آﺧﺮاﻟﺰﻣﺎن ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﯽ ﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ؛ ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ
ﺑﯿﺶ از  ۹۳۰۰ﻓﺮوﺷﮕﺎه در ﺳﺎل  - ۲۰۱۹دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﭘﯿﻤﺎن ﺣﺴﻨﯽ | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۰۴ ،دی ۱۳۹۸
ﺳﺎل  ،2019ﺳﺎل ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﺎن آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻧﺒﻮد و ﺑﺎ وﺟﻮد اﻗﺘﺼﺎد ﻗﻮی و
ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﺸﺘﺮی ،ﺑﺴﯿﺎری از آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﮐﺸﺎﻧﺪ.
ﺳﺎل ﺟﺎری ﻣﯿﻼدی ﺧﺮده ﻓﺮوش ﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ از ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ  9302ﻣﻐﺎزه ﺧﺒﺮ دادﻧﺪ ﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ 59
درﺻﺪی را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل  2018ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس داده ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ
 Coresight Researchﺟﻤﻊ آوری ﮐﺮده ،اﯾﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ از ﺳﺎل  2012ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ

ﺷﻮد.

آﻣﺎر ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ در ﺑﺨﺶ ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﯽ در ﺳﺎل  2019اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺘﻪ و ﻫﻤﯿﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﺗﺎ
ﺑﺴﯿﺎری از ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮه ای و ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﯽ ﮐﺮﮐﺮه ﻣﻐﺎزه ﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ ﭘﺎﻦ
ﺑﮑﺸﻨﺪ.

ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎی  Payless. Gymborre, Charlotte Russeو  Shopkoاﻋﻼم ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و
روی ﻫﻢ رﻓﺘﻪ  3720ﺷﻌﺒﻪ را ﺑﺴﺘﻨﺪ .اﮐﺜﺮ ﺷﻌﺒﺎت ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ  Paylessﻫﺴﺘﻨﺪ؛ اﯾﻦ ﻓﺮوﺷﮕﺎه
زﻧﺠﯿﺮه ای ﮐﻔﺶ ﺑﺮای دوﻣﯿﻦ ﺑﺎر در ﻓﻮرﯾﻪ ﺳﺎل ﺟﺎری ﻣﯿﻼدی اﻋﻼم ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﮐﺮد و  2100ﻣﻐﺎزه
را در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﮐﺮد.
ﻓﺮوﺷﮕﺎه زﻧﺠﯿﺮه ای  Fredﻧﯿﺰ ﭘﺲ از ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ در ﻣﺎه ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ 564 ،ﺷﻌﺒﻪ را ﺑﺴﺖ .ﻓﺮوﺷﮕﺎه
 Forever 21ﻧﯿﺰ در ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺎه اﻋﻼم ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﮐﺮد و  178ﻣﻐﺎزه را ﺗﻌﻄﯿﻞ ﮐﺮد.
ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎی دﯾﮕﺮی از ﺟﻤﻠﻪ Ascena Retail, Family Dollar, GNC, Walgreens, Signet
 ,Jewelersو  JCPenneyﻧﯿﺰ ﺑﺮای ذﺧﯿﺮه ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ و ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎی ﺑﻬﺘﺮ ،ﺷﻌﺒﺎت ﺧﻮد
را ﺗﻌﻄﯿﻞ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎی  Family Dollarو  Signetﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ از ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ  359و 159
ﻣﻐﺎزه ﺧﺒﺮ دادﻧﺪ.
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺷﺪن ﺧﺮﯾﺪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ،اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻫﺰاران ﻣﻐﺎزه دﯾﮕﺮ در ﺳﺎل ﻫﺎی آﺗﯽ ﺑﻪ ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﮐﺸﯿﺪه
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺟﺎره و ﺑﺪﻫﮑﺎری ﻫﺎ ،از دﯾﮕﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﻣﻐﺎزه ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺧﺮﯾﺪﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺣﺪود  16درﺻﺪ از آﻣﺎر ﮐﻞ ﻓﺮوش ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﯽ ﻫﺎ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.
ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻣﯽ زﻧﻨﺪ اﯾﻦ آﻣﺎر ﺗﺎ ﺳﺎل  2026ﺑﻪ  25درﺻﺪ ﺑﺮﺳﺪ .اﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ
ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً  75ﻫﺰار ﻣﻐﺎزه ﺷﻮد.
ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﯽ ﻫﺎی ﺑﺰرﮔﯽ ﻫﻤﭽﻮن واﻟﻤﺎرت و  Best Buyﻧﯿﺰ ﺑﺎ وﺟﻮد اﻓﺘﺘﺎح ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ،در
ﺳﮑﻮت ﺧﺒﺮی در ﺣﺎل ﺗﻌﻄﯿﻞ ﮐﺮدن ﺗﻌﺪادی از ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎی ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ» .ﻣﺎﯾﮑﻞ ﺑﺮاون«
) ،(Michael Brownﯾﮑﯽ از ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮان ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺸﺎوره ای  AT Kearneyﺗﺨﻤﯿﻦ ﻣﯽ زﻧﺪ ﺗﺎ ﺳﺎل
 2020آﻣﺎر ﻣﻐﺎزه ﻫﺎی ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه از آﻣﺎر اﻓﺘﺘﺎح آﻧﻬﺎ ﭘﯿﺸﯽ ﺑﮕﯿﺮد.
ﺑﺮﺧﯽ از ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﯽ ﻫﺎ اﻣﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺷﻌﺒﻪ اﻓﺘﺘﺎح ﮐﺮده اﻧﺪ؛ در ﮔﺰارش ﻣﻮﺳﺴﻪ  Coreinsightﺑﻪ
ً
ﻇﺎﻫﺮا ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﻪ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎی
ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ  4392ﻣﻐﺎزه در ﺳﺎل ﺟﺎری ﻣﯿﻼدی اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺗﺨﻔﯿﻒ ﻋﻼﻗﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ ﭼﻮن ﻓﺮوﺷﮕﺎه  Dollar Generalاز اﻓﺘﺘﺎح  975ﻣﻐﺎزه در ﺳﺎل
ﺟﺎری ﻣﯿﻼدی ﺧﺒﺮ داد.
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