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به هرجب را  اقتصاد جهان  نظر  های صنعتی  ومرج کشانده است. تمامی بخشحران ویروس کرونا  دچار تغییرات غیرقابل برگشتی از هر 

بینی و نامشخص باقی مانده پیش رو همچنان غیرقابل پیش  مسیراست،  قریب الوقوع  ویروس    این   گیریاند و اگرچه پایان بحران همهشده

 است.

شدت تحت تأثیر قرار داده به  مدت ی ارزش را در این  زنجیره  همه اجزای گیری کرونا  نساجی نیز از این قاعده مستثنا نبوده و همه  حوزه

 آالت نساجی. دکنندگان ماشینکارگاهی و همچنین تولی  اتتولید نساجی و تولیدبخش  است: از فروش و توزیع گرفته تا  

   ITMFالمللی تولیدکنندگان نساجی  هفتمین بررسی فدراسیون بین

بینمطالعه فدراسیون  توسط  شده  انجام  نساجی  ی  تولیدکنندگان  گوشهITMFالمللی  در  سفارشات  وضعیت  زنجیره  ،  صنعت وکنار  ی 

ای از مطالعات بدل شده تا وتحلیل به مجموعهکند اما این تجزیهیل میوتحلهای اعالم شده در اروپا را تجزیهنساجی در زمان قرنطینه

ی ارزش نساجی های مختلف زنجیرهالمللی در مناطق مختلف ارائه دهد که شامل بخشی صنعت نساجی در سطح بین اطالعاتی درباره

 شود. آالت نساجی میمانند مواد شیمیایی و ماشین

ی توانیم ببینیم که کل زنجیرهایم آگاهی داریم، اما به لطف مطالعاتی از این دست میا پشت سر گذاشتهر  بی ثباتی که چه سال  ما از این

 در مسیر احیا و رو به جلو در حرکت است. ارزش نساجی  

نندگان  المللی تولیدکی تأثیر کرونا بر صنعت نساجی، انجام شده توسط فدراسیون بینقصد دارد بخشی از هفتمین مطالعه  EASشرکت  

ها درک بهتر نیروهای محرکه و زیربنایی که صنعت نساجی ما با آن"ی این فدراسیون در  گفتهرا به اشتراک بگذارد تا به  ITMFنساجی  

 مشارکت داشته باشد.  "در مواجهه است

انتهای مسیر پاندمی کرونا را روشن گان در این مطالعه،  ننده ت کشرک"  بینی شده بود؛همانطور که در پیشینه تحقیق این گزارش پیش

 بینانه برای وضعیت جهانی صنعت نساجی بودند.  دهنده پیامی خوشنشاننتایج،  ؛  "بینندمی
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 بر مناطق مختلف 19تأثیر کووید  -1

درصد کمتر بوده است؛ ریزشی  9،  2019، در مقایسه با سال  2020واقعی در سرتاسر جهان در سال   حجم معامالتاین بررسی نشان داد که  

امریکای    گیری انجام شده بود.ی گسترش همههای سابق و در دورهدرصدی قابل انتظار در بررسی33طور قابل توجهی بهتر از کاهش  که به

 ، اروپا، و آسیای جنوب شرقی در معرض بیشترین تآثیرات بودند.شمالی

 

  تاثیر گرفته از همه گیری کرونا در هر منطقه   2020سال   حجم معامالت   - 1ل  شک

بافت و الیاف  های مربوط تولید منسوجات بیاما بخش  ؛ند گیری این ویروس قرار گرفتنساجی تحت تأثیر شدید همه   هایزنجیره   کثرا

 بود. 2020برای ماسک در سال ها از تقاضای چشمگیر گیری این بخش ی بدیهی بهره اند که این امر نتیجهشکل مثبتی دوام آورده به

تولیدکنندگان مواد کمکی نساجی و بخش تکمیل و چاپ، بخشی از زنجیره تولیدکنندگان مواد شیمیایی نساجی شامل رنگ  ی ارزش در  زاها، 

 اند.درصد بیشترین صدمه را دیده20تا   13ها با کاهش بین آن  2020سال  حجم معامالت صنعت نساجی هستند که 

 اند.درصدی متحمل شده 7تا  4منفی  حجم معامالت آالت نساجی و پوشاک کمترین آسیب را با کاهش  ، بخش ریسندگی، ماشین از طرف دیگر

 

 

 .2019و    2020سال  حجم معامالت  مقایسه   - 1  شکل
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 ی نزدیکبینی رشد برای آیندهپیش -2

و  2021 یهاسال یبرا یژهبو ، یدر سطح جهان حجم معامالت، انتظارات ITMFالمللی تولیدکنندگان نساجی فدراسیون بین یمطالعهطبق 

 . است  تر یفضع  2024و    2023  یها سال  یها برا است و انتظارات رشد شرکت  یقو  2022

مناطق    یر با سا  یسه مثبت را در مقا  حجم معامالتانتظار    یشترین است که ب  ی امنطقه  یا آس  ید،کنیمشاهده م   یرطورکه در نمودار زانهم

 . دارد

 

 چقدر است؟ )میانگین منطقه ای(.  2019سه با سال ایدر مق 2024تا  2021های مورد انتظار شرکت شما در حد فاصل سال حجم معامالت   -2 شکل

 فعلی حجم معامالت  -3

 یانتا پا .یابد یشافزا 2019درصد نسبت به سال 17از  یش طور متوسط ببه 2024تا سال نساجی  یجهان معامالتحجم شود یم  ینیبیشپ

ها انتظار از شرکت  یگر درصد د47اند و  یدهقبل از بحران رس  حجم معامالت ها به سطح  درصد از شرکت31،  2020مالی سال    چهار فصل

 دارند.   2021را  بهبود در سال جاری  

 

 خواهد رسید؟و یا    سه ماهه به سطح قبل از بحران رسیدحجم معامالت  چه زمانی    - 3  شکل
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 باالتر  اتوماسیونوح در سط هایگذاریهسرما -4

 ی هادر سال  یگذاریهها قصد سرماشرکت  یشترنشان داد که ب  ین همچن  ITMFالمللی تولیدکنندگان نساجی  فدراسیون بین  یهایبررس

 ی و کاهش مصرف انرژ  یتظرف  ایشافز   ی، ورو سطح بهرهاتوماسیون  سطح    یشافزا  چنین کاری،   انجام  ی ها براآن  یاصل  یلدال  را دارند.  آتی

 است.

 

 چیست؟   2022و   2021های  مایه گذاری در سالردالیل شما برای س  - 4  شکل

 ی تولید نساجی است.برای بهبود کلّ وضعیت زنجیره  حیاتی  امری   سازیصنعتیاتوماسیون یا  امروزه  

را   ییهاکارو راه  کندها کمک میتکمیل در صنعتی کردن تولید نساجی آن  رنگرزی و    های نساجیشرکتبه    EAS  شرکت  عنوان مثال،به

 . کندیارائه م   بافندگی تاروپودی، بافندگی حلقوی، رنگرزی و تکمیلمانند   ینساج  جاتکارخان  رسانی بهدر خدمت 
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