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های در بازارموجود    غلبه بر موانع  قابلیتصنعت نساجی    .قرار داردصنعت پوشاک    ر یتحت تأث  قویا ی  هر کشور  ی اقتصاد  شرفتیپ

و بهبود   ، سهم و بازار جهانی باالتربیشتر  کسب و کارهای نساجی دارای مزایای متعددی از جمله رقابت داخلی  .داراسترا  رقابتی  

بیشتر مردم شیک پوش و به روز هستند و نتیجتا تقاضا برای   امروزهتر از همه  باشد. مهمای و فدرال میاقتصادهای محلی، منطقه

می افزایش  حال  در  مدام  پوشاکی  پوشاککاالهای  و  منسوجات  صادرات  شده،  مطرح  موضوعات  ورای  از   باشد.  اصلی امن  یکی  بع 

ر ادامه در نتیجه، صنعت نساجی در کلیه کشورهای در حال توسعه پیشرفت کرده است. دآید.  بحساب میهر کشوری  درآمدهای ارزی  

 شود: پرداخته می   2021ها در سال  کشور صادرکننده برتر صنعت نساجی بر مبنای ارزش بازارهای صادراتی آن  10به فهرستی از  

 

 چین  .1

صادرکننده منسوجات در جهان است. پس از   نیدر حال حاضر بزرگتر  (میلیارد دالر   266با ارزش صادرات نساجی و پوشاک  )  نیچ

 آالتنیماش  ، حلقوی بافت  یهاپارچه  ، یشم یابرو    ی پشم  ،یا پنبه  ، مصنوعی  یهاشکوفا شد. پارچه  نیچ  ینساج  عیصنا  ستم،یقرن ب

میلیارد   118/ 5  تولیدات پوشاکاین کشور با ارزش  ن هستند.یچ  ینساج  عیصنا  یاصل  گروهو پوشاک هشت    اف یال  نی بهتر  ، ینساج

کیفیت و همچنین کاالهای این کشور تولیدکننده مواد اولیه با  باشد.  درصدی از تولیدات پوشاک جهانی می  2/52ی، دارای سهم  دالر

چین بی شک باشند.  های صنعت نساجی در جهان میهای نساجی چینی در حال تبدیل به غولباشد. شرکتنهایی و آماده مصرف می

 های بسیاری بر صنعت نساجی مسلط خواهد بود. سال

 آلمان .2

تجارت    حوزه  در  ، یدالر  اردیلیم   40آلمان با ارزش صادرات    پوشاک است.  بزرگرکننده  صاد  دومین   نیپس از چ  2021آلمان در سال  

آلمان بدلیل    شده است. لیمتوسط و کوچک تشکبا ابعاد   یهاعمدتاً از شرکت عیدر آلمان، صنا است. در جهان سرآمد و مد ینساج

عمده محصوالت صادراتی گیرد.  تولیدات نساجی و پوشاک با کیفیت و همچنین مواد اولیه مصرفی در پروسه تولید، مورد توجه قرار می

الیاف بشرساخت و پارچه های سینتتیک، ماشینصنعت نساجی آلمان، نخ کیفیت محصوالت باشند.  های کشباف میآالت نساجی، 

ترین صادرکننده صنعت نساجی در جهان  بی شک این کشور در آینده به بزرگهای اخیر افزایش یافته است.  ده  نساجی این کشور در

 تبدیل خواهد شد.  
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 بنگالدش .3

کننده بزرگ البسه تبدیل شده  طی دهه گذشته بنگالدش به یک تأمینمنبع اصلی رشد اقتصادی در بنگالدش، صنعت نساجی است.  

غربی در جهان   1باشد. بنگالدش دومین صادرکننده بزرگ فست فشن نساجی، سومین صادرکننده بزرگ جهان میو در حوزه صنعت 

این صنایع بواسطه    است.  دهیدالر رس  اردیل یم   73/38دالر به    اردیلیم   19هفت سال گذشته از    یپوشاک بنگالدش طفروش    است. حوزه

صنعت نساجی در نسبتا پایین، اعتبار خوبی را در بازارهای رقابتی جهانی کسب کرده است.    کیفیت باالی تولیدات خود و هزینه

بنگالدش همواره بهترین انتخاب برای واردکنندگانی است که درصدد  میلیون نفر شده است.    20بنگالدش موجب اشتغال بیش از  

 باشند.ا کیفیت و قیمت مناسب میواردات پوشاک ب 

 ویتنام  .4

دالر برآورد شده   اردی لیم   38بالغ بر    نساجی این کشورارزش صادرات  ویتنام چهارمین تولیدکننده بزرگ پوشاک در جهان است.  

و  یدست نییبخش پاتولید الیاف در صادرکننده بزرگ منسوجات در جهان است.  نیچهارم  تنامی، و2020است. بر اساس مطالعه سال 

متحده،   االتیبه ا  صنایع نساجیصادرات رو به رشد    دهند. یم   لیرا تشک  تنامیو  ینساج  عیصنا  ، یپوشاک در بخش باالدست  دیتول

و  ی، نوسازگراییتخصصاست.  تنامیو در  ینساج صنعترشد  کنندهتقویت یاصل  یهااز مولفه یکی یاروپا و کره جنوب   هیژاپن، اتحاد

 کار است.   یرو یکم ن  نهیهز  گریاست. عامل مهم د  یبازار رقابت  نیرقابت در ا  ی ها براآن  هیاز اهداف اول  تیفیباک  اری محصول بس  دیتول

 های آتی حفظ خواهد نمود. بی شک ویتنام جایگاه برتر خود را طی دهه

 هند   .5

پنجمین صادرکننده بزرگ جهان است. همچنین هند دومین تولیدکننده بزرگ پنبه در  میلیارد دالر،    37/ 11هند با ارزش صادرات  

ترین صنعت در میان صنایع هند دهد. صنعت نساجی هند، قدیمیاز صنایع نساجی هند را تشکیل می  %60باشد. حوزه پنبه،  جهان می

 شود: خش تقسیم میصنایع نساجی هند به دو باست.   

شود و بخش دیگر بخشی است های بافندگی دستی انجام میبخش اول یک بخش غیرسازمانی است که از طریق بافندگی روی ماشین

های باکیفیت هند تولیدکننده نخ و ریسمان، پارچه و لباسها ایجاد شده است.  آالت و روشکه با جدیدترین و به روز ترین ماشین

های بعالوه این کشور جهت بهبود کیفیت تولیدات نساجی خود از فناورینساجی هند روز به روز در حال پیشرفت است.    است. تولیدات

 برد. جدید بهره می

 ایتالیا  .6

باشد. صنعت نساجی در ایتالیا قدمتی دیرینه دارد. در  ترین عامل رونق اقتصادی این کشور میصنایع نساجی و پوشاک ایتالیا مهم

های اخیر ایتالیا به قلب صنایع نساجی و مد در جهان مبدل شده است. ایتالیا ششمین صادرکننده بزرگ نساجی در جهان است.  دهه

هایی از صنعت نساجی میلیارد دالر بوده است. پنبه، ابریشم، کتان و پشم تنها نمونه  5/36ارزش صادرات نساجی ایتالیا    2020در سال  

تشکیل را  نخدهنمی  ایتالیا  تولید  بر  این کشور  نایع نساجی  تمرکز  پارچهد.  و  میها  فنی  عملکرد  با  ارزش    ی برا  .باشدهایی  بهبود 

 گیرد.  را بکار می  منسوجات فنی  دیتولجهت  خالقانه    ی هادهیدولت ا  ، یمحصوالت نساج تیفیو ک  یصادرات

 

 
    1د یجد یهاکار آمدن مداوم مدل یروند مد و رو عیسر رییتغ یعنی ، فست فشنیا  مد سریع 
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 ترکیه .7

تول  یطوالن  ای سابقه با    هیترک جهان  یکشور  منسوجات،   دیدر  تجارت  در  پوشاک    ینساج  یمهم  میو  ازآید.  بحساب   صنعت   پس 

  29ارزش صادرات  با    هی، ترک2020  سال  بر اساس گزارش   .لباس است  ،هیترک  یمحصوالت صادرات  نیاز موفق تر  یکی،  سازیخودرو

های اخیر با رشد مالیمی صنایع نساجی و پوشاک ترکیه در سال  در جهان است.  نساجیصادرکننده بزرگ    نی هفتم  ،  دالر  اردیلیم 

ر کشو  نیا  اروپا است.  هیکننده بزرگ اتحاد  ن یم أت   نیسوم   هیترک  ، (WTO)   یبر اساس گزارش سازمان تجارت جهانهمراه بوده است.  

صنعت   را به خود اختصاص داده است.  تار و پودباف درصد از صادرات پوشاک    73/2و    کشباف از صادرات پوشاک   یدرصد  06/4سهم  

 است.   ییدر حال شکوفا  خارق العاده   یطراح  یهاتیبا قابل  هیترک  ینساج

 ایاالت متحده امریکا .8

دستمزد روزانه کارگری در ایاالت متحده یکی از بیشترین ایاالت متحده در جایگاه هشتمین صادرکننده پوشاک جهان قرار دارد.  

کننده عمده پارچه،   نیم أ متحده ت  االتیاگردد.  که موجب باال رفتن قیمت محصوالت تولیدی می  دستمزدها در سراسر جهان است

. صنایع نساجی ایاالت متحده به لطف منسوجات پزشکی، در سراسر جهان است  منسوجات خانگی با کیفیت باال  نخ و    ،هیلباس، مواد اول

نتیجتا صنایع نساجی این های محافظتی با کیفیت باال در حال رشد و شکوفایی است.  های صنعتی، منسوجات بی بافت و پوششپارچه

کسب و کارها جهت  های فناورانه نیز بر صنعت نساجی اثرگذار است.  برد. بنابراین پیشرفتهای روز دنیا بهره میاز انواع فناوری  کشور

ها اخیر، بدون های صورت گرفته در صنعت نساجی در دههکنند. از منظر پیشرفتگذاری میافزایش درآمد در صنعت نساجی سرمایه

 شک ایاالت متحده در جهان سرآمد خواهد بود.  

 ، چینهنگ کنگ .9

هنگ کنگ به تولیدات منسوجات با   آید. صنایع نساجی در هنگ کنگ یکی از منابع مهم درآمد برای این کشور بحساب می

های پارچه، ریسندگی پنبه، تولید پودیهای چاپ شده شناخته شده است. بافندگی جین، بافندگی تاری کیفیتی از قبیل پارچه

-های جین میاز جمله فرآیندهای تولید پارچه   ای های حلقوی باف پنبه پارچه( روی پنلندگی سنتی )ای و بافحلقوی باف پنبه

 باشد. هنگ کنگ نهمین صادرکننده بزرگ جهان درحوزه نساجی است. 

 اسپانیا  .10

ترین و تولید پوشاک مهمتکمیل  ، حوزه صنایع نساجی است. ریسندگی، بافندگی، رنگرزیاسپانیا دهمین صادرکننده بزرگ جهان در  

  وسته یکشور پ  ن یو ا  رونق یافته  ، العادهخارق  دیتول  تیبا ظرف  ایاسپان  ینساج  عیصنادهند.  تولیدات و صادرات این کشور را تشکیل می

 .ابدی دست    یدر صنعت نساج  باالتری  جایگاه در تالش است تا به  

 لینک منبع: 

 https://www.texfilesbd.com/factories/top-10-garments-exporting-countries-of-the-world-in- /2021 
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