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 تأثیرات اإلغالق الشامل أثناء  حول  )ICAC( اللجنة االستشاریة الدولیة للقطنموجز من 
 سوق القطنعلى ) COVID-19(  19 –كوفید  

مجال ملیون أسرة في  100من  حیث تعمل أكثریلعب قطاع القطن العالمي دوًرا حیویًا في االقتصاد العالمي كسلعة زراعیة 
یتأثر سوق القطن العالمي بالعوامل األساسیة للعرض   .المنسوجات كسلعة صناعیة تستخدم إلنتاج المالبس و و ،اإلنتاج

التبادل   بعیدة المدى على اآلثار 19 – كوفیدكان لـ.  19-دكوفی ةالناتج عن جائح الكبیرالشامل بسبب اإلغالق  قد تأثر والطلب و
لقد وضع التأثیر على سلسلة القیمة العالمیة للقطن  ار. األسع و على السلع االستھالكیةطلب ال التصنیع و و الزراعي التجاري

من االقتصاد  جزًءا ھائالً  بشكل فعال أعاقت التي تدابیر االحتواءھذا و قد كان ل  القیمة.ضغطا على جمیع قطاعات سلسلة 
على  الكبیریقدم ھذا الموجز تقییماً أولیاً آلثار اإلغالق   قطاع القطن. التأثیرات علىھذه  سوف تستمرل و اآلثار العمیقة العالمي

 .التوصیات بآفاق االنتعاش وا متبوع التبادل التجاري واألسعار  القطن وعلى  الطلب العرض و

 بـلـطـرض والــعـال

 26.2 یقاربما  )ICAC( االستشاریة الدولیة للقطن حسب اللجنة 2020/ 2019تبلغ تقدیرات اإلنتاج العالمي لعام  •
 تقلص باعتبار%  4بنسبة  تراجعملیون طن، وھو  25.2حالیًا بنحو  2021/ 2020یقدر اإلنتاج لعام إذ ملیون طن 

 .المنخفضة ألسعارل  نظرا للقطن المساحة العالمیة

الضغط اإلضافي إلجراءات االحتواء  بسببملیون طن  23حالیًا بنحو  2020/ 2019یقدر االستھالك العالمي لعام  •
انخفاض االستخدام، من المتوقع أن ترتفع مستویات المخزون النھائي ب .  ووالضغط المستمر للتوترات التجاریة العالمیة

 عند مستویات قیاسیة. ستخداماال مقابل لمخزونا نسبة إلى جانب وصولملیون طن  21.8 ما یناھز إلى

نمو الناتج المحلي اإلجمالي. عندما تباطأ نمو الناتج المحلي اإلجمالي، تبعھ نمو  استھالك القطن و ھناك ارتباط بین •
% في االقتصاد  3 نسبتھ انكماشوقوع في صندوق النقد الدولي الحالي  اتإسقاط تـُسـھممن المتوقع أن  االستھالك. 

 نمو االستھالك.یتعافى تسارع نمو الناتج المحلي اإلجمالي، غیر أنھ وب  %. 11العالمي في انخفاض استھالك القطن بنسبة 

مما كانت علیھ % أكثر حدة  3الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة  النكماشفي حین أن توقعات صندوق النقد الدولي الحالیة  •
 و لیس بسببلصحة العامة ذات صلة باناتجة عن حدث  بكونھا، تختلف ھذه األزمة 2008عام في  األزمة المالیة أثناء

سرعة في ظل استجابات السیاسة  السیاسات الضعیفة في القطاع المالي مما یشیر إلى إمكانیة انتعاش أكثر سالسة و
 المناسبة.

في حین كانت ھناك زیادة في التسوق عبر اإلنترنت  واسع النطاق إلى مستویات قیاسیة من البطالة. شامل أدى اإلغالق ال •
تراجعت مبیعات التجزئة للمالبس   د تباطأ نشاط البیع بالتجزئة في قطاع المنسوجات والمالبس.ـفي بعض البلدان، فق

المستھلكون  یشھدقد  في حین و  .2020 نیسان /بریلأ و شباط /% بین فبرایر 79في الوالیات المتحدة بنسبة وتوابعھا 
تعافي االقتصادات، مما یشیر  أثناء الفترة فياإلنفاق  في توقع زیادة ینبغيفي الدخل على المدى القصیر، إال أنھ  اخسائر

 المالبس والمنسوجات.انتعاش شراء عملیات  یجب توقعالوضع االقتصادي  بتعافيإلى أنھ 
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 19-كوفیدتفشي جائحة السوقي منذ  رأس المال فقدت قیمةقد مات التجاریة لألزیاء الفاخرة والسریعة في حین أن العال •
(COVID-19) بالنسبة للعالمات التجاریة الفاخرة منھ بالنسبة لماركات األزیاء  حدّةال أن االنخفاض في القیمة كان أكثر إ

نظًرا ألن العالمات التجاریة لألزیاء السریعة تلبي احتیاجات المستھلكین األكثر حساسیة للدخل والسعر، فمن   السریعة. 
المستھلكین ب مقارنةى المتاجر إل كي یعودواوقت أطول إلى  عمالء العالمات التجاریة لألزیاء السریعة  یحتاجالمتوقع أن 

 لعالمات التجاریة الفاخرة.ل

لى ع )COVID-19( 19-كوفید حول تأثیر مسحینأبریل  -مارس في   )ITMF( االتحاد الدولي لمصنعي النسیجى أجر •
صل  یأن  من المحتمل، 2020یشیر إلى أنھ في عام  شركة و 700وصل االستطالع إلى قد  و  صناعة النسیج العالمیة.

 اخسائر ذلك یعني قد و %.   28نحو یمكن أن یصل معدل دوران الموظفین إلى  % و  31 حوالي إلغاء الطلبات إلى
 ملیار دوالر. 300إجمالیة لصناعة النسیج العالمیة بنحو 

% من واردات  61.5تحدة والیابان مسؤولیة استیراد ، یتحمل المستھلكون في أوروبا والوالیات المالمداخیلارتفاع ب •
، فإن المستھلكین اآلخرین في آسیا، وخاصة في الصین وكوریا، مسؤولون اتالثرو توفر یادةغیر أنھ بزالمالبس العالمیة. 

 افيالتعوقد بدأ بالفعل  . 2018إلى  2017لواردات من ل%  15.9% و  13.7 تصل إلى حوالي عن النمو الناشئ بنسبة
كما تم تخفیف إجراءات االحتواء  ،الجائحة في الصین والعدید من الدول اآلسیویة األخرى الشامل الناتج عن غالقاإل بسب

 .مباشرة عملھاوبدأت الشركات في 

 ارــعــاألس

من المتوقع أن تظل أسعار األغذیة الزراعیة مستقرة فمع ذلك،  و أدت تدابیر االحتواء إلى انخفاض معظم أسعار السلع.  •
 أنھا أقل حساسیة للنشاط االقتصادي من السلع الصناعیة. إذ  2020 سنةفي  بشكل عام

ھذا وقد  ظھر الدوالر مرة أخرى باعتباره العملة المفضلة لدى المستثمرین، مما عزز تأثیره الكبیر على االقتصاد العالمي.  •
شھد البیزو المكسیكي  و  المستھلكة الرئیسیة للقطن قیمتھا مقابل الدوالر األمریكي. فقدت عمالت الدول المنتجة و

، مما یجعلھما من أسوأ 2020 كانون الثاني /منذ ینایر مكبر انخفاض لھ%) أ 36.3الریال البرازیلي ( %) و24.8(
 العمالت أداًء مقابل الدوالر.

الموسم   في الموسم الحالي و النھائیة ستبقى أسعار القطن تحت الضغط بسبب عدة عوامل، بما في ذلك ارتفاع المخزونات •
انخفاض أسعار البولیستر. إذا  تجار التجزئة، و التجاریة و الماركاتضعف الطلب على ألیاف المنسوجات من  المقبل، و
البولیستر في االتساع، فسیقلل ذلك من القدرة التنافسیة للقطن ویقلل من حصتھ   القطن و أسعار بین القائمةالفجوة  تواصلت

 العالمیة من استھالك ألیاف المنسوجات.

 اريـجـتـادل الـبـتـال

الوالیات المتحدة  القیمة (االتحاد األوروبي و حسبالمالبس  مستوردة لمنتجات المنسوجات وخفضت أكبر ثالث دول  •
، تم إلغاء  شباط /منذ أواخر فبرایر . 2020المالبس في الربع األول من عام  بشكل كبیر واردات المنسوجات و والیابان) 

عن إلشھار الھامة طلبات ل شركاتبعض ال رفعتقد  أو تأجیل العدید من طلبات تصدیر المنسوجات والمالبس ، و
 من المتوقع أن تكون آفاق صناعة النسیج والمالبس قاتمة. و . ھاإفالس
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قد تمثل رسوم التخزین  وخسائر السوق.  بسبب إلغاء العقود و التبادل التجاريانخفاض قیمة خطر  تجار القطن یواجھ •
د والخسائر التي لحقت بالقطاع التجاري بسبب إلغاء العق تؤديأن  ملیون دوالر شھریًا. من المحتمل 16 ا بحواليتكالیف

 صناعة تجارة القطن. بمغادرةالمزید من الشركات إلى قیام  )COVID-19( 19 –كوفید ة بالمرتبط

 اش ـعـتـات االنـوھـاریـنـیـس

السیاسات  "وضع طبیعي جدید" مع ضمان السالمة من خالل االستجابات و كنف في معتدال اانتعاشتصور  من الممكن •
یمكن أن یبدأ النشاط االقتصادي في  ، وعادة فتح األنشطة التجاریة بأمانیمكن إ ، والوطنیة المناسبة الحكومیة المحلیة و

 الرفاھیة.  الزیادة مع اتخاذ االحتیاطات المناسبة لتوفیر الصحة و

 ،ةیسیاسات الحكومو إما تبقى ال ساریة المفعولصارمة الحتواء التدابیر ا إما أن تظلحیث  ئابطأكثر  اانتعاشیمكن تصور  •
یمتد  ئابطی اإن انتعاش ضعیفة أو غیر فعالة.  ،البطالة و غرى األعمال الص أنظمة الصحة العامة وب تلك المتعلقة بما في ذلك

من اإلجراءات لتعزیز طلب المستھلكین سیؤدي إلى انكماش أكثر حدة في  حوبا بقلیلمصشھًرا  18إلى  12 أكثر منإلى 
شأن   فمن ملیون طن، 25.1نحوالذي یقدر بـ 20/21بالنظر إلى اإلنتاج العالمي   .2021القطن في عام  مغازلاستخدام 

مما یزید بدوره من  لمخزون النھائينمو االستھالك البطيء أن یزید من الضغط على ا التباطؤ االقتصادي اإلضافي و
من المرجح أن تتحول مزارع  ، سیصبح األمن الغذائي قضیة مھمة وطال أمدھافي أزمة   الضغط النزولي على األسعار.

 المحاصیل الغذائیة.  زراعة في االقتصادات النامیة إلىرى أصحاب الحیازات الصغ

 سیناریوھات االنـتـعـاش

 االنـتـعـاش البطيء النـتـعـاش المعتدلا

الموسم بالزرع في تم اتخاذ قرارات  اإلنـــتـــاج 
النصفلمزارعي بالنسبة  غالبا القادم

% من   80( الشمالي للكرة األرضیة
 .اإلنتاج العالمي)

سوف تتأثر قرارات الزراعة لموسم 
باألسعار الواقعة بالفعل  2022/ 2021

و لن یرى  تحت ضغط شدید. 
المزارعون حوافزا مالیًة تذكر، كما أن 

احتمالیة وقوع أزمة في األغذیة  
ستضفي قیمة أكبر على المحاصیل 

الغذائیة ، خاصة بالنسبة لصغار 
 المزارعین في غرب إفریقیا والھند.

سیزداد الطلب على المالبس عندما  االستھالك
 المنشئات التجاریة لتفتح أبوابھاتعود 

إن كان بشكل  و -ویزداد التوظیف 
حین یستأنف المستھلكون،   -معتدل 

إذا بقیت المحالت والمنشئات التجاریة 
قة وأصبحت البطالة المؤقتة دائمة، مغل

، تنخفض مستویات الدخلفسوف 
وستزداد حالة عدم الیقین بشأن اآلفاق. 

سینخفض طلب المستھلكین على 
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وخاصة أولئك في آسیا، شراء  
 المالبس.

المنسوجات الذي یتكیف مع  المالبس و
 الدخل، كما أن استخدام المغازل الذي  
یقترب حالیًا من أدنى مستوى لھ في 

 سنوات سوف ینخفض بشكل أكبر. 10

التي من المرجح أن تظل األسعار  السعر
 تتعرض بالفعل للضغط منخفضة

 صفري يحتى عند نمو استھالك
وصلت مستویات المخزون  حیث أن

 .مستویات قیاسیة إلى

األسعار المنخفضة بالفعل من حیث 
القیمة الحقیقیة لن یكون لھا حركة  

تصاعدیة كبیرة دون طلب المستھلكین 
من المرجح أن تشھد  و  البس.على الم
التي كانت أقل تقلبًا في   األسعار

استجابت التي  السنوات األخیرة و
تتعلق مشاكال ألساسیات السوق، 

عدم الیقین  و المحتمل باألمن الغذائي
 .االقتصادي

یبدو أن سالسل التورید التي تحولت في  التبادل التجاري
أعقاب النزاع التجاري بین الوالیات 

المتحدة والصین موجودة وقادرة على  
 توفیر القطن لألسواق المطلوبة.

نكماش إجمالي الناتج المحلي ال سیكون
ونمو االستھالك على المدى الطویل 

على التجارة التي قد تظل  األثر السلبي
 .في بیئة من التوتر التجاري العالمي

المتوسطة  و رىتھیمن الشركات الصغ التصنیع
المالبس في  على صناعة المنسوجات و

في حین احتفظت  وجنوب شرق آسیا. 
العدید من العالمات التجاریة بالطلبات، 

تم إلغاء طلبات أخرى مما یعرض 
جانب القلیل صناعة الغزل للخطر إلى 

من االحتیاطي النقدي لمواجھة أزمة 
ا كان من الممكن إذ طویلة األمد.

إن كانت  ، حتى واستئناف الطلبات
بوتیرة أبطأ، فقد تتمكن ھذه الشركات 

 المتوسطة من البقاء. الصغرى و

سوف یتأثر التصنیع بشكل كبیر ألنھ 
من المحتمل أن تكون العدید من 

طة في المتوس الشركات الصغرى و
جنوب شرق آسیا غیر قادرة على البقاء 
نظرا النخفاض الطلبات من العالمات 

 .تجار التجزئة التجاریة و
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 انتعاش الطلبمدى   الكبیراإلغالق الشامل ب الخاصة اتسیاسال استجابةستحدد 

 اتـیـوصـتـال
النمو  االستثمار و التجارة و التوسع و تعزز أعمال تعمل بشكل صحیح ولكانت األسواق  إنإن تنفیذ العقود أمر أساسي  •

 االقتصادي والتنمیة.

سیاسات الحكومات المحلیة  استجابات و بواسطةالسالمة العامة من خالل االحتیاطات المناسبة  یجب ضمان الصحة و •
 زیادة النشاط االقتصادي.  و المنشئات التجاریة والوطنیة مع إعادة فتح 

المنح   ، بما في ذلك القروض وةالمالی األعباءالمتوسطة للحد من  و رىدعم المالي للمؤسسات الصغال تدابیر التحفیز و •
 السیولة.  لتعزیزواالئتمان 

 الدخل أثناء البطالة المؤقتة لدعم خسائر الدخل العمالة المعیاریة وغیر المعیاریة. مساندة •

لدعم للمزارعین ال تترتب علیھا نتائج غیر مقصودة (مثل اإلعانات الزراعیة التي توفر دخال  كن حذرا من أن الدعم و•
 األسعار إلى مزید من االنخفاض).بزیادة اإلمدادات التي تدفع 




