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 مقدمه
میزانفروشاینداشتهباشد.نزولییروندآتی،هایطیسالصنعتنساجیعملکردشودبینیمیپیش

رغمعلیصنعت و4102سالهایدر،4102و4102هایدرصدبینسال5/3متوسطرشدمواجههبا
گسترشیمانندساختاردرهمینحالعوامل.خواهدیافتدرصدکاهش4و5/0بهترتیببه4141

اهشزمینهکبزرگدرچین،هایازجملهمشوقمطلوبایچرخهواملعتقارنهمچنینطبقهمتوسط،
تجربهبازارهاینوظهورتادشدنهایپولیحمایتیموجبخواهتورموسیاست همچنانرشدقویرا

 نمایند.
 روند یافته، اقتصادهایتوسعه قدرتموجوددر نفوذبا با خواهدیافت. هایغولمستمربیشتریادامه

تشدیدخواهدشدواینبدینمعناستکهازدستدادنسهم،رقابت«آمازون»آوریبهبازارمانندفن
کالنکماکانهای.ورشکستگیاستسنتیهایوابستهبهفروشگاههمچنانمعروفبرندهایبازاربرای

ق آمریکا و اروپا روشدر است. مشاهده مصرفابل جدید بر1های بیشتر مشکالت بروز ایموجب
عرضههایزنجیرهودستمزدترکهمدلکسبوکارخودرابرهزینهپایینخواهدشدمعروفیبرندهای
بینیکاهشجنگ،حتیباوجودپیش2.سیاستحمایتازتولیدملیاندریزینمودهجهانیپایهیکپارچه
.محسوبخواهدشدصنعتتهدیدیبرایاینکماکان ،4102سالطیدرسطحجهانتجاری

 مروری کلی بر صنعت
  یافته  بازارهای توسعهبرای  نسبتاً نامناسباخبار 

 میلیارد دالر 0022: بخش منسوجات ارزش کل 

 ریسکانحالل:ریسک متوسط؛ ریسکبینبسیارسودآوری: المللیباال، ریسککمسازی: ،
 4:باال3هاریسکعدمپرداختشرکت؛کم:یسرمایهبر

 سودآوریاثراتمهمآنبرهوشمندووشاکپدرگستردهگذاریبینینیازبهسرمایهپیش 

 بهصنعت«آمازون»هایجدیدماننددرپیورودشرکتافزایشرقابتوکاهشقیمتامکان 

  دراحتمال اختالل بروز با پیادهصنعت زیستسازی ضوابط و ومعیارها اجتماعی محیطی،
بربازارخودروضوابط،همانندتاثیراین5 (ESG) حکومتی

                                           
های اجتماعی  مسئولیت و آگاهی بیشتر از حکومت، محافظت از محیط زیست،گذاری اقتصاد یا  های جدید مصرف بر اساس اشتراک روش 1

 استوار است.
2
 Protectionism  

 گردد. سودآوری، نقدینگی و محیط کسب و کار ارزیابی میها بر اساس چهار عامل مهم: تقاضا،  پرداخت شرکت م ریسک عد 3

 انداز نامطلوب یا نسبتاً بد های ساختاری، چشم ضعف 4
5
 Environmental, Social and Governance (ESG)  

 

  9108سال در  نساجیصنعت  جهانی چشم انداز
 کوفاس و اویلرهرمس  موسساتبه نقل از 
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 نقاط قوت
 قویمحرکیکرشدطبقهمتوسطدرکشورهاینوظهوربهعنوان 

 تشویقرقابتیوفعاالنحمایتازحاشیهسوداغلببعنوانعاملتقاضابرایکیفیتونوآوری
 بهصنعتشرکتهایجدیدورود

 جهانیهایعرضهسازگاریسریعوکاراییزنجیره 

  به ویژه در بین کشورهای آسیایی 6«مد سریع»عالقمندی مردم به

 نقاط ضعف
 کلوتورمونوسانقیمتکاالها،مصرفکنندهاطمینانهایفروشبهحساسیتباالیقیمت

 اقتصادیچرخه

 وابستگیبیشازحدبهدستمزدهایاندک 

 عدمپیشرفتکافیبادرنظرداشتنقواعدESG 

  تداوم عنوانایاالتمتحدهوهایتجاریبینچینتنشاحتمال هایتهدیدیبرایزنجیرهبه
 جهانیعرضهیکپارچه

 نوسانات شدید تقاضا با تغییر قیمت( باال بودن کشش قیمتی تقاضای محصول( 

 هازیربخش
  :استراتژیپوشاک که برندهایی میESGهای توسعه ثبت،دهندرا را قوی رشد احتماالً

اثرگذارد.فروشیعمدهبازاربربهسرعترسداینروندامابهنظرنمی؛خواهندکرد
 :درصدافزایشیافت،اماطیسالثابت45بیشاز4102نیمهاولسالپنبهدربهای مواد اولیه

،قیمتاینمحصولرا4102اینبخشدرسالکارانهمحافظهرودکاهشاقداماتانتظارمیبود.
 بهسمتباالبراند.

 ارزیابی ریسک

به4107درسالانیالیافطبیعیرا%ازتولیدجه77بالغبر،پنبهبهعنوانمحورتوسعهبخشمنسوجات
.خوداختصاصدادهاست

هایالدرسشودکاهشتقاضایچینبرایپنبهازدوطریقبرتقاضایجهانیاینمحصولبینیمیپیش
وارداتپنبهبهمنظورکاهشذخایریتمحدودسیاستچینمبنیبرطریق.اولازبگذاردتأثیر4102-02
محصولداخلی 24)این درصد سال در پنبه جهانی (4102-05ذخایر و ، طریق از تعرفهدوم اعمال
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 Fast Fashion:  های  خرید لباسهای مد روز بودند اما توانایی  پاسخ به نیاز قشر متوسطی بود که به دنبال لباسفست فشن یا مد سریع

  .های مد را نداشتند ارائه شده در نمایش
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ازگمرکی اینکشور اقداماتمشابه با مقابله بهمنظور که ایاالتمتحده توسطچینبرصادراتپنبه
باشد.%می45ونرخکنونیآنابتدایسالگذشتهآغازشده

جهانیپو سالشاکفروشبازار 4102در اساسپیشیابدمیکاهشاندکیاحتماالً بر شاخصبینی.
،4102سالیدرصد5-2تخمینیرشدنشتسرگذاپشتپسازفروشپوشاک،7نزیکیمدمکجهانی
رشدمحدودترشدن.اینکاهشرشد،ناشیازخواهدیافتافزایش4102درسالدرصد5/2تا5/3بین

.استهایتجاریاقتصادجهانیوتداومتنش
درحالیکهبهطورسنتیپنبهبخشقابلتوجهیازاینصنعترابخشنساجیدرحالتحولاست.

تشکیلمی ازالیافمصنوعیدراینصنعتروبهافزایشاست. استفاده مصنوعیبهلحاظلیافاداده،
بودنارزان تر سهولت، ترکیب و الیاف سایر زیستبا اثرات محیطی کمتر پنبه، به محوریتنسبت

وژوئن4102درصدبینژانویه21پنبه)بهایشدید.افزایششوندسوبمیمحهایفنیبخشپیشرفت
است.البتهقیمتپنبهاینمحصولگردیدهپذیریالیافمصنوعینسبتبه(موجبافزایشرقابت4102
هایماهدر تا جوالی میکاهشیافت4102دسامبر اینخود تواندکه جایگزینی مستمر الیافروند

دربهدلیلافزایشسهمیهوارداتیچینوکاهشتولیدجهانیپنبهدنماید.ازسویدیگرمصنوعیراکن
بیشازاینکاهشیابد.بهایآنرسد،بهنظرنمی4102-02سال

عمده تاثیر الکترونیک تجارت چینتوسعه و پیشرفته اقتصادهای در ویژه به پوشاک، بازار بر ای
هایتضعیففروشگاهروبهافزایشاستواینخودموجبسهمفروشآنالینبهطورمداوم.گذاردمی

میسنتی سال طی متحده ایاالت در فروشآنالین مثال برای 4107شود. فروش2/47، کل درصد
رشدیافتهاست.%(7/41)4105کهنسبتبهسالپوشاکرابهخوداختصاصداده

 
در مناطق مختلف جهان ساجینارزیابی ریسک صنعت   

  ،باشد. می باالو بسیار  باالدرجات مختلف ریسک شامل چهار درجه کم، متوسط 
 

 تقاضا 
.تصمیمچینبرسدمیلیونتن42درصدافزایشبه2/4با4102سالمصرفجهانیپنبهدررودانتظارمی

میلیونتن54/0رابهاینکشورمیلیونتنیسهمیهوارداتپنبه،احتماالوارداتپنبه2/1مبنیبرافزایش
افزایشدرآم4102سالدر از ناشی رشد حال در تقاضای پاسخگوی تا داد قابلافزایشخواهد د
رف،استانداردهایزندگی،جمعیتوشهرنشینیباشد.اعمالعوارضگمرکیچینبروارداتپنبهازتص

برایهندبهمناسبیواینخودموقعیتایاالتمتحدهموجبکاهشصادراتایاالتمتحدهخواهدشد

                                           
7
 Mckinsey Global Fashion Index 
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-البتهایاالتمتحدهسالخواهدبود.درجهاناینمحصولعنوانتولیدکنندهپیشروودومینصادرکننده

باشند(منتفعپنبهمیبزرگهاازافزایشتقاضاتوسطویتناموبنگالدش)کههمراهباچینسهواردکننده
بهترتیببامتوسطنرخ4107و4104شدهاست..وارداتپنبهاینکشورهاازایاالتمتحدهطیسالهای

درصدافزایشیافتهاست.42و31رشدساالنه
می کامصرفجهانیمنسوجاترودانتظار اروداقتصادیبازارهایاهشرشز ویژه به پیشرفته متأثرپا

ایاالتمتحده(در4102درصدیسال2/4)نسبتبهرشد4102درصدیسال3/4بینیرشد.پیشگردد
راتقاضایپوشاکهمچناندراینکشور،(4102درصددراکتبر7/3)بیکارینرخبودنسابقهپایینو

البتهاعمالتعرفهآغازگردیدهاست4102پشتیبانیخواهدنمودکهافزایشآندرسال هایگمرکی.
رااینکاالهاهاازآمریکاییمصرف،سبدیازکاالهایچینیازجملهپوشاکبروارداتدولتترامپ
کاهشمی زیرا پوشاک20دهد، درصد بازار جذب چین کشتولیدی میاین اروپایگردیدور در .

بههاینساجیمرکزیوشرقی،عملکرداقتصادیشرکت اروپاصادراتآنهاخصوصابهاتحادیهعمدتاً
است.متکی

اینمحصولدریکنقطهعطفراتجربهنمود،زیرابرایاولینبار،فروش4102بازارپوشاکدرسال
-بینیمیخارجازاروپاوآمریکایشمالیبیشازنیمیازفروشجهانیرابهخوداختصاصداد.پیش

درصدکلفروشپوشاک،خارجازاروپاو55،4145کهتاسالشوداینشکافافزایشیابدبهطوری
صورتخواهدگرفت.شمالآمریکا
بهاست،رونقگرفتهتقاضایمنسوجات،«مدسریع»باوجودشوکتقاضایبازارآسیابرایعالوهبراین

بهسرعتومعموالمدهایجدیدایازمجموعهفروشانخردهکهطوری قیمترا تولیدوهایارزانبا
می بازار روانه به رو متوسط طبقه تقاضای به پاسخ در برندرشدنمایند. ، برتر سریع»های مانند«مد

Uniqlo، Zara وH&M متوسطشوند.اینبخشبهشدتوبارشدمتوسطاینبازارهامیواردبخش
افزایشدربلندمدت،رودانتظارمی.خواهدیافتدرآسیاافزایش4144درصدتاسال5/2تقریباًساالنه

اینروندراتقویتنماید.جمعیتمنطقه

 عرضه 
بدون4107نسبتبه4102درسالکشتپنبهدرسطحجهانزیرحسطبینیپیش،USDAنظربراساس

درصدی5/0اندکهشاکبا4102تولیدجهانیپنبهدررودانتظارمیبااینوجودخواهدماند.باقیتغییر

 تن2/42به گردد8میلیون امر.محدود علتاین محصولانتظارموردکاهشبرداشتناشیازعمدتاً

ایاالتمتحده سال 4102در سالدر با جنوبشرقیخشکسالیتاحدیبهباشدکهمی4107مقایسه

،4102بهدلیلشرایطنامناسبآبوهواییدرسالهمچنین.گرددبازمیفصلیلایاالتمتحدهدراوا

رخخواهدداد.درمقایسهبافصلگذشتهمحصولاینکیفیتافتوکاهشعرضهپنبهایاالتمتحده

                                           
 باشد.کیلوگرمدرهرهکتارمی722درصدیبرداشتمحصولبه3/4اینکاهشمربوطبهکاهش 8
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بسیاریازهتاهایتوسعهپایدارموجبشدسیاستاجرایدرچینودستمزدنیرویکارافزایشنسبی

مراکزتولیدیخودبهکشورهایدیگرمنطقهمراجعهنمایند.ایجادبرایمنسوجاتجهانتولیدکنندگان

شدند.احتماال4107کنندگانبزرگدرسالنامتبدیلبهدومینوسومینعرضهدرنتیجه،بنگالدشوویت

بهکمکموقعیتترجیحیخودبهبنگالدش4141تاسال دربازاراروپاازچینپیشیخواهدگرفت.

درصدیرشدصادرات07افزایشکنندهاصلیایاالتمتحدهدومینتامینبهعنوانهمینترتیب،ویتنام،

دراتصابااینحال،محصوالتنساجیبهاینکشوررانسبتبهدورهمشابهسالقبلتجربهنمودهاست.

هاتحادیهاروپا،درمعرضریسکقرارمحصوالتنساجیبکنندهبزرگپنجمینعرضهبهعنوانامبوج،ک

کهاحتماالاینکشوربهدلیلنقضحقوقبشر،وضعیتترجیحیخودرابااتحادیهاروپابهطوریدارد؛

ازدستخواهدداد.

 


