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کشور به چشم ای از آتش بس بین این دو  گذارد و هیچ نشانه مدتی است که از زمان شروع جنگ روسیه و اوکراین می

ای روز به روز در حال افزایش است. وضعیت زنجیره منسوجات پنبهاین درحالیست که اثرات آن بر  ؛  خوردنمی  

 مبادالت منسوجات و پوشاک  روند  اثرات جنگ بر  .1

درصد،    6.4بنگالدش با ،  درصد  8.1درصدی، ایتالیا با    43.8واردات منسوجات در روسیه، چین با سهم منابع    ترین عمده

 باشند. درصد می  6.1درصد و ویتنام  با   6.1، ترکیه با  درصد  6.3جمهوری بالروس  

 

در دراز  با بررسی  روابط روسیه و چین و تغییر مبادالت جهانی، سهم چین از بازار وارداتی منسوجات و پوشاک در روسیه  

صادرات منسوجات  های اروپا و ایاالت متحده پر گردد.  تا شکاف زنجیره تأمین ناشی از تحریم  ؛مدت ممکن است افزایش یابد

نیاز جدید روسیه در این تواند میبه راحتی  اص داده و صچکی را به خودش اختبرای چین تنها بخش کوو پوشاک به روسیه 

 کند. بخش را تأمین می

 نی و پوشاک چ  ی صادرات نساج  ؛بگذارد  ریتأث  ن یچ  بامتحده    االتیا و اروپا، ژاپن هیاتحاد  نیحال، اگر جنگ بر روابط ب  نیبا ا 

تحت تأثیر متحده    االتی اروپا، ژاپن و ا  هیاتحاد  چین به  صادرات  سهم بزرگ  چراکه  ؛مواجه شود یممکن است با فشار آشکار

 ((. 2درصدی صادرات چین به روسیه و اوکراین )شکل    2.5گیرد )در مقایسه با سهم  قرار می
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اوکراین   - روسیهروابط روسیه با اتحادیه اروپا وناتو بعد از رخداد جنگ  ازآنجاییکه ایتالیا عضو اتحادیه اروپا و ناتو است؛  

 اثرگذار خواهد بود. ها  دشوارتر خواهد شد و ناگزیر بر روابط اقتصادی و تجاری آن
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و  درصدی داشته    81صادرات این کشور سهم  میزان  به کل    تصادرات پوشاک بنگالدش به اتحادیه اروپا و ایاالت متحده نسب

دهد. بنابراین اگر درات پوشاک این کشور را تشکیل میکل صا  درصد از  2  سهم  این در حالیست که صادرات به روسیه تنها

قرار  بنگالدش را تحت فشار قرار دهند؛ برای بنگالدش قطعا در اولویت نسبت به بازار روسیه     ،اتحادیه اروپا و ایاالت متحده 

   .خواهند گرفت

اند. مقامات  فشار قرار گرفته گزارش شده در ترکیه نیز تولیدکنندگان نساجی و چرم بدلیل حمله روسیه به اوکراین تحت  

  200اف سفارشات خود به ارزش  ته اول شروع جنگ، مشتریان در مسکو و کیفکه طی هاند؛  دولتی این کشور اذعان داشته

  اردی لیم   کیاز    شیب  ریسک  ن، یها در اوکرا یریکه در صورت ادامه درگاند  زده  نیمقامات تخماند.  میلیون دالر را لغو نموده

 وجود دارد.  یصنعت نساج  ی برافقط  دالر  

 

 

درصدی از کل صادرات را به خودش اختصاص    61در مورد ویتنام، صادرات نساجی و پوشاک به ایاالت متحده و ژاپن سهم  

 باشد.روسیه به مراتب کمتر از این مقدار بوده و مشابه سناریوی بنگالدش می  سهم  داده است؛ در حالیکه

ممکن است منجر به کاهش صادرات    ن یو اوکرا  هیاز جنگ روس  یناش  یها میتحر  ر یو سا  یاقتصاد  ی ها میتحر  ، ی به طور کل  

جبران    نیتوسط چاحتمال دارد  بخش از کاهش    نیشود و ا  هیکشور عمده صادرکننده به روس  نیمنسوجات و پوشاک از چند

 شود.  

و   هیرا در جهان دارد، جنگ روس  کوچکیسهم نسبتاً    هیواردات منسوجات و پوشاک روس  نیاز بهکه  ییحال، از آنجا  ن یبا ا

 .استممکن است نسبتاً محدود    جهان  کل  یآن بر تقاضا   ریتأث  اما بگذارد،    ریتأث  یتجارت جهان  انی ممکن است بر جر  نی اوکرا
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 اثرات بلند مدت بر صنعت نساجی و پوشاک .2

آور سرسام   شیافزاها افزایش یافته است.  خام و گاز طبیعی بوده و پس از جنگ قیمتروسیه یک صادرکننده بزرگ نفت   

با کمبود عرضه گاز طب  .دهدی م  شیو پوشاک را افزا  ینساج  فرآیندهای  یجهان  یهانه یهز  ،یانرژ  مت یق و برق    یعیپاکستان 

عرضه    گیری وقفه درشکلپس از    رساند.  یم   بیکشور آس  نیو پوشاک ا  یبه صادرات نساج  یباالتر انرژ  متی مواجه است و ق

 ی ها متیو ق ذخایرپاکستان با کمبود  کردند. یجهان یاز بازارها  یعیگاز طب د یشروع به خر ییاروپا ی کشورها ه، یروسمنابع 

  باال مواجه است.

تن  ونیلیم  7 از روسیه صادرات اوره، حجم 2021. در سال باشدنیز می ییایمیش یصادرکننده عمده کودها هیروس همچنین

جبران    یاز کانادا برا  شتریب  یواردات کودهادرصدد    لیبرز  دهد.  یم   لیرا تشک  یجهان  دیدرصد از تول  3.56  این میزان  که  بوده

شده در کانادا،   دیپتاس تول  یکودهاطبق گزارشات،    است.  نیو اوکرا   هیروس  ن یب  جنگ از    یناش  یلیکمبود واردات کود برز

این کاهش عرضه کود و طبیعتا افزایش    .دهند  ی م   لیرا تشک  یسهم جهان کل  درصد از    80بالروس و آلمان    ه، یروس  ل،یاسرائ

پنبه شده است و کمبود کود موجب نگرانی کشاورزان در   پنبه قیمت جهانی کود موجب افزایش قیمت جهانی کاشت  فصل کاشت 

 بوجود آمده است.  2023/ 2022یادی در مورد مناطق کشت پنبه در  های ز و عدم قطعیتخواهد شد 

ممکن است با اختالل مواجه    یجهان  نیم أ ت  ره یمنجر شده است و زنجناوهای دریایی  به کمبود    ن یجنگ همچن  ن،یعالوه بر ا 

ممکن است باعث شود صادرکنندگان عمده منسوجات و پوشاک   هیروس  میمدت، تحردر کوتاهتوان گفت  بطور کلی می   شود.

که  ییحال، از آنجا  ن ی با اتواند توسط چین جبران شود.  میحجم  کاهش    ن یرا کاهش دهند و ا  هیبه روس  خود  حجم صادرات

منسوجات و پوشاک سهم نسبتاً کم   به   هیروس  نیاز   روندبر    تواند می  ن ی و اوکرا  هیجنگ روس  ؛را در جهان دارد  یواردات 

در طوالنی مدت،   کل ممکن است نسبتاً محدود باشد.   ی آن بر تقاضا  ر یکه تأثست  یدر حالاین    و   بگذارد  ر یتأث  یجهان  مبادالت

های انرژی و در نتیجه فرآیندهای صنایع نساجی خواهد شد و همچنین در مورد زنجیره ادامه جنگ موجب گران شدن هزینه

قیمت محصوالت نهایی در  زنجیره حمل و نقل را با مشکل مواجه کرده و در نهایت    ،ریایید  های گانصنعت پنبه، کمبود ناو

 انتهای این زنجیره افزایش خواهد یافت. 
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