اخبار اینترنتی
ترجمه  :ماندانا ناصر

سال سختی دیگر برای کفش ایتالیا

بر اســاس آمار منتشر شده از سوی انجمن تولیدکنندگان کفش

ایتالیا ،این کشور از ژانویه تا اکتبر  ،2016به میزان  178میلیون

جفــت کفش تولید کرده اســت کــه نشــاندهنده یک درصد

ایتالیــا در مقایســه با بخشهای ســنتی تولیدی دیگــر ایتالیا
نادیده انگاشــته شــده اســت و باید بــه عنوان یک ســرمایه

اســتراتژیک بــرای اقتصــاد کشــور در نظــر گرفته شــود».

کاهش در مقایســه سال گذشــته اســت .آناریتا پیلوتی ،دبیر
ایــن انجمن گفته اســت که تنها در  10مــاه اول  2009زمانی

کــه جهان در میانه بحران مالی قرار داشــت ،حجم صادرات از
این رقــم پایینتر بود .گرچه ارزش صــادرات 2/6درصد باالتر

از رقم امســال بود .این رقم حدود 7/53میلیون یورو و متوسط

هندوستان

یک پیشــرفت3/7درصدی در مقایســه با ســال گذشته است.

دبیر شــورای صادرات چرم شــمال هندوســتان گفته اســت

جغرافیایی مشــکالت جــدی دارند که این شــامل کاهش در

ازای هــر نفــر  3/71جفــت کفــش محاســبه کرده اســت.

قیمــت  42یــورو برای هر جفــت کفش بود که نشــاندهنده

مصرف کاالی ایرانی ضامن اشــتغال فرزندانمان

خانم پیلوتــی میگوید کمپانیهای ایتالیایــی در برخی مناطق
رشــد چین میشــود که دیگر افزایش دو رقمی نداشــته است.
همچنین در ارزش صادرات به آمریکا کاهش 3/6درصدی دیده

میشــود .در صادرات به خاورمیانه 4/9درصد کاهش در ارزش
صــادرات و بیش از  15درصد کاهش در حجم دیده میشــود.

باوجود کاهش در حجم صادرات ،بخش کفش ایتالیا همچنان به
فروش خارجی خود تکیه دارد .حجم مصرف بازار داخلی ایتالیا 0/1

درصد و ارزش آن  2/4درصد کاهش داشــته است .همین باعث
کاهش  2درصدی در تولید شده است .واردات در  10ماه اول ،2016
معادل 3/7درصد در ارزش و 2/4درصد در حجم رشد داشته است.

خانم پیلوتی هشــدار داد کــه اگر سیاســت صنعتی قویتری
بــرای حمایت از بخش کفش ایتالیا اعمال نشــود ،این کشــور

در خطر از دســت دادن مهارت و خالقیت خــود قرار میگیرد.

صنعــت کفش ایتالیا ســابقهای طوالنــی در صنعت کفش دنیا

و مد دارد .او از دولتخواســت تغییرات ســاختاری بیشــتری
اعمال کند و تمرکز بیشــتری بر بخش کفش داشــته باشــد.

او در ایــن زمینــه میگویــد« :مــد و صنعت تولیــد کفش به
طــور سیســتماتیک در اقالم هزینــهای در قوانیــن بودجهای
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مصرف ســاالنه داخلی کفش به نزدیک  5میلیارد جفت رســید

کــه این ســازمان مصــرف کفــش را بــه طور متوســط به

بــا جمعیــت حــدود 1/3میلیارد نفــری هندوســتان ،مصرف

داخلــی کفش بــه نزدیک  5میلیــارد جفت کفش میرســد.

در حالــی کــه این رقم در مقایســه با ســرانه مصرف ســال
گذشــته( 2/2جفت کفش به ازای هر نفر) افزایش چشــمگیری
داشــته اســت ،جالن ،مدیر کفش آرویند در کانپــور میگوید

ی مانند سرپایی
که این رقم جدید شــامل کفشهای غیررســم 

و دمپایی الانگشــتی نیز میشــود .گرچــه میلیونها جفت از
این کفشهای غیررســمیبه مصرفکننــدگان هندی فروخته

میشــود ،اما به گفته جالن تمامیآنها از چین وارد میشــوند.

کاهــش ارزش صــادرات کفــش تــا  7درصــد

تولیدکنندگان کفش هندوســتان در ســال مالی 2015-2016

بیــش از  2/7میلیارد دالر درآمد صادراتی داشــتند که این رقم

نشــاندهنده  7درصد کاهش ساالنه اســت .آمار و ارقام اخیر

شــورای صادرات چرم هندوســتان مجموع حجم فعلی کفش
تولید شده در هندوستان را بیش از  2میلیارد جفت کفش و بازار

خردهفروشی داخلی را 1/95میلیارد جفت کفش تخمین میزند.
کفش  45درصد از مجموع صادرات بخش چرم را شامل میشود.

اسپانیا

کاهش صادرات کفش

اتیوپی

هدف تولیدکنندگان کفش برای بازارهای جهانی

دبیر انجمن صنعت کفش منطقه والنســین گفته است که 220

ت موسوم
موسسه توسعه صنعت چرم اتیوپی با برنامه حمایتی دول 

برای اولین بار از ســال  2008بســیار نگران هســتند ،اما هیچ

کشور برای میزبانی از کمپانیهای برجسته بینالمللی و صادرات

کمپانی عضو این انجمن ،درباره کاهش صادرات در سال 2016

نیازی به هشدار نیســت .ماریان کان و در گفتوگو با رسانههای

محلی گفته که او مطمئن اســت تولیدکنندگان منطقه که شامل

تولیدکنندگان  Elche، Elda-Peter، Villenaو Valld’Uxo

میشــوند ،میتوانند وضعیت اقتصادی موجــود را تغییر دهند.
آمــار و ارقام مربوط به  9ماه اول  2016نشــاندهنده کاهش 8

درصدی در ارزش صادرات ایــن کمپانیها بود .خانم کانو گفته
اســت که تردید و بالتکلیفی اقتصادی در میان مصرفکنندگان
به عوامل زیادی از جمله حملههای تروریستی در نواحی مختلف
اروپا گرفته تــا تصمیم انگلیس مبنی بر تــرک اتحادیه اروپا(با

به «ســاخت اتیوپی» برای پیشــبرد صنایع چــرم و کفش این
محصــوالت آنها همکاری میکند .در ایــن برنامه کمپانیها در

سرتاسر کشور با کمک دولت تشویق میشوند کفشهای باکیفیت

تولید کنند .در حال حاضر  10تولیدکننده در این پروژه همکاری
میکنند که بیشتر آنها محصوالتشان را به بازار آمریکا میفرستند.

هــدف این پروژه تبدیــل اتیوپی به یک منبــع جایگزین برای
کمپانیهای بینالمللی بعد از بنگالدش و ویتنام است .خانم بتلهم به
سازمانهای محلی گفته است که برخی کمپانیها از جمله ولورین

و آندرآمور به تولید کفشهایشــان در اتیوپی عالقهمند هستند.

کاهش چشــمگیر ارزش پونــد در مقابل یورو) بســتگی دارد.

او همچنین اشــاره کرد که رشــد تقاضا برای کفش ورزشــی
روی تولیدکننــدگان اســپانیایی کــه بیشــتر تمرکزشــان بر

تولیــد کفش و چکمههای چرم اســت ،تاثیر گذاشــته اســت.
آلمان

طراحی کفشهای مخصوص دویدن برای زنان

برند ورزشــی آدیــداس از یــک چکمــه  Ultraرونمایی کرد

که بــه طــور تخصصی بــرای دونــدگان زن طراحی شــده
اســت .چکمه  Ultra Xبرای پای زنان طراحی و با اســتفاده

از فــنآوری  Aramis motion-captureتولیــد شــده

اســت که به این برنــد این امــکان را میدهد تــا تعیین کند
کــه هنگام دویــدن در کجا حمایت بیشــتر از پا الزم اســت.
این کفش یک انحنای شــناور و آزاد دارد که ثبات بیشتری را با

خود به همراه میآورد .همچنین در این کفش از طراحی باز پنجه
برای قابلیت تنفس و کفی میانی کامل به اندازه تمام طول کفش

برای به حداکثر رســاندن بازگشت انرژی بهره گرفته شده است.
برندگان آناني هستند كه در توده اي از مشكالت به دنبال
يافتن راه چاره اى تازه مى گردند .
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