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 بع جهانی نوظهور است؟امن قطب تأمین آیا ترکیه در حال تبدیل شدن به یک

بر زنجیره تأمین جهانی اثرگذار بوده و یافتن منابعی برای صنایع نساجی و پوشاک را با مشکل مواجه کرده است.    19  - کوئید

ها تجربه بعنوان یک موقعیت مناسب برای تأمین منابع مورد  ترکیه با نیروی کار مجرب و آموزش دیده، تنوع تولید و سال 

بررسی  هایی مواجه است. در این گزارش ما به  است. اما قاعدتا در این راستا با چالشنیاز صنایع نساجی و پوشاک تبدیل شده  

ترکیه  پردازیم.  یابی زنجیره ارزش جهانی نساجی و پوشاک میترکیه بعنوان یک موقعیت کلیدی برای منبع مزایا و نقاط ضعف  

همچنین بعلت  در فصل مشترک و میان آسیا و اروپا واقع شده است.  میراث فرهنگی غنی،  و    نوظهور  ییک بازار اقتصادبا  

هاست که بعنوان یک قطب تجاری موقعیت استراتژیک آن و کنترل دریایی مسیرهای آبی بین دریای سیاه و دریای اژه  قرن

ها خط ساحلی  مایلدارای اراضی قابل کشت وسیع و  شود. اگرچه با وجود فقدان منابع طبیعی،  شناخته میای اصلی  منطقه

های کالن اقتصادی، هسته  ها و شاخصگذاری، اشتغالزایی، سرمایه  GDPباشد. نساجی و پوشاک، از نظر میزان سهم در  می

و در  میلیارد دالر بود    2/16صنعت نساجی ترکیه دارای صادراتی به ارزش    2021رود. در سال  اصلی اقتصاد ترکیه بشمار می 

  18/ 3کننده بزرگ جهان قرار گرفت؛ این درحالیست که صنعت پوشاک با صادرات پوشاک به ارزش  جایگاه پنجمین تأمین

جه به اطالعات بدست آمده از مرکز آمار و وزارت  کننده بزرگ پوشاک قرار گرفت. با تومیلیارد دالر در جایگاه چهارمین تأمین

میلیارد دالر افزایش در مقایسه    02/9با    2022مارس    - بازرگانی کشور ترکیه صادرات نساجی و پوشاک این کشور در ماه ژانویه 

با من   13/ 03دارای رشد سالیانه    2021میلیارد دالر طی بازه زمانی مشابه در سال    98/7با   ابع انسانی  درصدی بوده است. 

و با رعایت استانداردهای باال و مجرب، فناوری مدرن، ظرفیت تولید متنوع و تجربه سالیان، صنعت نساجی و پوشاک ترکیه 

نقش مهمی را در مبادالت جهانی  الملی چه از نظر کیفی و چه از نظر گستره وسیع محصوالت،  توان رقابت در بازارهای بین 

 کند. ایفا می

ها گذاریدر امر واردات و صادرات و همچنین منبع اصلی سرمایهترین شریک تجاری ترکیه  بزرگ  تاکنون (EU)  اتحادیه اروپا 

صادرات منسوجات و پوشاک ترکیه به اتحادیه اروپا بوده و به این ترتیب  درصد    8/51،  2021بحساب آمده است. در سال  

 کننده بزرگ منسوجات و پوشاک به اتحادیه اروپا قرار گرفت.  ترکیه در جایگاه سومین صادر 

در زنجیره    رفع مسائل بوجود آمده های تجاری صنعت نساجی و پوشاک را مختل کرد.  فعالیت  19-طی دو سال اخیر، کوئید

در صدر دستور کار مدیران ارشد فعال در حوزه مد و پوشاک در سرتاسر دنیا قرار   های اجباریناشی  از قرنطینه  ، تأمین 

معتبر و منعطف، حائز های تأمین  به ایجاد زنجیره   مبرم  نیازیابد؛  های تأمین افزایش میهرچه مسائل مربوط به زنجیرهگرفت.  

ها بتوانند وابستگی  ای است که شرکته نقطهگردد. هدف، نشر ریسک در میان بازارهای منابع چندگانه ببیشتری میاهمیت  

تر و مشتری نهبصورت هوشمندااز تولیدات خود    کلکسیونیها شروع به تولید  به یک بازار خاص نداشته باشند. امروزه شرکت

با .  دباشنکننده نهایی میجلب رضایت مصرفدرنهایت  تر، بکارگیری ابزارهای دیجیتالی و  محورتر، طراحی تولیدات با دوام

های رقابتی متنوعی را ارائه دهند که به صنایع  توانند ویژگیهای ترکی میاخیر در صنعت پوشاک، شرکت  حفظ این تحوالت 

 زنجیره تأمین در حال تغییر جهانی سازگار سازد.  با    خود را  کند تا بسرعتنساجی و پوشاک کمک می

 



3                      ان نگاهی به آمار صادرات صنایع نساجی و پوشاک کشور ترکیه؛ ترجمه شده در واحد مطالعات آماری و راهبردی دبیرخانه انجمن صنایع نساجی ایر    

 
 

 نقاط قوت  

های تجاری جهان  ترین بلوکترتیب روی لبه یکی از بزرگاینارتباطی آسیا و اروپا بوده و به ترکیه پل موقعیت جغرافیایی:  

کشد. حمل و نقل دریایی از آسیا به اروپا و بریتانیا بین چند روز تا یک ماه طول میواقع شده است. این بدان معناست که  

ای از ای که با مشکالت عدیدههای اروپایی بویژه برای شرکتاین موضوع با استراتژی یافتن منابع نزدیک، مطابقت دارد؛  

های جهانی قیمت مواد اولیه و هزینه های ناشی از افزایش، وقفه در زنجیره تأمین، افزایش هزینهقبیل نوسانات میزان تقاضا

به بهترین منطقه برای   ترکیه راموقعیت مرکزی این کشور و طرق دسترسی مختلف به آسیا و اروپا  مواجه هستند.    فرآیندی 

 تولید تبدیل کرده است.  

 

 

و یا حتی بازگشت به کشور    1کشورهای همسایه   سمت  را بهشان  توجه  جهت حفاظت از زنجیره تأمین خود  هااین روزها شرکت

 کاستراتژی  یابیبکارگیری منبعکه برای ها اجازه خواهد داد، اند. این امر به آن )یا بعبارتی خودکفایی( معطوف داشته  2خود 

از آنجاییکه مدیران منبع یابی در  تری را داشته باشند.  و ایجاد فرصت برای یافتن منابع جایگزین، سفارشات نزدیک  3دوگانه

 
1 Nearshoring  
2 Reshoring  

 باشد.  تأمین کننده می 2های مدیریت زنجیره تأمین برای تهیه یک ماده اولیه، محصول و یا خدمات خاص با استفاده از یکی از شیوه  3
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اند؛ ممکن است که جهت توسعه تنوع منابع خود  برای تأمین نیازهای داخلی خود به استفاده از منابع داخلی روی آوردهاروپا  

 رود که ترکیه بیشترین منفعت را ببرد. انتظار میبه کشورهای همسایه نزدیک نیز فکر کنند. در چنین سناریویی،  

 

 TexProمنبع: 

به این ترتیب در درصدی مواجه شد و    46/64واردات ایاالت متحده از ترکیه با رشد بالغ بر   2019- 2021در طی دوره زمانی  

درصد کل    3جایگاه ششمین تأمین کننده بزرگ منسوجات و پوشاک بازار ایاالت متحده قرار گرفت و اکنون بیش از  

بویژه برندهایی که هدفشان یافتن  های اخیر بسیاری از برندهای آمریکاییدر سالکند.  منسوجات و پوشاک را تأمین می

در حال حاضر نیز سفارشات . اندت و جوی تولیدات جایگزین به ترکیه رسیدهدر جس  منابع در دسترس و نزدیک است؛

(، هرمس اتو H&M(، اچ اند ام )Inditex(، ایندیتکس )Superdryبرند سوپر درای ) برندهای پوشاک جهانی از قبیل  

(Hermes-Otto( دبنهامز ،)Debenhamsو رالف الورن )  (Ralph Lauren.به ترکیه رسیده است )   بنا به ادعای کریگ

به جز ایاالت متحده حاصل درصد درآمد رالف الورن از کشورهای    40 یابی جهانی برند رالف الورن،  دانا معاون ارشد منبع
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باشد.سال آتی می  3ها افزایش این میزان طی شده و هدف آن

 

 TexProمنبع: 

 

 

 TexProمنبع: 

توان بعنوان یک مرکز اروپایی قوی برای برند  بزرگ برای داد و ستد بوده و آن را میگوید که ترکیه یک بازار  او همچنین می

ترکیه را بدلیل موقعیت جغرافیایی عالی آن،   2021آخرین ارزیابی گروه مشاوران مک کنزی در سال  ها در نظر گرفت.  آن

 گیرد. ویتنام در نظر مییابی پس  از بنگالدش و  کانون توجه در منبعبعنوان یکی از سه کشور  
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تولیدات:  انعطاف انعطافپذیری  بدلیل  در تولید پوشاک متنوع  ترکیه اغلب  تغییر ظرپذیری  قابلیت  های یتفو همچنین 

است. صنعت منسوجات و پوشاک ترکیه شامل هزاران شرکت با ابعاد کوچک تا متوسط مورد تحسین قرار گرفته  تولید خود  

ها با تغییر تی با هر ابعادی از سفارشات کوچک گرفته تا سفارشات بسیار بزرگ توسط این شرکتباشد و تأمین سفارشامی

های زمانی طوالنی  صنعت پوشاک ترکیه نه از مشتریان خود درخواست بازهپذیر است.  ساعات کاری با توجه به نیاز بازار امکان

هایی است که  ای برای شرکتمعموال  انگیزهاین دو عامل  که  کند  می  های پیچیدهگذاریبرای تولید و نه درخواست سفارش

باشند. به نقل از سیمون  مردد میگردد؛  ها میفروش نرفته آنهای به  در قبول سفارشات بزرگی که باعث تلنبار موجودی

ه، تسریع بازار و توانایی ایجاد سفارشات کوچک تا بزرگ  اصلی منبع یابی از ترکی  دلیل  "  4مدیر منابع گروه آسوس  پالتز  

-ها خیلی پیش از موعد جهت سفارشنیازی نیست شرکت  ". باشدو همچنین بررسی محصوالت و مدهای جدید میمقیاس  

یه  دادن یک سفارش به ترکگذاری به آن اضافه کنند. در حالیکه  توانند پس از سفارشگذاری برنامه ریزی کنند و حتی می

کند. با استناد بر از اتالف زمان هم جلوگیری میآید؛  بحساب می   تکه قطعا برای حوزه پوشاک در زمینه مد و فشن یک مزی

کنندگان خود  افزایش تعداد تأمین، شش عضو از ده عضو هیئت رئیسه جهت  2021گزارش گروه پوشاک مک کنزی در سال 

  اند. ریزی کردهبا تولیدات کوچک مقیاس، برنامه

 

 

 
4 ASOS sourcing director 
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هستند  قابل بازیافت  گذاری به روی محصوالت  در حال سرمایهبه طرز قابل توجهی    ایهها ترکیشرکت :  تجدیدپذیرمحصوالت  

تولیدکنندگان البسه ترکی در حال بکارگیری این صنعت باشد.  محصوالت بودن    قابل بازیافت و تجدیدپذیر که نشان دهنده  

منسوجات  بینی افزایش تقاضای مشتریان برای  ن جهت شفافیت در پیشچیاستانداردهای بین المللی و اتخاذ فناوری بالک

مشتریان مایلند از برندهایی حمایت     5"گزارش وضعیت مد گروه مک کنزی"طبق  باشند.  و پوشاک دوستدار محیط زیست می

این موضوع بویژه برای هزینه بیشتر بپردازند.    % 66کنند که دوستدار محیط زیست بوده و حاضرند برای چنین کاالهایی تا  

هایی با سابقه درخشان در  ( در جست و جوی شرکت  zدرصد نسل زد )    43د؛ بطوریکه  باشتر حائز اهمیت میمشتریان جوان

 . باشندمی  حفاظت از محیط زیست  زمینه

اجرایی   طرح ترکیه جهت افزایش سهم خود از بازار جهانی از طریق کاهش اثرات مخرب زیست محیطی، یک  2021در سال 

رئیس انجمن صادرکنندگان مواد اولیه    6به نقل از احمت اکسوزاندازی کرد.  خود راهدر صنعت نساجی    قابلیت تجدیدپذیری

دهد. وی افزود که  یری و نقل و انتقاالت دیجیتالی اهمیت زیادی میاین طرح به تجدیدپذ(  ITHIBو منسوجات استانبول )

ارائه کرده    (TIM)  تجدیدپذیری را با رهبری اتحادیه صادرکنندگان ترکاین اولین باری است که یک صنعت طرح اجرایی  

 این مسیر با انگیزه تولید جهانی بدون مصرف جهان آغاز گردید.است.  

تأمین نقل و انتقاالت    صنعت نساجی ترکیه در نظر دارد که سهم بازار خود در صادرات جهانی را از طریقبا این طرح اجرایی،  

صنعت نساجی ترکیه در راستای   افزایش دهد.   "7توافق پیمان سبز اتحادیه اروپا  "تطابق کامل و یا در سطوح باال با    دائمی و

 
5 Mc Kinsey’s State of fashion report  
6 Ahmet Öksuz 
7 European Green Agreement 
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های شست و شو رنگرزی، تصفیه پساب، زیرساخت  تغییر پایداری از قبیل  تسهیل و ایجاد تأسیسات  این طرح تصمیم به  

های هایی برای کاهش مصرف آب در فرآیندهای رنگرزی و شست و شو و تا حد امکان کاهش مصرف سوختتوسعه فناوری

مسئول سوم    ، یک2021کنزی در سال  مک، اتخاذ نمود. به نقل از مطالعه گروه مشاورین پوشاک  فسیلی در فرآیند تولید

اند ریزی نموده برنامه  2025درصد محصوالت خود با الیاف قابل بازیافت در سال    90ها برای تولید بیش از  اذعان کردند که آن

 کنند. بینی میدرصد محصوالت خود پیش  50و دو سوم دیگر این تصور را برای حداقل  

پوشاک  ی یک پروژه صنعتاز ( در همکاری با وزارت صنعت و فناوری ترکیه،  IHKIBل )انجمن صادرکنندگان پوشاک استانبو

های کوچک و شرکتدیجیتال    ل ارزانتقا  که به   "از طراحی تا تولید: پروژه  انتقاالت دیجیتال در حوزه پوشاک ترکیه"ترکیه  

دیجیتال و راهکارهای دوستدار محیط زیست  های  هایی را برای توسعه مهارتکمک خواهد نمود و آموزش(  SMEمتوسط )

ها برای شناسایی اجزای مضری آن  بکارگیریهای جدید و  همچنین از اهداف این پروژه توسعه تکنیکدهد؛ خبر داد.  ارائه می

بعالوه در حوزه این آیند.   است که در حوزه محصوالت نساجی هم برای انسان و هم برای محیط زیست تهدید بحساب می

 های آزمایش پنبه ارگانیک ترکیه نیز صورت خواهد گرفت.  پروژه، مطالعات تحقیق و توسعه به روی روش

تأثیرگذار بر میزان صادرات چشمگیر و همچنین اشتغالزایی  های  ترین زیربخشصنعت پنبه ترکیه یکی از مهمصنعت پنبه:  

ای در جهان است. اراضی مناسب  ننده بزرگ پوشاک پنبهصنعت است. ترکیه هفتمین تولیدکننده بزرگ پنبه و سومین صادرک

است. با وجود اراضی  واقع شده   تاحدی آناتولی جنوب شرقی ای و ای و اژهترکیه برای کشت پنبه در حوالی نواحی مدیترانه 

ن یک مزیت  محدود در مقایسه با کشورهای پیشرو در تولید پنبه در جهان، ترکیه دارای شرایط محیط زیستی مناسبی بعنوا

کشاورزان این کشور در حال انجام است. در حال حاضر بیشتر پنبه  هاست که توسط  بطوریکه کشت پنبه قرن  بودهدر منطقه  

لینت  ثابت شده خصوصیات  بوده که  نوع آپلند  از  پنبه برای اکثر کاربردها مناسب   8تولید شده در کشور ترکیه  نوع  این 

ارزش    2021در سال  باشد.  می به  از این میزان،    3/18صادرات پوشاک ترکیه  بود که  پنبه  % 60میلیارد دالر  ای به پوشاک 

پوشاک   )ابتکار عمل پنبه برتر( را با توجه به رشد تقاضا برای   9BCIترکیه میزان تولید پنبه ارگانیک و پنبه  اختصاص داشت.  

، تولید  2021در سال  (  IPUDای ابتکار عمل پنبه برتر )به نقل از انجمن ترکیههای اخیر افزایش داده است.  ارگانیک در سال

کند  بینی میاین انجمن پیشدرصد کل تولیدات پنبه بوده است.    13یا بطور تقریبی تن    متریک  104،140در حدود     BCIپنبه  

متریک تن افزایش خواهد    132،000به    2022های نساجی منطقه، در سال  بعلت افزایش تقاضای شرکت  BCIکه تولید پنبه  

( در همکاری با وزارت کشاورزی و جنگلداری، از یک پروژه تولید پنبه  TGSDانجمن تولیدکنندگان پوشاک ترکیه )یافت.  

ای برای کشاورز در منطقه سوکه )واقع در استان ایدین ترکی( از نواحی اژه  200خبر داد. این پروژه با    2022ارگانیک در سال  

(  TGSDانجمن تولیدکنندگان پوشاک ترکیه )هکتار زمین کار خواهد کرد.    20،000تن متریک پنبه ارگانیک در    5000کشت  

 بر پایه الیاف و نخ تولید از پنبه ارگانیک خواهد بود.   2025درصد صادرات پوشاک ترکیه در سال    20بینی نموده که  پیش

 
8 Lint  
9 Better Cotton Initiative  
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ترکیه کنند؛  کار می  عمودیبا در نظر گرفتن برندهای پوشاک بیشتری که درون زنجیره تأمین بصورت  :  10مدل ادغام عمودی 

حساب آورد. صنعت  بهای موجود و هم برای شروع تازه یک زنجیره  بهبود زنجیرههم برای  ،  سودمند توان یک گزینه  را می

ها را قادر به اجرا در کلیه مراحل از الیاف گرفته تا شرکت  که  د پوشاک ترکیه بر مبنای یک مدل عمودی ایجاد شده،یتول

تحت    ی، رنگرزی، چاپ و تکمیل  همگیسازی، ریسندگی، بافندگآمادهها و یا واحدهای  کارگاهسازد؛ یعنی  تولید پارچه می

د، از تأخیر در تحویل جلوگیری نکنزمان انتظار توسعه محصوالت رو حذف می  ،تشکیالت عمودیکنند.  یک مجموعه کار می

های کند. بویژه با نوسانات فعلی موجود در هزینهکرده و تأمین مواد اولیه را حتی با مختل شدن زنجیره تأمین، تضمین می

داشتن منابع داخلی برای مواد کند؛ تولیدکنندگان را برای حفظ روابط پایدار با کارخانجات با چالش مواجه می که اولیهمواد 

آید. با مدل عمودی، تنوع محصول نیز یک مزیتی است که ترکیه را قادر به  اولیه اصلی یک امتیاز رقابتی مهم بحساب می 

از  ای از محصوالت اند طیف گستردهکارخانجات ترکیه با کار کردن با مواد خود توانستهارسال برندها در جهان ساخته است.  

همانطور که در گزارش گروه مشاوران مک کنزی در سال را تولید کنند. شرت و ... قیبیل پوشاک کشباف، جوراب، دنیم، تی

 ادغام شده عمودی خود را افزایش دهند.   کنندگاناشاره شده، بیش از نیمی از گروه قصد دارند که تعداد تأمین  2021

در گذشته کشورهای کم درآمد در مقایسه با کشورهای توسعه یافته همیشه بر نیروی کار ارزان تکیه  تجمیع کارگران ماهر:  

مجرب  های کارگری دیگر مثل گذشته مطرح نیست. کارگران کارخانه باید با مهارت و  کردند؛ اما امروزه موضوع هزینهمی

ای از کارگران  که دارای مجموعهدهند کارایی داشته باشند. این موضوع قطعا در مورد ترکیه نیز  بوده و در کاری که انجام می

کنند؛ صادق است. ترکیه دارای  باشد که بصورت رقابتی در جهت منافع تولید و صادرات دستمزد دریافت میبامهارت می

ها جهت تولید منسوجات در سطح صادراتی کار  که قادرند ساعتیده و مجرب است  منبع عظیمی از نیروی کار آموزش د

 کنند.  

های طراحی خود جهت تولید پوشاک به روز  کنندگان ترکیه مدام در حال کار به روی توسعه ظرفیتتأمینطراحی و توسعه:  

د سرآمد بوده است. صنعت پوشاک خوباشند. ترکیه طی دهه گذشته از نظر مدیریت واحدهای طراحی در کارخانجات  می

گیرد و به همین دلیل  که دیجیتالیزه شدن را از منظر طراحی در نظر میترکیه دارای سیستم تولید دیجیتالی پیشرفته بوده

 است که ترکیه بعنوان یک کانون تولید دیجیتالی طراحی مد برای مشتریان جهانی ظهور کرده است. 

بین تولیدکننده و خریدار    و همکارانه  با یک رویکرد شراکتی   هاکلکسیون یابی از صنعت پوشاک ترکیه، طراحی و  منبعضمن  

میبوجود میبرند   ایدهآید. خریدار  بگذارد  تواند  میان  در  تولیدکننده  با  مورد طراحی  در  را  و تصورات خود  بواسطه  ها  و 

را ایجاد کند. صنعت پوشاک ترکیه درصدد ایجاد روابط شراکتی  همکاری با تولیدکننده کلکسیون پوشاک جدید خودش  

 قوی و تضمین عملکرد زنجیره تأمین برای ادامه بقای خود در این رقابت است. 

سنج، نقش کنندگان نکتهتطابق با معیارهای باالی همه مصرف  صنعت منسوجات خانگی ترکیه با قابلیتمنسوجات خانگی:  

فرش، کیسه خواب و ... بخشی از  روتختی،  ملحفه،  تشک،    بالش،   کند. حوله، پرده، پتو،مبادالت جهانی ایفا میمهمی را در  

 
خود را، تحت تملک   محصوالت های پخش، فرآیندی است که در آن یک شرکت، شرکتمدیریت و اقتصاد خرد در:) Vertical Integration (عمودی  ادغام   10

 .ها افزایش دهد آورد تا پس از مرحله تولید، کنترل خود را بر این بخشخود در می



10                      ان نگاهی به آمار صادرات صنایع نساجی و پوشاک کشور ترکیه؛ ترجمه شده در واحد مطالعات آماری و راهبردی دبیرخانه انجمن صنایع نساجی ایر    

 
 

به آخرین فناوری صنعت منسوجات خانگی ترکیه باشند. تولیدات متنوع تولید شده در صنعت منسوجات خانگی ترکیه می

این صنعت همچنین موفق به های طراحی و مد دست یافته است.  روی کار مجرب و قابلیتیروز دنیا با ظرفیت تولید باال، ن 

های تولید زیر حد میانگین جهانی شده و این درحالیست که کیفیت محصوالت خود را نیز ارتقا داده است. در  کاهش هزینه

اصلی صادراتی   میلیارد دالر بوده است. کشورهای اروپایی بازارهای 1/6صادرات منسوجات خانگی ترکیه بیش از   2021سال  

ایاالت متحده، عراق، انگلستان، امارات  آیند.  منسوجات خانگی ترکیه بحساب می بازارهای عمده دیگر برای این صنعت، 

می اسرائیل  و  عربی  بینمتحده  بازارهای  افزون  روز  نیاز  ترکیه  خانگی  منسوجات  حوزه  حاضر  حال  در  به  باشند.  المللی 

شناسایی و به سرعت استانداردهای جهانی فنی مورد نظر را اتخاذ نموده است. بعالوه محصوالت دوستدار محیط زیست را  

با پایبندی به اصول دیرینه خود، کیفیت محصوالت   تر از حد میانگین جهانی حفظ کرده ضمن اینکههای تولید را پایینهزینه

 خود را نیز بهبود داده است. 

را در زندگی    15از اواسط قرن  فرش و گلیم ترک:   اروپاییان قرار داشته و نقش مهمی  قالی ترکی مورد تحسین و پسند 

و گاهی  شود های به جای مانده از یک دوره خاص شناخته می؛ بطوریکه گاهی بصورت نقاشیکند اجتماعی اروپاییان ایفا می

های ارزشمند سنتی از فرد حامل پیامهای ترکی محصوالتی منحصر به  فرش و گلیمشود.  می  در نظر گرفتهبعنوان یک نماد  

را به کشورهای بسیاری های مختلف بافت  با نقوش زینتی و تکنیکخود  دستباف و گلیم    هایفرش   ترکیهعمق تاریخ هستند.  

های ضد خاک، سهولت تمیز کاری المللی بدلیل دوام باال، ثبات رنگی، تکمیلهای ترکیه در بازارهای بین کند. فرشصادر می

باشند. انواع مختلف فرش با آخرین مد روز، طراحی منحصر به فرد و خصوصیات ضد میکروبی دارای تقاضای بسیاری میو  

میلیارد دالر    2/3به ارزش    2021ترکیه در سال  ترکیبات رنگی توسط تولیدکنندگان در حال ورود به بازارهای جهانی هستند.  

ترکیه پس از چین دومین رد دالر آن به ایاالت متحده صادر گردیده است.  میلیا  2/1صادرات فرش داشته که از این میزان  

بوده است. نرخ   2020درصدی از کل صادرات فرش در جهان در سال    17صادرکننده بزرگ فرش در جهان بوده و دارای سهم  

 درصد بوده است.   8برابر با    2020تا    2016های  رشد سالیانه صادرات فرش بین سال

 

  



11                      ان نگاهی به آمار صادرات صنایع نساجی و پوشاک کشور ترکیه؛ ترجمه شده در واحد مطالعات آماری و راهبردی دبیرخانه انجمن صنایع نساجی ایر    

 
 

 نقاط ضعف:  

اقتصاد کشور   190بانک جهانی آسانی انجام کسب و کار، رتبه سی وسوم از    2020ترکیه  در گزارش  : انجام تجارت در ترکیه

هور از قبیل هند و سایر . به این ترتیب در جایگاه باالتری نسبت به برخی از بازارهای نوظمختلف به خود اختصاص داده است

 رقبای منطقه مانند رومانی و بلغارستان قرار گرفته است. 

های تولید نسبتا باالتری در مقایسه با های باالی نیروی کار، دارای هزینهترکیه بدلیل هزینه  های باالی نیروی کار: هزینه

ترکیه با بدترین تورمی که تابحال تجربه کرده بود، مواجه شد    2021. در سال  باشدیابی در آسیا میسایر مقاصد مرسوم منبع

را بشدت تحت  کاهش روبرو شد. نرخ تورم نجومی قدرت خرید مردم ترکیه    %40و ارزش واحد لیر نسبت به دالر آمریکا با  

درصد افزایش   50را با    2022سال  برای برقراری تعادل در چنین شرایطی، دولت حداقل دستمزد در شروع  داد.  تأثیر و کاهش  

  دالر در ماه افزایش داد.  275دالر در ماه به    182از  

ها و قوانین اداری متعددی وجود دارد که انتخاب یک شیوه داد و ستد به روش ترکی  پروسه  مقررات و بروکراسی پیچیده: 

کنند،  در موارد خاصی، قوانین و مقررات ناگهانی تغییر میسازد.  های نساجی و پوشاک خارجی مشکل میرا برای شرکت

های زمانی کوتاه ی که در بازهو مقررات  هایی در خصوص تغییرات مکرر قوانین ها مدام نگرانی...! شرکتبرخی اوقات نیمه شب  

و آن داشته  داده  قانونمدت رخ  در چنین سیستم  با   جهت  ای بینیقابل پیشغیر    گذاریها  قوانین  با  و سازگاری  تبعیت 

نیازمند رایزنی با   بنابراین کشورهای خارجی ممکن است جهت رفع موانع ایجاد شده ناشی از بروکراسیشوند.  مشکالتی می

 گذار باشند. های مشاوره ای و قانونای خود، شرکت شرکای منطقه

د با کاهش ارزش لیر ترکیه و تورم ای که در ترکیه وجود دارهای مالی و اقتصادی فزایندهبحران  های مالی و تورم باال:ریسک

از دست داده است. افت ارزش لیر   2021به دالر در سال درصد از ارزش خود را نسبت  40باال قابل مشهود است. لیر بیش از  

در  کننده  شاخص قیمت مصرفبنا به اعالم سازمان آمار ترکیه،  موجب افزایش سرسام آور قیمت منسوجات خانگی گشته

افزایش یافته است. افزایش قیمت  درصدی ماهیانه    25/7درصدی و    97/69با رشد سالیانه    2022( در آوریل  CPI)  ترکیه

های شرکت  سربار بههای  هزینهافت شدید لیر موجب افزایش  بوده است.    23/26برابر با  سالیانه در حوزه البسه و کفش،  

اعتباری برای معامالتی که در    و در نتیجه ریسکگردیده   تولیدی منسوجات و پوشاکی که با ارزهای خارجی سر و کار دارند

به  های مواد اولیه از قبیل نخ و پارچه به اوج خود رسیده و قیمت.   یابدمیشود نیز افزایش  های واردات محور انجام میحوزه

رو ترکیه در رقابت سختی با رقبای آسیایی خود قرار ازینهای داد و ستد نیز در ترکیه در حال افزایش است. تبع آن هزینه

 گرفته است. 

شود؛ موضوع کمبود آب در حال تبدیل شدن به یک بندی میکشورهای کم آب طبقهاز آنجاییکه که ترکیه جزء  کمبود آب:  

های زیست محیطی  کنندگان اصلی منابع آبی است اما دادهباشد. صنعت نساجی یکی از مصرفمسئله حیاتی در ترکیه می

سفیدگری، ،  ی نخ شو های شست و  برای حوزه نساجی در ترکیه براحتی در دسترس نیست. مقادیر زیادی آب در پروسه

فوالد، صنعت نساجی    ایع فلزی وپس از صنشود.  نساجی مصرف میهای صنعت  ردهفرآورنگرزی، چاپ و شست و شوی نهایی  

( برداشت بیشتر از منابع آبی محدود  1دو ریسک آبی اصلی صنعت نساجی عبارتند از  باشد.  دومین تولیدکننده پساب می

( تصفیه نامناسب و تخلیه فاضالب موجب کاهش 2کمبود آب بیشتری را به این صنعت تحمیل خواهد کرد و    موجب، ریسک

با در نظر گرفتن بحران کمبود آب در این کشور، بقای طوالنی صنعت نساجی  کیفیت منابع آبی موجود در آینده خواهد شد.  

ابع در سرتاسر زنجیره تأمین بویژه در مدیریت آب امکان  ترکیه و رشد بیشتر آن از طریق حفظ پایداری و تجدیدپذیری من 

 پذیر خواهد شد.


