
ЧАС УС ХО ДУ
Як сцвяр джа юць экс пер-

ты, да кан ца ХIХ ста год дзя 

fashion-iн дуст рыя ад сут нi-

ча ла, хоць са ма мо да як са-

цы яль ны фе но мен вя до мая 

з ан тыч ных ча соў. Спра ва ў 

тым, што па куль уз ро вень 

жыц ця асноў най ма сы на-

сель нiц тва за ста ваў ся нiз кi, 

спа жы ван не аб мя жоў ва ла ся 

прад ме та мi пер шай не аб ход-

нас цi з чыс та функ цыя  наль-

ны мi ўлас цi вас ця мi. Мод ныя 

та ва ры (юве лiр ныя ўпры-

га жэн нi, вы тан ча ную воп-

рат ку) куп ля лi не шмат лi кiя 

арыс та кра ты i ба га цеi. У пе-

ры яд пры клад на з 1890-х да 

1960-х ад па вед ная сфе ра 

па сту по ва пе ра тва ра ец ца з 

дроб на га бiз не су ў ма са вую 

вы твор часць i ста но вiц ца 

iн дуст ры яй. Яшчэ ў ся рэ дзi-

не ХIХ ста год дзя з'я вi лi ся 

спе цы яль ныя ча со пi сы, якiя 

рас каз ва лi пра тэн дэн цыi бя-

гу ча га се зо на i асар ты мент 

мод ных кра маў (аб тым, што 

«но сяць у Па ры жы»).

У 1950—1960-я, у пе ры-

яд фар мi ра ван ня ў раз вi тых 

кра i нах гра мад ства ма са-

ва га спа жы ван ня, складва-

ецца сiс тэ ма праг на за ван-

ня. З'яў лен не фiр маў, якiя 

спе цы я лi зу юц ца на ана лi зе 

тэн дэн цый раз вiц ця мо ды, 

звя за на з тым, што ма са вая 

вы твор часць га то ва га адзен-

ня па тра ба ва ла пры маць 

маш таб ныя i доў га тэр мi но-

выя ра шэн нi аб вы твор час цi 

i за куп ках. На прык лад, для 

та го каб на пры лаў ку з'я вi ла-

ся су кен ка мод на га ко ле ру, 

ак ту аль най фак ту ры i ары гi-

наль на га фа со ну, трэ ба бы ло 

за тры га ды да гэ та га ўнес цi 

зме ны ў тэх на ло гiю вы рошч-

ван ня ба воў ны i ад на ча со ва 

ства рыць фор му лу для вы-

твор час цi фар ба валь нi ка бу-

ду ча га па лат на. Та му ўзнiк ла 

сiс тэ ма праг на за ван ня, якая 

прад каз ва ла змя нен не да мi-

ну ю чай тэн дэн цыi.

Па чы на ю чы з гэ та га пе-

ры я ду эка но мi ка мо ды па-

дзя лi ла ся на два ўзроўнi — 

та ва ры «ад ку цюр» (iн-

ды вi ду аль ныя за ка зы для 

элi ты) i «прэт-а-пар тэ» 

(ма са вая вы твор часць для 

ся рэд ня га кла са). Ме на вi-

та 1960—1980-я ста лi эпо-

хай ле ген дар ных па рыж скiх 

ку цюр'е — Ка ко Ша нэль, 

Крыс цi я на Дзi ё ра, Iва Сен-

Ла ра на, Юбе ра Жы ва ншы. 

З 1990-х у fashion-iн дуст рыi 

па нуе «плю ра лiзм», ка лi 

цяж ка ка заць аб якiм-не-

будзь адзi ным да мi ну ю чым 

сты лi, тэн дэн цыi па дзя лi лi-

ся на мност ва трэн даў. Па-

ра лель на з гэ тым на рас тае 

хут касць змя нен няў, па коль-

кi iн фар ма цыя аб на вiн ках 

iм гнен на рас паў сюдж ва ец ца 

дзя ку ю чы но вым срод кам 

ка му нi ка цыi. Ка лi ра ней iн-

дуст рыя ары ен та ва ла ся на 

да рос лых i за мож ных па куп-

нi коў, то да кан ца ста год дзя 

мо да пры кмет на «па ма ла-

дзе ла». На рэш це, ад бы ло-

ся знi жэн не ро лi та ле на вi тых 

сты лiс таў — ця пер тон за да-

юць не столь кi та ле на вi тыя 

ды зай не ры i не столь кi ста-

лi цы мод (як Па рыж, Лон дан 

i Нью-Ёрк), коль кi фiр мы-вы-

твор цы, якiя пра па ган ду юць 

вя до мыя брэн ды.

Iн дуст рыя мо ды фар мi ра-

ва ла ся як фе но мен за ход-

не еў ра пей скай цы вi лi за цыi, 

i аж да кан ца мi ну ла га ста-

год дзя яе не за кра на лi iн ша-

куль тур ныя ўплы вы. Гла ба-

лi за цыя пры вя ла не толь кi 

да транс ля цыi еў ра пей скай 

мо ды па ўсiм све це, але i да 

пра нiк нен ня ў гэ тую iн дуст-

рыю ўплы ву кра iн Ус хо ду. 

У Япо нii з'я вi лi ся вы твор цы 

мод ных та ва раў мiж на род-

на га ўзроў ню (та кiя як Iсi Мi я-

ке, Ёшы Яма мо та), су свет на 

вя до мым па рыж скiм ку цюр'е 

стаў япо нец Кен дза Та ка да. 

Ча ка ец ца, што ў перс пек ты-

ве ўздзе ян не ўсход няй куль-

ту ры бу дзе рас цi.

ВЫ ТВОР ЦЫ 
I КАНТ РАК ТА РЫ

Кам па нii, якiя зай ма юц-

ца вы твор час цю, про да жам 

i аб слу гоў ван нем мод най 

пра дук цыi, уяў ля юць са бой 

гi ганц кую iн дуст рыю, якая 

дае шмат мiль ярд ныя да хо ды, 

але па тра буе вель мi буй ных 

iн вес ты цый. Па не ка то рых 

ацэ нках, з па чат ку 2000-х 

iн дуст рыя мо ды зай мае 

5-е мес ца ся род най больш ка-

пi та ла ё мiс тых га лiн су час най 

эка но мi кi. У су час нымЦяпер 

у све це — фар мi ра ван не i 

рас паў сюдж ван не ўяў лен няў 

аб тым, што лi чыц ца мод ным, 

даў но пе ра ста ла быць сты хiй-

ным i ста ла важ най га лi ной 

эка но мi кi (част кай мар ке тын-

гу — рэкла мы i PR).

Зме ны ў сты лях адзен-

ня ста но вяц ца вя до мыя за 

паў го да да яго з'яў лен ня ў 

кра мах, ка лi па вы нi ках спе-

цыяль ных дэ ман стра цый 

но вых узо раў жур на лiс ты-

ана лi ты кi па ве дам ля юць 

пра на вiн кi i асноў ныя тэн-

дэн цыi ма ю ча га ад быц ца 

се зо на. У гэ ты ж час у хо дзе 

«шоу-ру маў» (прэм' ер ных 

дэ ман стра цый) прад стаў нi-

кi ганд лё вых фiр маў ро бяць 

за ка зы на ка лек цыi для кра-

маў. I толь кi са браў шы ўвесь 

па кет за ка заў, вы твор цы га-

то ва га адзен ня па чы на юць 

вы раб ляць ка лек цыi ма са-

вым ты ра жом.

Вы твор цы мод най пра-

дук цыi па дзя ля юц ца на дзве 

гру пы: пра мыя вы твор цы i 

кант рак та ры. Пра мыя вы-

твор цы — гэ та кам па нii (як, 

на прык лад, Levi Strauss and 

Co. у ЗША), якiя ства ра юць 

улас ныя ганд лё выя мар кi, 

рас пра цоў ва юць ма дэ лi, ка-

лек цыi i за тым вы раб ля юць iх 

на ўлас ных прад прыем ствах. 

Буй ных кам па нiй та ко га ты-

пу вель мi ма ла. Час цей за 

ўсе кам па нii, якiя са мi «вы-

на хо дзяць» i са мi вы раб ля-

юць усю ка лек цыю цал кам, 

зай ма юц ца дроб на се рый най 

вы твор час цю з вы ра ба мi аб-

ме жа ва на га асар ты мен ту i 

не вя лi ка га ты ра жу.

Боль шасць жа буй ных 

вы твор цаў адзен ня i ак се-

су а раў ад да юць пе ра ва гу 

ўкла дан ню сiл толь кi ў фар-

мi ра ван не ма дэ ляў. Вы твор-

час цю ўлас на га то вых вы ра-

баў зай ма юц ца прад пры ем-

ствы-вы ка наў цы, кант рак-

та ры. Ка лi рас пра цоў кай 

ма дэ ляў адзен ня зай ма юц-

ца ў асноў ным спе цы я лiс ты 

з ЗША i За ход няй Еў ро пы, 

то iх вы раб ажыц цяў ля ец ца 

час ця ком у кра i нах, якiя раз-

вi ва юц ца, з тан най ра бо чай 

сi лай.

Акра мя да хо даў ад вы на-

ход кi но вых ма дэ ляў i iх вы-

твор час цi пры бы так атрым-

лi ва юць ад про да жу лi цэн-

зiй — пра воў на вы ка ры-

стан не ла га ты па «мод най» 

фiр мы на не кан ку рэнт най 

пра дук цыi iн шых кам па нiй. 

Пi я не рам лi цэн зiй на га бiз не-

су ў iн дуст рыi мо ды лi чыц ца 

Pierre Cardin. Фэшн-iн дуст-

рыя ха рак та ры зу ец ца най-

больш вы со кай не за леж-

нас цю кош ту та ва раў ад iх 

аб' ек тыў най спа жы вец кай 

каш тоў нас цi. Каш тоў насць 

брэн да iс нуе толь кi ў свя до-

мас цi спа жыў цоў. Та му львi-

ная до ля са бе кош ту мод ных 

та ва раў пры па дае ме на вi та 

на рэ кла му i PR, а не на ўлас-

на вы твор чыя вы дат кi.

СПРА ВА 
НА 2,5 ТРЫЛЬ Ё НА 
ДО ЛА РАЎ

Па вы нi ках мi ну ла га го да 

аб' ём су свет най fashion-iн-

дуст рыi склаў 2,5 трыль ё-

на до ла раў, ад зна ча ец ца 

ў су мес ным да сле да ван нi 

McKinsey i The Business of 

Fashion. Экс пер ты лi чаць, 

што з-за кры зi су, вы клi ка-

на га пан дэ мi яй COVID-19, 

у цэ лым па све це ся рэд няя 

рын ка вая ка пi та лi за цыя 

гуль цоў, якiя спе цы я лi зу юц-

ца на вы твор час цi i про да жы 

адзен ня, абут ку i ак се су а раў, 

ужо зва лi ла ся на 40 пра цэн-

таў. На ступ ствы гэ та га кры-

зi су мо гуць быць су па стаў-

ныя з эка на мiч ным спа дам 

ча соў Дру гой су свет най 

вай ны, па пя рэдж ва юць ана-

лi ты кi. Экс пер ты McKinsey 

i The Business of Fashion 

праг на зу юць, што па вы нi ках 

2020 го да аб' ём вы руч кi ўся-

го мiж на род на га рын ку мо ды 

ска ро цiц ца на 30 пра цэн таў, 

у сег мен це luxury па дзен не 

скла дзе да 39 %.

Не га тыў ны ўплыў на ры-

нак ака жа па дзен не рэ аль-

ных да хо даў па куп нi коў. Да 

75 % апы та ных спа жыў цоў 

ЗША i ЕС зга джаец ца, што 

ў най блi жэй шыя два ме ся-

цы iх фi нан са вае ста но вi-

шча бу дзе ста на вiц ца толь кi 

гор шым i яны ад мо вяц ца ад 

па ку пак та ва раў, якiя не ўва-

хо дзяць у спiс пер ша чар го-

вых. У вы пад ку ка лi кра мы 

адзен ня бу дуць за чы не ныя 

на пра ця гу двух ме ся цаў, як 

мi нi мум 80 % пуб лiч ных кам-

па нiй, за рэ гiст ра ва ных у Еў-

ро пе, ча кае фi нан са вая ка та-

стро фа, праг на зу юць ана лi-

ты кi McKinsey i The Business 

of Fashion. Яны прад ра ка юць 

банк руц тва ад ра зу шэ ра гу 

буй ных транс на цы я наль ных 

кар па ра цый на рын ку мо ды ў 

на ступ ныя паў та ра го да.

За тры ме ся цы аб ме жа-

ван няў, звя за ных з ка ра на-

вi ру сам, 3,5 мiль яр да еў ра 

стра цi ла fashion-iн дуст рыя 

толь кi Iта лii — кра i ны, дзе 

скан цэнт ра ва ны куль та выя 

для мiль ё наў лю дзей све-

ту мод ныя да мы. На столь кi 

ўпа лi про да жы ў па раў на ннi з 

ана ла гiч ным пе ры я дам мi ну-

ла га го да. Удзель нi кi рын ку 

мяр ку юць, што да кан ца го-

да гэ тая лiч ба скла дзе ка ля 

дзевяці мiль яр даў еў ра.

Ка лi 10 кра са вi ка прэм'ер-

мi нiстр Iта лii Джу зэ пэ Кон тэ 

па доў жыў ка ран цiн у кра-

i не, прад стаў нi кi Па ла ты 

мо ды i iн шых аб' яд нан няў, 

звя за ных з мод най iн дуст-

ры яй, апуб лi ка ва лi ад кры ты 

лiст у што дзён най га зе це 

La Repubblica. Па сло вах 

стар шы нi па ла ты Кар ла Ка-

па сы, ста рон ня му на зi раль нi-

ку мо жа быць не зра зу ме ла, 

як пра цуе fashion-iн дуст рыя 

i што яе асаб лi вас цю з'яў-

ля юц ца доў гiя вы твор чыя 

цык лы. «Ка лi вы твор часць 

не ад но вiц ца да 20 кра са вi-

ка, у нас не за ста нец ца ча су, 

каб ад шыць асен не-зi мо выя 

ка лек цыi, якiя трэ ба ра за-

слаць па ўсiм све це ўжо да 

лi пе ня, — за явiў ён. — Мы 

не змо жам зра бiць ка лек цыi 

се зо на вяс на-2021. З-за за-

трым кi брэн ды не змо гуць 

пад рых та вац ца да па ка заў 

у ве рас нi».

Ён так са ма ад зна чыў, што 

дзяр жа ва па вiн на вы ра та-

ваць fashion-iн дуст рыю Iта лii 

«не толь кi для нас, але i для 

бу ду чых па ка лен няў», а так-

са ма на га даў, як част ка лан-

цуж ка па ста вак i вы твор час цi 

бы ла пе ра тво ра на «ў рэ корд-

на ка рот кiя тэр мi ны» для вы-

пус ку ма сак i ме ды цын ска га 

спец адзен ня. У лiс це ад зна-

ча ла ся, што Iта лiя з'яў ля ец ца 

най буй ней шым вы твор цам 

рас кош ных мод ных та ва раў 

у све це i лi да рам па ства рэн нi 

тэкс ты лю, адзен ня, абут ку i 

ак се су а раў ся род кра iн Еў ро-

пы. У iталь ян скай мод най iн-

дуст рыi за дзей нi ча на 600 ты-

сяч пра цоў ных. «Цi га то выя 

мы стра цiць iн дуст рыю, якая 

ста ла сiм ва лам кра i ны?» — 

за вяр шыў свой зва рот Ка-

па са.

За клiк па чу лi, i га лi на ста-

ла ад ной з пер шых на Апе-

нi нах, дзе па ча лi ад мя няць 

аб ме жа ван нi, якiя бы лi ўве-

дзе ны з-за пан дэ мii. Фэшн-

iн дуст рыю на Апе нi нах ня-

рэд ка на зы ваць «iтальян  скай 

наф тай». Ме на вi та вы со кую 

мо ду i вы твор часць прад ме-

таў рас ко шы тут лi чаць ла-

ка ма ты вам, якi вы цяг не iх 

кра i ну з кры зi су. Ад нак на 

гэ та спат рэ бiц ца доў гi час. 

Ана лi ты кi пе ра ка на ныя: каб 

у цэ лым га лi на вяр ну ла ся 

да ўзроў ню 2019-га, спат-

рэ бiц ца не менш за ча ты ры 

га ды.

РЭ ЦЭПТ 
АД АР МА НI

Вы хо дзя чы на ры нак пас-

ля зняц ця аб ме жа ван няў, 

мно гiя прад стаў нi кi фэшн-

га лi ны за яў ля юць аб не аб-

ход нас цi, па мен шай ме ры, 

на час, змя нiць бiз нес-ма-

дэль, пры чым не толь кi ў 

кож най асоб на ўзя тай кам-

па нii, але i ва ўсёй iн дуст-

рыi. Як за ўва жа юць экс пер-

ты, пас ля бес прэ цэ дэнт на 

доў га га раз ры ву па ступ-

лен няў ад про да жаў вар та 

мак сi маль на знi зiць ры зы кi 

не ста бiль нас цi гра шо ва га 

па то ку. Ця пер iдзе по шук 

срод каў да сяг нен ня гэ тай 

мэ ты, ад зна чае expert.ru. 

Кан чат ко выя ра шэн нi па вiн-

ны па спець да ся рэ дзi ны лi-

пе ня, ка лi звы чай на мод ныя 

да мы прад стаў ля юць ка лек-

цыi на се зон 2020/2021.

Га лоў нае, ча го хо чуць 

кам па нii фэшн-iн дуст рыi, — 

мак сi маль на дак лад на тра-

пiць у рам кi по пы ту, якi 

прад' явiць спа жы вец. Адзiн 

з ва ры ян таў та ко га па ды-

хо ду — ска ра цiць у се зо не 

2020/2021 га доў коль касць 

па зi цый у ка лек цы ях — са 

звы чай ных да гэ та га ча су 

500 да 200—280. Як вi даць, 

мо да ця пер не бу дзе та кой 

хут кай, ад зна чае expert.ru. 

Ка лек цыi не бу дуць пра соў-

ваць ры тэй ле рам кож ныя 

15 дзён, як гэ та ўжо ўвай-

шло ў пра вi ла.

Для та го каб не да пус каць 

пе ра вы твор час цi i на блi зiц ца 

да рэ аль ных па ме раў по пы-

ту, 600 ды зай не раў уся го 

све ту пад пi са лi ад кры ты лiст, 

якi за клi кае мод ную iн дуст-

рыю i ры тэйл пе ра гле дзець 

па няц це се зон нас цi ў лан-

цуж ку, на блi зiць яе да рэ аль-

най зме ны по раў го да. Так 

скла ла ся, што асен не-зi мо-

выя рэ чы трап ля лi на па лi цы 

кра маў ся род ле та, у лi пе нi, 

а вяс но выя i лет нiя — у раз-

гар зi мы, у сту дзе нi. Ця пер 

жа пра па ну ец ца зру шыць 

гэ тыя тэр мi ны — ад па вед на 

на ка нец жнiў ня i лю ты.

Як лi чыць прэ зi дэнт кам-

па нii Dondup Ма тэа Мар зо-

та, усё ж нi што не за ме нiць 

у мод най iн дуст рыi аф лайн-

кра мы: «Лiч ба вi за цыя дае 

нам вя лi кiя маг чы мас цi, але 

фэшн скла да ец ца з фi зiч-

ных аб' ек таў. Ра бiць па куп-

кi ў пры го жай кра ме або 

пры сут нi чаць на мод ным 

па ка зе — та кi ж кайф, як 

гля дзець фут боль ны матч 

на ста ды ё не або па тэ ле-

ба чан нi». Так што, хут чэй, 

лiч ба вi за цыя бу дзе кры тыч-

най для вы твор ча га пра цэ су. 

Не аб ход насць не да пус каць 

пе ра вы твор час цi, дак лад на 

ўлiч ва ю чы по пыт, пры вя дзе 

да раз вiц ця сiс тэм «пад за-

пыт» з ужы ван нем пра рыў-

ных тэх на ло гiй ін тэр нэ ту 

рэ чаў.

Па вод ле пра гно зу Boston 

Consulting Group, за пы ты 

спа жыў цоў пас ля Вя лi ка га 

лак даў ну бу дуць кар ды наль-

на ад роз нi вац ца ад да ка ран-

цiн ных. Спа жыў цы ў ЗША i 

Еў ро пе ста нуць раз гля даць 

куп лю адзен ня хут чэй як 

пэў ныя iн вес ты цыi, а не па-

го ню за мод ны мi трэн да мi. 

Яны бу дуць на бы ваць рэ чы, 

якiя пра слу жаць доў га i не 

бу дуць за адзiн се зон губ-

ляць яр лык «мод на». Су-

свет на вя до мы ды зай нер 

Джор джыа Ар ма нi ўпэў не ны, 

што гэ ты кры зiс — вы дат ны 

час, каб пе ра гле дзець са му 

сут насць сiс тэ мы, яе гра фiк. 

«Пры быт кi не па вiн ны на да-

лей за ста вац ца асноў ным 

ары ен цi рам для ства раль нi-

каў рас ко шы», — ад зна чыў 

ку цюр'е ў iн тэр в'ю га зе це La 

Repubblica.

За хар БУ РАК.
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МОД НЫ РАС КЛАД
Як ад наў ля ец ца су свет ная fashion-iн дуст рыя?

У 
спра ва зда чы ад дзе ла па мiж на род ным ганд лi 

ААН за пер шы квар тал 2020-га ад зна ча ец ца, 

што су свет ная пра мыс ло васць ужо стра цi ла 

не менш чым 50 мiль яр даў до ла раў, з якiх $1,5 млрд 

прый шло ся на мод ную iн дуст рыю. Ад нак ча ка ныя 

стра ты пе ра вы ша юць гэ тыя па каз чы кi ў сот нi ра зоў. 

Вя до ма, па вы нi ках дру го га квар та ла, на якi пры па дае 

знач ная част ка ка ран цi ну, лiч бы бу дуць яшчэ больш 

пе сi мiс тыч ныя. Па вод ле да сле да ван ня кам па нiй 

Bernstein i Boston Consulting Group, стра ты ў све це 

мо ды ацэнь ва юц ца ў дзя сят кi мiль яр даў еў ра. Жур на-

лiс ты The New York Times прад ба чаць, што за трым кi 

ў вы твор час цi i па стаў ках мо гуць пры вес цi да пус тых 

па лiц у аме ры кан скiх кра мах. З iмi згод ныя ана лi ты-

кi вы дан ня WWD i пад вод зяць да дум кi, што мод най 

iн дуст рыi прый дзец ца гла баль на пе ра гле дзець свае 

стра тэ гii i ла гiс тыч ныя схе мы. Як i га лоў нае — ка лi 

здо лее ад на вiц ца су свет ны fashion-ры нак?
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