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  ینچهاردهم  یرا  اخ  ،در این کشور و پوشاک    ی(، نهاد حاکم بر صنعت نساجCNTAC)  ین و پوشاک چ  ینساج  یمل   یشورا

وظایف در اولویت    و   رشد   هایی اهداف توسعه، استراتژ  چون  یاتیجزئکه شامل    ساله خود را منتشر کرده استپنج   برنامه

ساله،  پنج   ر اقتصادهای بازاری، این برنامهبرخالف اکث  است.  2025تا سال    2021بخش نساجی و پوشاک این کشور از سال  

ی  این برنامه   ،(micro-level)  های خُرداز این رو، شرکت   کند.ی عمل م  ین چ  یتوسعه اقتصاد   یعنوان دستورالعمل اصل به 

ها با لحن  ،های آنانکت شر  یتجار  هایی حاصل کنند که استراتژ  ینانتا اطمکنند  ساله را به دقّت مطالعه و دنبال می پنج

 هماهنگ است. گذارانیاستتوسط س  شدهیینتع یاندازهاو چشم 
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 :ورد توجه قرار گرفتن دارند ارزش م  ، ینو پوشاک چ یصنعت نساج یندهروند در مورد آ ینطرح، چند  ینبر اساس ا

هایی دارای پیچیدگی   یراقتصادیو غ یعوامل اقتصاد  یلکه به دل  ینو پوشاک چ  یانداز رشد صنعت نساج چشم .1

 مواجه است.  یشتریبا ابهامات ب یندهپنج سال آ ی، طاست

حال،    ینبا ا  نخواهد بود.   ، دیگر اولویتیندهدر پنج سال آ  ین و پوشاک چ  یبخش نساج  برای  "شدن  تربزرگ " .2

به م  آن اندازه    یا  داده و را کاهش    خود   و پوشاک   ینساج  ید تول  یت قصد ندارد ظرف  ینچ   ی قابل توجه  یزان را 

 . تر کند کوچک 

زنجیره  را توسعه دهد و در  های نوینی بر فناور یو مبتن تریشرفته پ یو پوشاک یدر نظر دارد صنعت نساج ینچ .3

  یر،اخ یهادر سال   کهدر حالی   ذکر است  شایان بیشتری داشته باشد. عملکردهایی بر اساس ارزش افزوده تأمین، 

  یکننده نساجینم أعنوان ترا به   تریپررنگ نقش    این کشور،  یافتهصادرات پوشاک جهان کاهش    کلّ  از  ینسهم چ

 کند. ی م یفاا یا،در آس  یژه وصادرکننده پوشاک، به  یاز کشورها یاری بس یبرا

 

 
 . صادرات پوشاک خود است یدر حال از دست دادن سهم بازار برا ین بازارها، چ یدر همه   یبا تقر
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 . کند یم  یفاپوشاک ا   یصادرکننده یاز کشورها یاریبس یبرا ی کننده نساجینمتأرا به عنوان  یترنقش مهم ینچ

 

از رشد صنعت    یتحما  یخود برا  یبه بازار داخل  یشترقصد دارد ب  ین بازار صادرات، چ  رو به وخامت گذاشتنبا   .4

  2025تا سال    ینپوشاک چ  ه ساالن  ی فروش که خرده   کنند ی م  بینی یش پ  یمنابع صنعت   کند.  یه و پوشاک تک  ینساج

 متحده( فراتر رود.  یاالتدالر در ا یلیارد م347دالر )در مقابل  یلیارد م415 مرز  از تواند ی م
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 . دالر فراتر رود یلیارد م 415 مرز تواند از ی م 2025تا سال  ینچ  پوشاک ساالنه ی خرده فروش 

 

و پوشاک در خارج    ینساج  یهادر کارخانه   گذارییه سرما  به معنیشدن«،    ی»جهان  یخود برا  یهابه تالش   ینچ .5

و پوشاک    ی نساج  یمل   یشورا   بر اساس گزارش   . »ابتکار کمربند و جاده« ادامه خواهد داد  یق از کشور، عمدتا  از طر

دالر    یلیارد م7/6از    یشب   2020تا    2015و پوشاک از سال    یدر بخش نساج  ینچ  یخارج  گذاری یه سرما،  ینچ

( به کشورهای همسایه جنوب شرقی آسیا مانند  %6/26میلیارد دالر ) 8/1که از این بین نزدیک به    بوده است 

 ، الئوس و میانمار پرداخت شد.تایلند ویتنام، کامبوج،  

اینکه تنها به   ی حال، به جا ینبا ا را توسعه دهد.  ییدارترو پا "سبزتر "و پوشاک  یقصد دارد صنعت نساج ینچ .6

دارد    این کشور ،  اکتفا کند   و مصرف آب  هاینده آال  کاهش مبتن   یکقصد  پا  یمدل رشد  بر    ، یجادا  یداری بر  و 

 کند.  ید تأک  یافتی با ارزش افزوده بر اساس مواد باز ید محصوالت جد  تولید و   اییره از جمله اقتصاد دا ییهاحوزه 
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 (1)قسمت    یدیو پوشاک. ارقام کل  یبخش نساج یبرا ینساله چبرنامه پنج  ینچهاردهم

 عملکرد واقعی  هاشاخص

2016-2020 
 2021- 2025اهداف برای 

 ساله( 5)چهاردهمین برنامه 

 نظرات 

نرخ رشد ساالنه ارزش  

 افزوده صنعت 

ریزی شده برای دستیابی به  برنامه

درصدی. با  7تا  6رشد ساالنه 

  19-تأثیر کوویدتتح  حال،این

در   RMBمیلیارد 071/7کاهشی از 

میلیارد   520/4به  2015سال 

RMB  دیده   2020در سال

 شودمی

 ی به رشد منطق یابیدست

  شده   هدف رشد کمتر مشخص یک

یگر  د یشترکه رشد ب   دهدمینشان 

انداز رشد  ست و چشمنی  یتاولو   یک

در   یشتریب  ی هایتبا عدم قطع یزن 

 روبرو خواهد بود یندهپنج سال آ

 ینساج یاف ال یدتول
  2020ن در سال تُ یلیونم58به  

  درصد از کل50ّکه حدود  یدرس

 شود یرا شامل م ی جهان  یدتول

درصد از کلّ تولید  50بیش از 

 را شامل شود جهانی

تر  چین هیچ قصدی برای کوچک

اش از جمله  کردن صنعت نساجی

تولید الیاف در پنج سال آینده  

 ندارد

 یاف ال  یینسبت مصرف نها 
درصد  27درصد پوشاک، 40

درصد  33منسوجات خانگی و  

 2020منسوجات صنعتی تا پایان 

درصد  27درصد پوشاک، 38

درصد  35منسوجات خانگی و  

 2025منسوجات صنعتی تا پایان 

پنج سال   یدر نظر دارد ط ینچ

را بر   ی نساج محصوالت یدتول یندهآ

 مقّدم قرار دهد  پوشاک

  یروی ن  یوررشد ساالنه بهره

 کار 
ریزی  درصدی برتامه8برای رشد 

 شده است 

  اتیداز کل تول تریعرشد سر 

 یصنعت

نشان  شده  هدف کمتر مشخص  یک

و   ی صنعت نساج که درحالی دهدیم

بهبود    ،گذاردمی ینپوشاک چ

ند  کُ ،ی بیشتر نیروی کارروبهره

  یگذاریهبه سرما  یازو ن  خواهد بود

 خواهد داشت  یشتریب 

 صادرات 

درصد از کلّ صادرات  2/39بیش از 

را    2019نساجی و پوشاک در سال 

و این مقدار   به خود اختصاص داد،

 درصد بود 6/36 ،  2016در سال 

صادرات    درصد از کل30ّبیش از 

اجی و پوشاک را به خود  نس

 اختصاص دهد 

  ینده انتظار دارد در پنج سال آ ینچ

و   یسهم بازار در کل صادرات نساج

  ی برا  یژهپوشاک جهان )به و

  .یابدمحصوالت پوشاک( کاهش 

  یتواند در بازار داخلیم یشترب  یدتول

 فروخته شود ینچ

و توسعه به   یقتحق ینههز

 از درآمد یعنوان درصد
 درصد 3/1 درصد 0/1

های خود در  چین به افزایش هزینه

ادامه خواهد   توسعه وتحقیقبخش 

کیفیت و پیچیدگی   داد تا

محصوالت خود را به سطح باالتری  

برساند و به ارتقاء صنعتی دست  

 یابد 

 .و پوشاک یصنعت نساج یبرا  ینساله چبرنامه پنج  ینچهاردهمبر اساس  dr. sheng luشده توسط  ارائه
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 (2)قسمت    یدیو پوشاک. ارقام کل  یبخش نساج یبرا ینبرنامه پنج ساله چ ینچهاردهم

 هاشاخص
 عملکرد واقعی 

2016-2020 

 2021- 2025اهداف برای 

 ساله( 5)چهاردهمین برنامه 
 نظرات 

با درآمد  های اقتصادیموسسهتعداد 

 RMB یلیاردم10از  یشفروش ساالنه ب

 دالر( میلیارد 5/1)حدود 

ریزی شده برای کسب  رنامهب 

 2020سال میلیارد تا 50
 2025میلیارد تا سال 40

ادامه   "ی قهرمانان مل"از توسعه  یت به حما  ینچ

  از  قابل توجه ی ماندگحال، عقب  ینخواهد داد. با ا 

 یدهد که بهبود رقابت واقع ینشان م ،هدف

ی، به زمان  عموم یاستس یت از حما  یشب   هاشرکت

 نیاز دارد 

واحد ارزش   یبه ازا یمصرف انرژ

 ی افزوده صنعت

به طور   2020تا  2016از سال 

  یافتهدرصد کاهش  5/25 یتجمع

 است 

  یبه طور تجمع  در طول پنج سال

 یابد درصد کاهش  5/13

چین بر آن است تا صنعت نساجی و پوشاکی 

حال، به    ین با ا سبزتر و پایدارتر را گسترش دهد. 

  و مصرف آب هایندهکاهش آالاینکه تنها به  یجا

  یک   یجادبر ا  یشترب   یندهپنج سال آاکتفا کند، در 

محصوالت با ارزش افزوده   تولید ی،ایرهاقتصاد دا

  یاستو کمک به س یافتی،بر اساس مواد باز یشترب 

 تمرکز خواهد کرد  ینچ یماقل ییرتغ

واحد  هر   یبه ازا CO2 گاز انتشار

 ی ارزش افزوده صنعت
 ای نشده اشاره

  یبه طور تجمع  در طول پنج سال

 یابد کاهش   درصد0/18

واحد  هر  یبه ازا مقدار مصرف آب

 ی ارزش افزوده صنعت

طور  به  2020تا  2016از سال 

  یافتهکاهش  درصد 9/11 یتجمع

 است 

 ای نشده اشاره

 ی اصل یها یندهانتشار آال

به طور   2020تا  2016از سال 

  یافتهکاهش  درصد 0/10 یتجمع

 است 

 ای نشده اشاره

 یافتیباز ینساج یافال یدتول

 ای نشده؛ اشاره

  ید از کل تول درصد 3/11حدود 

را   2015در سال   ینساج  یافال

 شودشامل می

  ید از کل تولدرصد 0/15حدود 

 ی نساج  یافال

 / مناطق تازه ذکر شده /هاکالمتکه

 "جریان دوگانه"

 "ابتکار کمربند و جاده"

 "نوآوری تکنولوژیک"

 "جهانی"

 "زنجیره تأمین"

صادرات، رونق   ی تر بازار براسخت یطبا توجه به شرا

به شدت به عملکرد    ینو پوشاک چ یصنعت نساج

 یمتک یندهپنج سال آ یط یآن در بازار داخل

با استفاده از    ینحال، چ ین در هم خواهد بود.

  یهاپروژه یگرابتکار کمربند و جاده و د

  یرهبه مشارکت در زنج  ی،خارج گذاری یهسرما 

و پوشاک ادامه   ینساج ی او منطقه ی جهان  ینتام

 خواهد داد.

 .و پوشاک یصنعت نساج یبرا  ینساله چبرنامه پنج  ینچهاردهمبر اساس  dr. sheng luشده توسط  ارائه

 منبع: 

-apparel-and-textile-chinas-for-/outlook25/06/2021https://shenglufashion.com/

2025-2021-ndustryi/ 

https://shenglufashion.com/2021/06/25/outlook-for-chinas-textile-and-apparel-industry-2021-2025/
https://shenglufashion.com/2021/06/25/outlook-for-chinas-textile-and-apparel-industry-2021-2025/

