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وضعیت صنعت مد جهان در سال 0202

براساس گزارش اخیر مککنزی با عنوان «وضعیت مد  ،»0202پیشبینی میشود وضعیت صنعت مد در سال آینده تضعیف
شود .شاخص جهانی صنعت مد مککنزی پیشبینی میکند که نرخ رشد این صنعت به  3تا  4درصد در سال  0202برسد که
کمتر از نرخ رشد برآورد شده برای سال  0202است .این کاهش ناشی از تغییر تقاضا مصرفکنندگانی است که به طور فزاینده
نسبت به نااطمینانیهای کالن اقتصادی ،تحوالت سیاسی جهان و تداوم تهدید جنگهای تجاری ،نگران و محتاط هستند .در
ادامه خالصهای از وضعیت صنعت مد جهان مورد بررسی قرار گرفته است.
یم
تهیه شده توسط فروغ کر ی امیرکیاسر
آرذ ماه 8931
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حال و هوای اغلب پیشروان صنعت مد پر از استرس و نگرانی است .از یک سو گسترش کانالها ،تغییر بازارها و تحقیقات
پیشگامانه ،فرصتهای درآمدی و نوآوری بنیادی را فراهم میآورند و از سوی دیگر ،رشد اقتصادی جهان در حال کاهش بوده
و رقابت نسبت به همیشه ،شدیدتر است.
به منظور پیشرفت در این محیط ،شرکتها باید به صورت استراتژیک فکر کنند ،تصمیمگیریهای خود را دقیقتر و نبض
تقاضای مشتریان را کنترل کنند .آنها باید حقوق دیجیتال 0را رعایت کرده و نگرانی فزاینده مصرفکنندگان در مورد « اهداف
مقابله با تغییرات اقلیمی  »0را مورد توجه قرار دهند .در عین حال ،آنها میباید همه سالیق و گرایشات محلی در بازارها و
فرهنگهای گوناگون را نیز پوشش دهند.
این موارد برخی از یافتههای گزارش مککنزی است که با همکاری کسب و کار مد 3و در ارتباط با «وضعیت صنعت مد در
سال  »0202مشخص شده است .این گزارش مضامین اصلی پیرامون اقتصاد صنعت مد را تجزیه و تحلیل کرده و بررسیهای
جدیدی برای توضیح پویاییهایی که صنعت مد را هدایت میکند ،ارائه میدهد .نظرسنجی مککنزی از  022مدیر جهانی
فعال در صنعت مد و مصاحبه با پیشروان صنعت مد ،کمک کرده تا  02موضوع اصلی که دستورالعمل صنعت مد سال آینده
را تشکیل میدهد ،شناسایی شوند .در عین حال ،آخرین مطالعه شاخص جهانی صنعت مد مککنزی ( )MGFI4بینشهای
جدیدی را در رابطه با عملکرد شرکتهای مد به تفکیک طبقه ،بخش و منطقه نشان میدهد.
5

وفق شاخص جهانی صنعت مد مککنزی ،پیشبینی میشود نرخ رشد این صنعت با ارزش تقریبی حدود  0.2تریلیون دالر
به  3تا  4درصد در سال  0202برسد که کمتر از نرخ رشد برآورد شده برای سال  0202است .این کاهش ناشی از تغییر تقاضا
مصرفکنندگانی است که به طور فزاینده نسبت به نااطمینانیهای کالن اقتصادی ،تحوالت سیاسی در جهان و تداوم تهدید
جنگهای تجاری نگران و محتاط هستند .سال  0202سال سختی برای فعاالن صنعت مد بوده و منافع حاصله همچنان به
گروه کوچکی از فعاالن این صنعت اختصاص داشته؛ در حالی که بخش اعظمی از فعاالن این رشته فعالیت ،تحت فشار قرار
دارند و سهم شرکتهایی که زیانده هستند ،در حال افزایش است.
در آمریکای شمالی ،گرایش مصرفکنندگان به بازار منعکس نمیشود و تعرفهها – به همراه تقویت دالر -هم واردات و هم
صادرات را تحت تاثیر قرار داده است .بازارهای نوظهور آسیا و اقیانوسیه هنوز هم با اینکه رشد آرامی دارند ،به طور نسبی قوی
هستند .در طرف دیگر جهان ،اروپای توسعه یافته همچنان تحت تاثیر ضعف عمومی اقتصاد جهانی و عدم اطمینان ناشی از
برگزیت قرار دارد .انتظار میرود رشد در اروپای نوظهور ،آمریکای التین ،خاورمیانه و آفریقا نیز پایدار بماند (نمودار .)0
1حقوق دیجیتال ( )Digital rightsحقوقی را شرح میدهد که اجازه دسترسی ،استفاده ،ایجاد و انتشار رسانههای دیجیتال یا استفاده و دسترسی به رایانهها و لوازم
الکترونیکی دیگر یا شبکههای مخابراتی برای افراد را مشخص میکند.
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Climate-Change Agenda
)Business of Fashion (BoF
4
McKinsey Global Fashion Index
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5برآورد کارشناسی گزارش
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نمودار  -1رشد فروش صنعت مد به تفکیک منطقه ،گروه محصولی و بخش2019-2020 ،

درصد رشد ساالنه
2019

2020
3.2-4.2

کل صنعت مد
طبقهبندی براساس منطقه جغرافیایی

3.5-4.5
0.5-3.5
0.5-0.5

0.2-3.2
0.2-0.2
4.5-5.5

4.5-5.5

3.2-4.2
0.2-3.2

3.2-4.2
0.2-3.2
6.5-7.5

6.2-7.2

0.5-3.5

0.5-3.5
4.2-5.2
3.2-4.2
0.2-3.2
0.5-0.5
5.2-6.2
4.2-5.2

4.2-5.2
3.5-4.5
0.5-0.5
5.2-6.2
4.2-5.2

3.5-4.5

4.2-5.2

0.5-3.5
6.2-7.2
4.5-5.5

6.2-7.2
4.5-5.5
0.5-0.5

0.5-3.5

0.5-0.5

آمریکای شمالی
اروپا (توسعه یافته)
اروپا (نوظهور)
خاورمیانه و آفریقا
آسیا و اقیانوسیه (توسعهیافته)
آسیا اقیانوسیه (نوظهور)
آمریکای التین
طبقهبندی بر اساس قیمت
لوکس
لوکس با قیمت منطقیتر
پریمیوم
بازار متوسط
ارزش واقعی
تخفیف
طبقهبندی بر اساس گروه محصولی
پوشاک
کفش
لباس ورزشی
کیف و چمدان
جواهرات و ساعت

منبع :مککنزی

بسیاری از فعاالن صنعت مد ،نیمه خالی لیوان را میبینند .نظرات پاسخدهندگان به نظرسنجی این گزارش حول مناطق
جغرافیایی و نقاط قیمتی مختلف ،تقریباً یکسان بوده و خوشبینی که سال گذشته در آمریکای شمالی و بخش لوکس شکل
گرفته بود ،نیز ناپدید شده است (نمودار .)0
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نمودار  -2عمده مدیران صنعت مد پیشبینی میکنند صنعت مد در سال  2020با رکود مواجه شود.
درصدی از پاسخ دهندهها (مدیران صنعت مد) ،انتظار برای تغییر وضعیت صنعت مد در سال  0202نسبت به 0202
بهتر

بدتر

بدون تغییر

31

12
39

3

38

4

9
7

30
38

14

27

57

لوکس

58

بازار متوسط

58

ارزش واقعی

61

آمریکای شمالی

55

اروپا

59

آسیا
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تنها  2درصد پاسخدهندهها انتظار دارند که در سال آینده شرایط با بهبود همراه باشد و  42درصد پیشبینی میکنند که وضعیت
تغییری نخواهد کرد .پس از کاهش متوالی سود ساالنه ،بین سالهای  0200تا  ،0206برای دومین سال پس از سال 0202
سود اقتصادی با رشد همراه بوده است .رشد ساالنه  06درصدی عمدتاً ناشی از بهبود حاشیههای عملیاتی 6در نتیجه کاهش
هزینهها بوده است .میانگین حاشیه صنعت درآمد قبل از بهره ،مالیات و استهالک ( 02.2 ،)EBITA7درصد بوده که کمی
نسبت به سال  0207افزایش داشته و باالترین سطح را پس از سال  0204تاکنون داشته است (نمودار .)3
یکی از دالیلی که مدیران صنعت مد انتظار مثبتی نسبت به این صنعت ندارند ،این است که چشمانداز اقتصاد جهانی نسبت
به سال گذشته ضعیفتر بوده است .در مقابل این پیشزمینه ،ثروت در صنعت مد بسیار دو قطبی است .برای یک گروه خاصی
از «برندگان پیشرو» وضعیت مناسب است ؛  02شرکت اول با بیشترین منفعت اقتصادی نسبت به سایر شرکتها ،درآمد
بیشتری را به کف سودآوری 2اضافه کردهاند.

operating margins
7حاشیه ) Earnings Before Interest Taxes and Amortization ( EBITDAدرآمد شرکت را قبل از بهره ،مالیات ،کاهش ارزش و استهالک به عنوان
درصدی از کل درآمد شرکت اندازهگیری میکند.

6

 8کف سودآوری ( )Bottom lineشامل جمع خالص مقداری است که یک کسب و کار در پایان یک ماه به دست آورده و یا از دست داده است .سود یا زیان خالص ،آخرین
عددی است که در دفتر کل دیده میشود .این واژه نشان دهنده دریافتی کسب و کار است که میتواند مثبت یا منفی باشد.
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نمودار  -3سود اقتصادی در صنعت مد پس از  2016رو به رشد بوده است...
کل منفعت اقتصادی ( -)0202=022درصد
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برندگان اصلی شامل سه شرکت جدید هستند :آنتا اسپورت ،هیالن هوم (شرکت هیال) و لولونمون 2که در زمینه لباس ورزشی
فعال بوده و یا شرکت چینی هستند .در بخش کاالهای لوکس ،کرینگ 02بهبود چشمگیری داشته که ناشی از رشد دو رقمی
فروش گوچی 00و عملکرد قوی بازارها در آسیا و اقیانوسیه ،مانند ژاپن است .نه تنها شرکتهای پیشرو ،ارزش آفرینی باالیی
دارند ،بلکه در آستانه نوآوری نیز قرار دارند .آنها در جذب منابع مالی و استعداد نیز موفقترین هستند.
در کنار شرکتهای دولتی ،گروهی از «قهرمانان پنهان» نیز شناسایی شدهاند .این شرکتهای بخش خصوصی اغلب حوزه
فعالیت خود را تحت سلطه دارند و درآمدهای قابل توجهی نیز کسب میکنند .برخی از آنها ،برندهای معروفی هستند؛ در عین
حال برخی از سایر برندها با اینکه کمتر شناخته شدهاند ،اما تاثیر خوبی بر مشتریان دارند .در میان برندهای شناخته شده،
شانل ،یک برند قابل توجه در صنعت مد است که درآمد ساالنه بیش از  02میلیارد دالر دارد .در عین حال ،رولکس یکی از
معدود برندهای باقی مانده در زمینه تولید ساعت ،همچنان مستقل و خصوصی است .در مقابل ،برندی مانند پریمارک 00وجود
دارد که به دلیل عرضه محصوالت متنوع با قیمت پایین همچنان یک رقیب سرسخت برای سایر برندها بوده است .این فعاالن

9

Anta Sports, Heilan Home (HLA Corporation), and Lululemon
Kering
11
Gucci
12
Primark
10
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نشان میدهند که ارزش صنعتی باالیی در خارج از دید و توجه قرار دارد و «قهرمانان پنهان» نیز در کنار همتایان ذکر شده
خود ،موفقیتهای بسیاری برای ارائه دارند.
البته برای هر موفقیتی شکستهای نسبی نیز وجود دارد .تعداد فزایندهای از شرکتهای خصوصی و دولتی به «مخربان
ارزشی »03تبدیل شدهاند ،بازار متوسط در رکود قرار دارد و بازدههای منفی را برای سهامداران ایجاد میکند.
چه چیزی وضعیت صنعت در سال آینده را مشخص میکند؟ براساس بررسیهای انجام شده ،مهمترین نظرات رایج در
خصوص اهمیت عوامل سهگانه ،قابلیت پایداری ،دیجیتالی شدن و نوآوری است.
وقتی صحبت از پایداری میشود ،سابقه صنعت همچنان نگران کننده است .بخش نساجی هنوز  6درصد از تولید گازهای
گلخانهای و  02تا  02درصد از مصرف سموم دفع آفات را تشکیل میدهد .شویندهها ،حاللها و رنگهای مورد استفاده در
ساخت و سازها ،یک پنجم آلودگی آبهای صنعتی را به خود اختصاص دادهاند و صنعت مد حدود  02تا  35درصد جریان
نمودار  -4نسلهای جوانتر حاضرند برای محصوالتی که اثر مخرب
کمتری بر محیط زیست دارند ،پرداخت بیشتری داشته باشند
درصدی از مصرفکنندگان در سال  0202که حاضرند پرداختی بیشتری داشته
باشند
31
26

میکروپالستیک در اقیانوس را تشکیل
میدهد .مصرفکنندگان به طور فزایندهای در
حال رو به رو شدن با این واقعیت هستند و
تقاضای آنها در حال تغییر است .در آگوست
 ،0202مدیر عامل François-Henri
 Pinaultاز پیمان جهانی حمایت کرد تا
سال  0252میزان انتشار خالص کربن را به
صفر برساند .با اینکه تعداد محصوالت پایدار
صنعت مد کم است ،اما طی دو سال گذشته،
 5برابر افزایش داشته است.

17
12

نمودار  4نشان میدهد که نسلهای جوانتر
تمایل باالتری به پرداخت مبلغ بیشتر برای
خرید محصوالتی که کمتر محیط زیست را
تخریب میکنند ،دارند .در سال  ،0202حدود

1982 -1995 1996 -2019

1946 -1964 1981 - 1965

منبع :مککنزی

 30درصد از افراد در محدوده سنی کمتر از
 03سال ،حاضرند برای محصوالتی که اثر

Value Destroyers

6
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مخرب کمتری بر محیط زیست دارند ،مبلغ بیشتری بپردازند؛ این در حالی است که این سهم برای افراد باالی  55سال،
حدود  00درصد است.
مصرفکنندگان و مدافعان به طور برابر خواستار فراگیرتر شدن صنعت هستند .انتظار میرود سال  0202زمان خاصی برای
«فرهنگ فراگیر» با نژادها ،جنسها و گرایشهای جنسی متنوع باشد.
نوآوران صنعت دیجیتال در سال آینده با سرمایهگذاران محتاط مواجه خواهند شد .ارزش بازار سهام فناوری به وضعیت
نامعلومی رسیده و تا حدودی مشابه وضعیت رونق دات-کام در اوایل سال  0222است .این روند در سال  0202شاید شاهدی
برای اینکه سرمایهگذاران قادر خواهند بود پتانسیلها را به سود تبدیل کنند ،باشد .جهان شاهد نسل جدیدی از شرکتهایی
است که در ارتباط مستقیم با مشتری 04هستند .به خصوص آسیا به عنوان یک زمین حاصلخیز برای شرکتهای کوچک و
متوسط در حال ظهور است که از اهرم تجارت الکترونیک برای ارتقاء از سطح تولید کارخانهای به سطوح باالتر استفاده کنند.
نقش مهم فروشگاههای خیابانی برای بسیاری از افراد مهم است .این فروشگاههای فیزیکی که شرکای انقالب دیجیتال
هستند؛ به مشتریان کمک میکنند در زمانی که در حال جستجو محصوالت به صورت آفالین یا آنالین هستند ،بتوانند در
مکانی مناسب ،محصوالت را لمس ،حس و تجربه کنند.
سال آینده سالی دشوار خواهد بود؛ زیرا سرعت تحول دیجیتالی کمتر خواهد شد .مشتریان متقاضی کاالهای پایدارتر هستند
و رشد اقتصادی آرامتر نیز فشارهای خود را بر حاشیه سودآوری خواهد گذاشت .اگرچه ،فرصتهایی هم برای برندهایی که
میتوانند با روندهای غالب همگام شوند و به نوآوری خود ادامه دهند وجود دارد تا از این طرق بتوانند چالشها را شکست
دهند.
طبق آمارهای موسسه  ،statistaکل درآمد بازار مد در سال  0202حدود  527.3میلیارددالر برآورد شده که  72درصد از
درآمد مزبور از طریق فروش آفالین و  00درصد از طریق فروش آنالین حاصل شده است .پیشبینی میشود سهم تجارت
الکترونیک و بازار آنالین از درآمد صنعت مد در سال  0203به  02درصد برسد .تعداد مشتریان تجارت الکترونیک در صنعت
مد در سال  0202حدود  3.2میلیاردنفر براورد شده و پیشبینی شده این رقم در سال  0203به  4.7میلیاردنفر افزایش یابد.
بزرگترین بازار صنعت مد متعلق به محصوالت پوشاک با سهم تقریبی  65درصد است که بعد از آن محصوالت کفش و مشابه
با سهم  02درصد و مابقی شامل کیف و ملزومات تزئینی شخصی با سهم حدود  07درصد قرار میگیرد .قابل توجه است که
 47درصد از کل درامد صنعت مد ،در کشور چین و  07درصد از آن در کشور امریکا تولید میشود.
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اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
معاونت بررسی های اقتصادی

نکته سیاستی:
با توجه به اینکه گسترش صنعت مد تا حدودی بستگی به سطح درآمدی افراد دارد و میانگین سطوح درآمدی در ایران طی
سالهای گذشته بهبودی نداشته ،چندان نمی توان به توسعه بازار مصرف داخلی این کاالها در سطوحی مانند لوکس ،خوشبین
بود.
در حوزه صادرات صنعت مد باید با توجه به گرایشهای جهانی و متناسب با نوع کاالها و سطح درآمدی که در کشورهای
دیگر به ویژه اقتصادهای نوظهور در حال بهبود مستمر است ،در صورت امکان ،موقعیتهایی که در این زمینه وجود دارد ،را
شناسایی و بررسی کرد .در برخی موارد نیز همکاری مشترک با بعضی اقتصادهای آسیایی صاحب برند مطرح در صنعت مد،
با هدف افزایش تولید و صادرات به بازارهای منطقه ،گزینه قابل طرح و بررسی کارشناسی از سوی فعاالن کسبوکار در این
صنعت ،خواهد بود.
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