صندوق ضمانت صادرات ايران

 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,چشم انداز جهانی صنعت نساجی در سال 9108
گزارش صنایع
به نقل از موسسات کوفاس و اویلرهرمس

مدیریت ریسک

مقدمه
طیسالهایآتی،روندی نزولیداشتهباشد.میزانفروشاین

بینیمیشودعملکردصنعتنساجی


پیش
درصدبینسالهای 4102و،4102 در سالهای 4102و

صنعت علیرغم مواجههبامتوسطرشد 3/5
 4141بهترتیببه 0/5و 4درصدکاهشخواهدیافت .درهمینحالعوامل ساختاریمانندگسترش
های بزرگدرچین،زمینهکاهش
ازجملهمشوق 

چرخهای مطلوب 

طبقهمتوسط،همچنینتقارن عوامل 
تورموسیاستهایپولیحمایتیموجبخواهندشد تا بازارهاینوظهور همچنانرشدقویراتجربه
نمایند.
در اقتصادهای توسعه یافته ،روند موجود با قدرت بیشتری ادامه خواهد یافت .با نفوذ مستمر غولهای 
فنآوریبهبازارمانند«آمازون»،رقابتتشدیدخواهدشدواینبدینمعناستکهازدستدادنسهم
بازاربرایبرندهای معروف همچنانوابستهبهفروشگاههایسنتی است.ورشکستگیهایکالنکماکان
در اروپا و آمریکا قابل مشاهده است .روشهای جدید مصرف 1موجب بروز مشکالت بیشتر برای
زنجیرههای عرضه

برندهایمعروفی خواهدشدکهمدلکسبوکارخودرابرهزینهپایینتردستمزد و 
یکپارچهجهانیپایهریزینمودهاند.سیاستحمایتازتولیدملی،2حتیباوجودپیشبینیکاهشجنگ
تجاریدرسطحجهانطیسال ،4102کماکانتهدیدیبرایاینصنعتمحسوبخواهدشد .
مروری کلی بر صنعت

 اخبار نسبتاً نامناسب برای بازارهای توسعهیافته

 ارزش کل بخش منسوجات 0022 :میلیارد دالر

المللیسازی :کم ،ریسک

 ریسک سودآوری :متوسط؛ ریسک انحالل :بسیار باال ،ریسک بین
4
ریسکعدمپرداختشرکتها:3باال

سرمایهبری:کم؛
بینینیازبهسرمایهگذاریگستردهدرپوشاکهوشمندواثراتمهمآنبرسودآوری


پیش


درپیورودشرکتهایجدیدمانند«آمازون»بهصنعت

 امکانافزایشرقابتوکاهشقیمت

 احتمال بروز اختالل در صنعت با پیادهسازی معیارها و ضوابط زیستمحیطی ،اجتماعی و
حکومتی (، 5)ESGهمانندتاثیراینضوابطبربازارخودرو 
 1روشهای جدید مصرف بر اساس اشتراکگذاری اقتصاد یا آگاهی بیشتر از حکومت ،محافظت از محیط زیست ،و مسئولیتهای اجتماعی
استوار است.
Protectionism
 3ریسک عدمپرداخت شرکتها بر اساس چهار عامل مهم :تقاضا ،سودآوری ،نقدینگی و محیط کسب و کار ارزیابی میگردد.
 4ضعفهای ساختاری ،چشمانداز نامطلوب یا نسبتاً بد

)Environmental, Social and Governance (ESG
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نقاط قوت

 رشدطبقهمتوسطدرکشورهاینوظهوربهعنوانیکمحرکقوی

 تقاضابرایکیفیتونوآوری بعنوانعامل حمایتازحاشیهسوداغلبفعاالن رقابتیوتشویق
ورودشرکتهایجدیدبهصنعت
 سازگاریسریعوکاراییزنجیرههایعرضهجهانی

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

 حساسیتباالیقیمتهایفروشبه اطمینان مصرفکننده ،تورمونوسانقیمتکاالهاوکل
چرخهاقتصادی
 وابستگیبیشازحدبهدستمزدهایاندک

 عدمپیشرفتکافیبادرنظرداشتنقواعدESG

 احتمال تداوم تنشهای تجاری بین چین و ایاالت متحده به عنوان تهدیدی برای زنجیرههای
عرضهیکپارچهجهانی
 باال بودن کشش قیمتی تقاضای محصول (نوسانات شدید تقاضا با تغییر قیمت)

زیربخشها

 پوشاک :برندهایی که استراتژیهای  ESGرا توسعه میدهند ،احتماالً رشد قوی را ثبت
عمدهفروشیاثرگذارد .
امابهنظرنمیرسداینروندبهسرعتبربازار 

خواهندکرد؛

 مواد اولیه :بهایپنبهدرنیمهاولسال4102بیشاز45درصدافزایشیافت،اماطیسالثابت
بود.انتظارمیرودکاهشاقداماتمحافظهکارانهاینبخشدرسال،4102قیمتاینمحصولرا
بهسمتباالبراند.
ارزیابی ریسک
پنبهبهعنوانمحورتوسعهبخشمنسوجات،بالغبر%77ازتولیدجهانیالیافطبیعیرادرسال4107به
خوداختصاصدادهاست. 
الهای
پیشبینیمیشودکاهشتقاضایچینبرایپنبهازدوطریقبرتقاضایجهانیاینمحصولدرس 
02-4102تأثیربگذارد.اولازطریقسیاستچینمبنیبرمحدودیتوارداتپنبهبهمنظورکاهشذخایر
داخلی این محصول ( 24درصد ذخایر جهانی پنبه در سال  ،)4102-05و دوم از طریق اعمال تعرفه
6

 :Fast Fashionفست فشن یا مد سریع پاسخ به نیاز قشر متوسطی بود که به دنبال لباسهای مد روز بودند اما توانایی خرید لباسهای

ارائه شده در نمایشهای مد را نداشتند.
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گمرکیتوسطچینبرصادراتپنبهایاالتمتحدهکهبهمنظورمقابلهبااقداماتمشابهاینکشوراز
%میباشد .
ابتدایسالگذشتهآغازشدهونرخکنونیآن 45
مییابد .بر اساس پیشبینی شاخص
فروش بازار جهانی پوشاک در سال  4102احتماالً اندکی کاهش  
پشتسرگذاشتنرشدتخمینی2-5درصدیسال،4102
جهانیمدمککینزی،7فروشپوشاکپساز 
بین3/5تا2/5درصددرسال4102افزایشخواهدیافت.اینکاهشرشد،ناشیازمحدودترشدنرشد
اقتصادجهانیوتداومتنشهایتجاریاست .
بخشنساجیدرحالتحولاست .درحالیکهبهطورسنتیپنبهبخشقابلتوجهیازاینصنعترا
تشکیلمیداده،استفادهازالیافمصنوعیدراینصنعتروبهافزایشاست.الیاف مصنوعیبهلحاظ
ارزانتر بودن ،سهولت ترکیب با سایر الیاف و اثرات زیستمحیطی کمتر نسبت به پنبه ،محوریت

سوبمیشوند.افزایششدید بهایپنبه( 21درصدبینژانویه 4102وژوئن

پیشرفتهایفنیبخشمح

)موجبافزایشرقابتپذیریالیافمصنوعینسبتبهاینمحصولگردیده است.البتهقیمتپنبه

4102
ماههای جوالی تا دسامبر  4102کاهش یافت که این خود میتواند روند مستمر جایگزینی الیاف
در  
مصنوعیراکندنماید.ازسویدیگربهدلیلافزایشسهمیهوارداتیچینوکاهشتولیدجهانیپنبهدر
سال،4102-02بهنظرنمیرسدبهایآنبیشازاینکاهشیابد .
توسعه تجارت الکترونیک تاثیر عمدهای بر بازار پوشاک ،به ویژه در اقتصادهای پیشرفته و چین
میگذارد.سهمفروشآنالینبهطورمداومروبهافزایشاستواینخودموجبتضعیففروشگاههای

سنتی میشود .برای مثال فروش آنالین در ایاالت متحده طی سال  ،4107 47/2درصد کل فروش
پوشاکرابهخوداختصاصدادهکهنسبتبهسال4105()%41/7رشدیافتهاست .
ارزیابی ریسک صنعت نساجی در مناطق مختلف جهان
منطقه
ریسک

آمریکای

آمریکای

اروپای مرکزی و

التین

شمالی

شرقی

باال

بسیار باال

متوسط

اروپای غربی

آسیا

متوسط

باال

 درجات مختلف ریسک شامل چهار درجه کم ،متوسط ،باال و بسیار باال میباشد.

خاورمیانه و
ترکیه
باال

تقاضا
انتظارمیرودمصرفجهانیپنبهدرسال4102با4/2درصدافزایشبه42میلیونتنبرسد.تصمیمچین
مبنیبرافزایش1/2میلیونتنیسهمیهوارداتپنبه،احتماالوارداتپنبهاینکشوررابه0/54میلیونتن
در سال  4102افزایش خواهد داد تا پاسخگوی تقاضای در حال رشد ناشی از افزایش درآمد قابل
تصرف،استانداردهایزندگی،جمعیتوشهرنشینیباشد.اعمالعوارضگمرکیچینبروارداتپنبهاز
ایاالتمتحدهموجبکاهشصادراتایاالتمتحدهخواهدشدواینخودموقعیتیمناسببرایهندبه
Mckinsey Global Fashion Index
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عنوانتولیدکنندهپیشروودومینصادرکنندهاینمحصولدرجهانخواهدبود.البتهایاالتمتحدهسال-
هاازافزایشتقاضاتوسطویتناموبنگالدش(کههمراهباچینسهواردکنندهبزرگپنبهمیباشند)منتفع
شدهاست..وارداتپنبهاینکشورهاازایاالتمتحدهطیسالهای4104و4107بهترتیببامتوسطنرخ
رشدساالنه31و42درصدافزایشیافتهاست .
انتظار میرود مصرف جهانی منسوجات از کاهش رشد اقتصادی بازارهای پیشرفته به ویژه اروپا متأثر
گردد.پیشبینیرشد4/3درصدیسال4102(نسبتبهرشد4/2درصدیسال)4102درایاالتمتحده
سابقهپایینبودننرخبیکاری ( 3/7درصددراکتبر)4102دراینکشور،همچنانتقاضایپوشاک را

و
پشتیبانیخواهدنمودکهافزایشآندرسال 4102آغازگردیدهاست.البتهاعمالتعرفههایگمرکی
آمریکاییهاازاینکاالهارا

دولتترامپبروارداتسبدیازکاالهایچینیازجملهپوشاک،مصرف
کاهش میدهد ،زیرا  20درصد پوشاک تولیدی چین جذب بازار این کشور میگردید .در اروپای
مرکزیوشرقی،عملکرداقتصادیشرکتهاینساجیعمدتاًبهصادراتآنهاخصوصابهاتحادیهاروپا
متکیاست .
بازارپوشاکدرسال 4102یکنقطهعطفراتجربهنمود،زیرابرایاولینبار،فروش اینمحصولدر
خارجازاروپاوآمریکایشمالیبیشازنیمیازفروشجهانیرابهخوداختصاصداد.پیشبینیمی-
شوداینشکافافزایشیابدبهطوریکهتاسال،4145 55درصدکلفروشپوشاک،خارجازاروپاو
شمالآمریکاصورتخواهدگرفت .
عالوهبراینباوجودشوکتقاضایبازارآسیابرای«مدسریع»،تقاضایمنسوجاترونقگرفتهاست،به
باقیمتهایارزان تولیدو

مجموعهایاز مدهایجدیدرابهسرعتومعموال

خردهفروشان 
طوریکه  

روانه بازار مینمایند .در پاسخ به تقاضای طبقه متوسط رو به رشد ،برندهای برتر «مد سریع» مانند
Zara ،Uniqloو  H&Mواردبخشمتوسطاینبازارهامیشوند.اینبخشبهشدتوبارشدمتوسط
ساالنهتقریباً  2/5درصدتاسال 4144درآسیاافزایشخواهدیافت.انتظارمیرود دربلندمدت،افزایش
جمعیتمنطقهاینروندراتقویتنماید .
عرضه
براساسنظر،USDAپیشبینیسطحزیرکشتپنبهدرسطحجهاندرسال4102نسبتبه4107بدون
انتظارمیرودتولیدجهانیپنبهدر4102باکاهشاندک0/5درصدی

تغییرباقیخواهدماند.بااینوجود

به  42/2میلیون تن8محدود گردد .علت این امر عمدتاً ناشی از کاهش برداشت مورد انتظار محصول
میباشد که تاحدی به خشکسالی جنوب شرقی
ایاالت متحده در سال  4102در مقایسه با سال  4107 
بازمیگردد .همچنین بهدلیلشرایطنامناسبآبوهواییدرسال،4102
ایاالتمتحدهدراوایل فصل 

کاهشعرضهپنبهایاالتمتحدهوافتکیفیتاینمحصولدرمقایسهبافصلگذشتهرخخواهدداد. 
کیلوگرمدرهرهکتارمیباشد.

 8اینکاهشمربوطبهکاهش4/3درصدیبرداشتمحصولبه722
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افزایشنسبی دستمزدنیرویکار درچینو اجرای سیاستهایتوسعهپایدارموجبشدهتا بسیاریاز
تولیدکنندگان منسوجاتجهان برایایجادمراکزتولیدیخودبهکشورهایدیگرمنطقهمراجعهنمایند.
نامتبدیلبهدومینوسومینعرضهکنندگانبزرگدرسال4107شدند.احتماال

درنتیجه،بنگالدشوویت
تاسال 4141بنگالدش به کمکموقعیتترجیحیخوددربازاراروپاازچینپیشیخواهدگرفت.به
دومینتامینکنندهاصلیایاالتمتحدهافزایش07درصدیرشدصادرات

همینترتیب،ویتنام،بهعنوان
محصوالتنساجیبهاینکشوررانسبتبهدورهمشابهسالقبلتجربهنمودهاست.بااینحال،صادرات
پنجمینعرضهکنندهبزرگمحصوالتنساجیبهاتحادیهاروپا،درمعرضریسکقرار

کامبوج،بهعنوان
دارد؛ بهطوریکهاحتماالاینکشوربهدلیلنقضحقوقبشر،وضعیتترجیحیخودرابااتحادیهاروپا
ازدستخواهدداد .
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