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ظرفیت 12میلیاردی
براس��اس قیمت نی��روی کار، مناب��ع اولیه، 
انرژی و زیرس��اخت ها س��االنه ظرفیت حدودا 
۱۲میلی��ارد دالر صادرات در بخش پوش��اک 
وجود دارد و این در حالی اس��ت که هم اکنون 
میزان کل صادرات نس��اجی و پوش��اک ایران، 

۷۰میلیون دالر است. 

کاهش 60درصدی صادرات طی 
یک دهه گذشته 

مقایس��ه میزان صادرات پوش��اک ای��ران در بین 
س��ال های ۱385 تا ۱394 نش��ان می دهد در سال 
۱394 نس��بت به س��ال ۱385 میزان نرخ صادرات 
پوشاک ایران بیش از6۰درصد کاهش نشان می دهد. 

دالیل مختلفی برای این کاهش ذکر شده است. 

چین، ویتنام و ترکیه؛ بازیگران 
بزرگ صنعت پوشاک

کش��ورهای عمده تولیدکننده و صادرکننده 
پوش��اک جهان در س��ال ۲۰۱5 شامل چین با 
سهم 34/5درصد، بنگالدش با سهم 6/6درصد، 
ویتن��ام با س��هم 5/4درص��د و ترکیه با س��هم 

۲/6درصد از بازار جهانی این کسب وکار بودند. 

400میلیارد دالر؛ گردش مالی 
بازار جهانی پوشاک

در ۱۰س��ال اخیر  )از س��ال ۲۰۰4 تا سال 
۲۰۱4(، تجارت پوش��اک در سطح بین المللی 
بی��ش از ۱6۷درصد رش��د داش��ته و از ۲49 
میلی��ارد دالر در س��ال ۲۰۰4 ب��ه بی��ش از 
4۰۰میلیارد دالر در سال ۲۰۱4 رسیده است. 

استرالیایی ها؛ مهم ترین خریداران 
پوشاک جهان

آم��ار س��ال های اخیر نش��ان می ده��د که اس��ترالیا  
)۱۰5۰دالر(، ژاپن  )83۱دالر(، کانادا  )8۱4دالر(، آمریکا  
)686دالر( و اتحادیه اروپا  )663دالر( به ترتیب بیشترین 
و باالترین هزینه ها  )نرخ میانگین س��رانه برای هر نفر در 
سال به دالر آمریکا( را برای خرید پوشاک صرف کرده اند. 

 15میلیارد دالر
مصرف پوشاک ایران

مصرف پوشاک ایرانی ها در سال ۱5میلیارد دالر 
اس��ت. از این رقم 35درصد توسط تولیدکنندگان 
داخلی و قس��مت باقی مانده نیاز بازار  )۲/6میلیارد 
دالر( را البس��ه تولیدی در سایر کشورهای خارجی  

)چین و ترکیه به صورت عمده( تأمین می کند. 

200میلیارد دالر؛ سهم آمریکا، 
ژاپن، انگلیس و فرانسه

کش��ورهای مختلف جهان در سال ۲۰۱5 بیش از 
4۱۰میلی��ارد دالر پوش��اک وارد کردن��د. مهم ترین 
کش��ورهای واردکننده پوشاک جهان آمریکا، آلمان، 
ژاپن، انگلستان و فرانسه بودند که در مجموع بیش از 

۲۰۰میلیارد صرف خرید و واردات پوشاک کردند. 

 سود لباس دوزها و 
لباس فروش ها 

س��ود تولید کننده ۱5درصد، س��ود بنکدار 
۷درص��د و س��ود مغ��ازه دار ۱8درصد اس��ت 
ک��ه در مجموع به 4۰درصد می رس��د. این در 
حالی اس��ت که لباس ها در برخی از مغازه ها با 
سودهای بیشتر  )5۰درصد( فروخته می شود. 

سود و هزینه
ب��رای احداث ی��ک واحد تولی��دی مانتو با 
۲۰ ،3۰ کارگر در ح��دود 3۰۰میلیون تومان 
سرمایه گذاری نیاز است. درآمد تولیدکننده تا 
ح��دود زیادی به اوضاع ب��ازار و فضای رقابتی 
بازار بستگی دارد، اما معموال کمتر از 3میلیون 

تومان در ماه نیست. 

 مقایسه سهم پوشاک
در نساجی

 سهم پوشاک از صادرات نساجی ایران، تنها 
9درصد است. این در حالی است که 6۲درصد 
کل صادرات نساجی و پوشاک چین مربوط به 
صادرات پوش��اک است. این میزان در اتحادیه 
اروپا6۰ و هند 49درصد تخمین زده می شود. 

 اشتغال زایی صنعت پوشاک
در ایران

۲۰ ه��زار واحد صنف��ی دوزندگی در داخل 
کش��ور فعالیت دارند و در ای��ن واحدها برای 
3۰۰هزار نفر شغل ایجاد شده، هنوز و پس از 
فارغ التحصیلی بیش از ۱۰هزار طراح پارچه و 
لباس وضعیت مناسبی در این صنعت نداریم. 

گردش مالی صنعت پوشاک 
براس��اس داده های آماری س��ال های اخیر، 
گردش مالی صادرات صنعت پوشاک در جهان 
ساالنه به صورت میانگین بیش از 4۰۰میلیارد 
دالر است. صنعت نساجی 3/6درصد و صنعت 
پوش��اک ۲/3درصد از کل تجارت جهانی را به 

خود اختصاص می دهند. 

ارزش افزوده باالی صنعت پوشاک
پوش��اک حلق��ه انتهایی صنایع نس��اجی اس��ت 
و بیش��ترین ارزش  اف��زوده را خل��ق می کند. یک 
تی ش��رت با برند معتبر حدود 8۰دالر ارزش دارد، 
این در حالی است که قیمت الیاف پنبه مصرفی در 

آن کمتر از ۲دالر تخمین زده می شود. 

4میلیارد دالر؛ حجم قاچاق 
پوشاک به ایران

عمده پوش��اک کش��ور به صورت غیررسمی 
وارد می ش��ود. براساس گزارش س��تاد مبارزه با 
قاچاق، قاچاق پوشاک در ایران حدود 4میلیارد 
دالر است، درحالی که براساس آمار گمرک تنها 

4میلیون دالر آمار واردات رسمی وجود دارد. 

ریسک سرمایه گذاری 
داللی، کم وکاس��ت های قانون کار و مشکالت تولیدکننده ها با کارگران، تولیدی های بدون مجوز، 
رواج کاالهای وارداتی  )عمدتا بی کیفیت و قاچاق که به دلیل ارزانی بازار را آشفته می کنند( در بازار و 

حمایت نشدن از طرف دولت، عمده ترین مشکالت تولیدکننده های پوشاک است. 

صنعتی اشتغال زا
پوشاک به دلیل نیاز به نیروی انسانی در مراحل مختلف تولید و پس از تولید، یکی از صنایعی 
است که برای توسعه اشتغال به شدت مورد توجه سیاست گذاران به ویژه در کشورهایی است که 

با معضل بیکاری مواجه هستند. 

بازار جهانی پوشاک در آینه تصویری  »فرصت امروز«

 رشد 167درصدی 
 صنعت پوشاک 

طی یک دهه اخیر
ترجمه و گردآوری: بابک جمالی

پوش�اک از محصوالت نهایی صنعت نس�اجی اس�ت 
و نه تنه�ا به یک�ی از مهم ترین نیاز طبیعی انس�ان ها به 
پوش�ش پاس�خ می ده�د، بلک�ه نم�ادی از فرهنگ هر 
جامعه به ش�مار می رود. گردش مالی ص�ادرات صنعت 
پوش�اک در جهان س�االنه ب�ه ص�ورت میانگین حدود 
400میلی�ارد دالر اس�ت . صنعت نس�اجی 3/6درصد و 
صنعت پوش�اک 2/3درصد از کل تج�ارت جهانی را به 
خود اختصاص داده اند. روند روبه رش�د صنایع پوشاک 
دنیا بین سال های 2005 تا 2010 به وجود رکود و کاهش 

رش�د اقتصادی در عمده کش�ورهای دنیا، از تب و تاب 
نیفتاد. چین حدود 34درصد این بازار را در دست دارد 
و رتب�ه اول جه�ان را داراس�ت. آمریکا با س�هم حدود 
2درص�دی  )82میلی�ارد دالر( از کل واردات پوش�اک 
جه�ان  )آمار س�ال2015(، بزرگ تری�ن مصرف کننده و 
واردکننده پوش�اک جهان به ش�مار م�ی رود. وضعیت 
پوش�اک ایرانی با وجود پتانس�یل های بس�یار قوی به 
دالیل مختلف مساعد ارزیابی نمی شود. صنعت پوشاک 
ای�ران دو فرص�ت مهم را از دس�ت داده یعنی واگذاری 
بی�ش از 60درصد از مصرف داخلی به رقیبان خارجی و 

عدم استفاده از سهم بالقوه صادرات پوشاک. 


