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 مقدمه   

کند. خود را صادر می از تولیدات  % 94که ساالنه    کشور برتر جهان از لحاظ تولیدات صنعتی است  ۲۰ترکیه یکی از      

تولید نا خالص این کشور در مقایسه با ایران در سالهای اخیر شاهد رشد خوبی بوده است که بخش اعظمی از آن به 

 . های این کشور در حوزه صنعت بوده که در ادامه به توضیحات بیشتر خواهیم پرداختگذاریدلیل سیاست  

  

 

 ( دو کشور ایران و ترکیهGDP. مقایسه ارزش شاخص تولید ناخالص )1نمودار  

 

در بین   11میلیارد دالر، در رتبه    7۲۰داشتن شاخص تولید ناخالص به ارزش  ترکیه با    ، بر اساس گزارشات بانک جهانی

 ۲1میلیارد دالر، در رتبه    ۲3۰کشورهای جهان قرار دارد، در حالی که ایران، با دارا بودن شاخص تولید ناخالص به ارزش  

 برابر ایران است.  3قرار دارد. به عبارتی ارزش شاخص تولید ناخالص ترکیه حدودا  
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 جایگاه صنعت نساجی ترکیه 

و تجارت   ه یاقتصاد ترک  یها بخش  ن یترمنسوجات و پوشاک از مهمو    نساجی استصنایع    ، بزرگترین صنعت ترکیه   

اشتغال،  د، یسهم در تول ، یناخالص داخل  دیاز نظر سهم تول  هیاقتصاد ترک یدو بخش هسته اصل نیهستند. ا ی آنخارج

 دهند. را تشکیل میاقتصاد کالن   یها و شاخص  ی گذارهیسرما

 

 مقایسه سهم صنعت نساجی و پوشاک ایران و ترکیه از مجموع صادرات نفتی و غیر نفتی   .2نمودار 

 36برابر ایران( که تقریبا    4میلیارد دالر صادرات نفتی و غیر نفتی داشته است )  ۲۲6در حدود    14۰۰ترکیه تا پایان سال  

میلیارد دالر   48نساجی و پوشاک است در حالی که ایران در حدود  میلیارد آن درآمد حاصل از صادرات محصوالت  

میلیون دالر آن محصوالت نساجی است به عبارتی صنعت نساجی   664صادرات نفتی و غیر نفتی داشته است که تقریبا  

 دهد. درصد از درآمد صادراتی آن را تشکیل می  1/ 7کشور ایران تنها  
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 صادرات نساجی ترکیه ارزش . اینفوگرافی میزان 1شکل 

شود. با این مقدار درصد از کل صاردات کشور ما را شامل می  75صادرات ترکیه تنها از صنعت نساجی این کشور تقریبا  

توان یک پنجم از مساحت شهر تهران را با فرش دستباف ایرانی، فرش کرد و یا میلیارد دالر( می  4۰صادرات )به ارزش  

 فرد شاغل تاسیس کرد.  1۰۰هزار دالر با تقریبا   34۰ر یک به ارزش  هزار کارخانه نساجی ه  1۲۰
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 . مقایسه جایگاه صنعت نساجی و پوشاک در اقتصاد دو کشور ایران و ترکیه 1جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آمار؛ برنامه راهبردی صنایع نساجی، دفتر صنایع نساجی، وزارت صمت *گزارش فصلی مرکز 

 OECه؛ وزارت صنعت ترکیه؛ سایت  ** مرکز آمار ترکی

 

 

 

 

 

 

 شاخص ایران ترکیه

 تعداد واحدهای صنعتی نساجی  5.546* 72.000**

 تعداد کل واحدهای صنعتی کشور 47.000 241.757

 سهم واحدهای نساجی از صنعت کشور  % 8/11 % 8/29

 جمعیت شاغل در کشور  22.022.407 30.839.000

 سهم شاغالن در صنعت  34% 26%

 سهم  شاغالن صنعت نساجی از اشتغال صنعتی کشور %  8 % 5/28

 سهم صنعت نساجی از ارزش افزوده صنعتی کشور  %  8/4 16%
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میلیون نفر از جمعیت   8سهم شاغالن در صنعت در هر دو کشور تقریبا یکسان بوده و در حدود  با توجه به جدول باال،     

کیه در حدود ترهزار نفر است و در    6۰۰حالی که شاغالن در صنعت نساجی کشور در ایران در حدود  کشور است، در  

ترکیه با برابر کشور ایران است. بدین ترتیب    13نفر است. از طرفی تعداد واحدهای نساجی کشور ترکیه  میلیون    5/۲

  برابری در بخش صنعت نساجی توانسته سهم بیشتری در ارزش افزوده صنعتی کشور خود داشته باشد.  4نیروی کار  

 

 . سهم صنایع مختلف از صنعت ترکیه ۲نمودار 

 

 . سهم صنایع از صادرات صنعتی ترکیه 3نمودار 

صنایع ترکیه

نساجی نفت صنایع غذایی صنایع شیمیایی صنایع فوالد خودروسازی ماشین سازی

17/۲%

5/8%

6/3%

8/9%

1۰/3%

1۰/6%

14/5%

صادرات صنعتی ترکیه

نساجی خودروسازی صنایع فوالد لوازم خانگی صنایع شیمیایی ماشین سازی

9%

13%
18%

19  %  

7  %  

۰1  %  
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، صنایع فوالد و ذوب آهن ( 3/1۰%  ، صنایع شیمیایی )(1۰/ 6%  ، صنایع غذایی )(5/14%  پس از نساجی، پاالیش نفت )   

از لحاظ صادرات،   بیشترین سهم در صنعت ترکیه را دارند.(  8/5%  و ماشین سازی ) (  3/6%  خودروسازی )  (%9/8  )

، صنایع شیمیایی %1۰، لوازم خانگی با  %13، صنایع فوالد و ذوب آهن با  %18، صنایع خودروسازی با    %19  صنایع نساجی با 

   دهند.، عمده صادرات صنعتی ترکیه را تشکیل می%7و ماشین سازی با    %9و داروسازی با  

 سهم از ارزش صادرات جهانی نساجی و پوشاک . مقایسه ۲جدول 

 شاخص ایران ترکیه

 سهم از صادرات جهانی نساجی و پوشاک  %  1/0 %  3/3

 رتبه صادرات محصوالت نساجی در بین کشورهای جهان 63 4

  

میانگین تعرفه صادرات و واردات محصوالت نساجی و پوشاک علی رغم بیشتر بودن میزان صادرات،  در کشور ترکیه   

 ت. ترین حد خود اسدرصد گزارش شده است که از جمله کشورهایی است که میزان تعرفه در آنها در پایین  15

 ه یکننده بزرگ اتحاد  نیتام   نیکننده بزرگ در جهان و سوم   نیتام   نیهفتم  یدرصد  7/۲با سهم    هیصنعت پوشاک ترک

 ، صادرکننده  یکشورها  نیدارد و در ب  را   جهان  یدرصد در صادرات پوشاک بافتن  8/3معادل    یکشور سهم  ن یا  اروپا است.

تولیدات خود را جهت صادرات    ،واحد از واحدهای نساجی ترکیه  75۰۰حدود    را به خود اختصاص داده است.  مرتبه شش

را به کشورهای   درصد کل صادرات پوشاک خود  7۰و بیش از  از محصوالت نساجی    %49این کشور بیش از  .  ارائه می نمایند

توان به کشورهای آلمان، انگلستان، فرانسه، و از مقاصد صادرات پوشاک این کشور می  عضو اتحادیه اروپا صادر می نماید

سوئد، روسیه، رومانی، لهستان، اوکراین، آذربایجان، ازبکستان و عراق ، ا، هلند، دانمارک، آمریکا، بلژیک اسپانیا، ایتالی

قزاقستان،  روسیه،  ایران،  در  فروشگاه  هزار  سه  حداقل  ترکیه  پوشاک  و  نساجی  محصوالت  اکنون  هم  نمود.  اشاره 

فروشگاه جدید نیز افتتاح   15الی   1۰و ماهانه حدود   عربستان سعودی، امارات، عراق، بلغارستان، یونان و رومانی داشته

 در ادامه به بررسی نحوه عملکرد ترکیه در رسیدن به این جایگاه خواهیم پرداخت.  .شودمی
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 نقشه راهبردی پوشاک ترکیه 

 2010مرحله اول نقشه راهبردی تا سال 

 این کشور، انجمن نساجی و پوشاک  به واسطه    ۲۰۰3ترکیه با توجه به اهیمت صنعت نساجی برای این کشور، از سال     

کرد. با توجه به موفقیت این برنامه، در سال  ۲۰1۰تا  ۲۰۰3های  نقشه راهبردی برای سالشروع به برنامه ریزی و انتشار  

را منتشر   ۲۰3۰تا    ۲۰16های  نقشه راهبردی برای سال   ۲۰15و در سال    ۲۰15تا    ۲۰1۰های  نقشه راهبردی برای سال  ۲۰۰7

  .کرد

تولید محصوالت با طراحی و دارای   ؛ه استمحوریت اصلی در مرحله اول این مطالعات، تمرکز بر روی برندسازی بود

شده و تالش کردند با و صادرات آنها. تولیدکنندگان خرد در این مرحله وارد عرصه    کالکشن، تحت برندهای داخلی

   رفیت تولید باال، پا به عرصه رقابت بگذارند.ظتولید محصول با کیفیت، دارای قیمت کم و با  

 

در  به جهت تقویت صنعت ترکیه و توسعه محصوالت در خارج از کشور،    ۲۰۰6در سال    در این بین وزارت صنایع ترکیه

برنامه پشتیبانی   تحت عنوانهای صورت گرفته  اقدام به حمایت از صنایع کرد. از جمله حمایت  Turquality  طرح  لبقا

 .باشدشامل موارد زیر میاز برند،  

 ،ی و ثبت عالمت تجار  ی طرح صنعت  ، ی مربوط به ثبت اختراع، مدل کاربرد  یهانهیهز ✓

 نامه،یمربوط به صدور گواه  یهانهیهز ✓

  ، ی و مدمحصوالت صنعتو تشکیل تیم طراحی استخدام طراح   یهانهیهز ✓

 ، یاب یو بازار  یغاتیتبل  یهاتیفعال ✓

 ، یخارج یمربوط به واحدها  یهانهیهز ✓

 ( کیحقوق، انفورمات  ، یطراح  ت،یریمشاوره )مد  یهانهیهز ✓
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 2015تا سال  مرحله دوم نقشه راهبردی

تمرکز بر روی ایجاد ارزش افزوده بیشتر عمده  ،  ۲۰15تا    ۲۰۰8های  در بین سالهای راهبردی ترکیه،  در ادامه برنامه    

کارمند و میزان  19تا  1با تعداد کارمندان  هایی های کوچک زیادی تشکیل شدند، شرکتبود. در این بازه زمانی شرکت

همچنین کیفیت محصوالت تولیدی نیز مد نظر قرار گرفت زیرا   درصد افزایش یافت.  9وری نیروی کار در حدود  بهره

کیفیت محصوالت ورودی به بازار اروپا اولیت مهم صنعت به شمار میرفت. تولیدات بیشتر در مناطق دارای انگیزه صورت  

بدین ترتیب   تا هزینه تولید کاهش پیدا کند و سرمایه گذاری با هدف ظرفیت و حجم تولید باال انجام نشد گرفت  می

همچنین در این دوره تجارت شاتلی رونق گرفت و باعث افزایش .  سوداوری صنعت برای سهامداران کالن محدود شد

خرند و در ال را در خارج از کشور میهای مشخص کامیزان صادرات شد. )تجارت شاتلی بدین معنی است که شرکت

 15/ 13به    ۲۰15ب صادرات پوشاک تا سال  یبدین ترتکنند(  کاالی مد نظر را پخش و عرضه می ،  فروشگاهای خرده فروشی

 درصد کاهش داشت. 35/3هرچند که سهم صادرات پوشاک ترکیه نسبت به صادرات جهانی پوشاک    میلیارد دالر رسید

 

شاهد افزایش میزان صادرات خود بودند. توافقات تجارت آزاد ایر کشورهای آسیایی به ویژه چین و هند در این بازه  س

ها در این کشور ها شد. همچنین هند با سرمایه گذاری این کشورها با اتحادیه اروپا و آمریکا باعث افزایش سرمایه گذاری

های باالی تولید، عملیات تولید و سرمایه ود. چین با توجه به هزینهشاهد رشد در صنعت نساجی ب  ، در صنعت مد خود

نظیر کامبوج، سریالنکا و فیلیپین به واسطه این   منتقل کرد و بدین وسیله کشورهایی  گذاری خود را به سایر کشورها

صنعت نساجی    ها درترین کشورچین امروزه جزو قدرتمند  طرح وارد عرصه تولید و صادرات محصوالت نساجی شدند.

اند. های راهبردی خود، الگویی برای سایر کشورها از جمله ترکیه بودهرود و با عملکرد خود و مطالعات و نقشهبه شمار می

های کشور چین تبیین کرده و موفق شده همچون های راهبردی خود را همسو با تغییرات و پیش بینیترکیه نیز برنامه

 صنعت نساجی و صادرات خود حرکت کند.چین، در مسیر پیشرفت  
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که در واقعیت این میزان   ، میلیارد دالر پیش بینی کرده بود  47۰را    ۲۰15صادرات جهانی پوشاک تا سال    ،العاتطین م ا

 میلیارد دالر بود.  451

ادامه قانون گذاری در  از سال  از طرفی وزارت صنایع ترکیه  برنامه   ۲۰۰8های خود،  بعد  برای های حمایتی  به  دیگری 

 توان به موارد زیر اشاره کرد. از مهمترین آنها میبه ویژه صنعت نساجی در نظر گرفت.    ،حمایت از صنایع ترکیه

استخدام، ثبت اختراع،   ،ی ابیبازار  غات،ی مربوط به تبل  ی ها نهیهزبرنامه حمایت از طراحی: بر اساس این برنامه از   •

که    ییمربوط به واحدها  یهانهیو از هزها و دفاتر طراحی  ی و مشاوره شرکتو ثبت طرح صنعت  یمدل کاربرد

 شود.یم  تید حماشوندر خارج از کشور افتتاح  

های این طرح حمایت و پرداخت هزینه تحصیل و زندگی طراحان برتر مسابقات معرفی شده از دیگر برنامه

 باشد.توسط وزارت صنایع می

ها در قالب حمایت از حقوق ناخالص طراحان، مدلسازان و حمایت از پروژهای طراحی و توسعه محصول شرکت

افزار، هزینهمهندسان شاغل، هزینه ابزار، تجهیزات، مواد و نرم  های های سفر و عضویت در وب سایتهای 

 خاص.

شرکت • از  حمایت  در  برنامه  حضور  برای  المللی:  ها  بین  لیست  نمایشگاهای  ساله  هر  برنامه  این  مطابق 

های متقاضی حضور نمایشگاهای بین المللی معتبر خارج از کشور توسط وزارت صنایع منتشر شده و شرکت

های شرکت در این نمایشگاها توسط دولت پرداخت در این نمایشگاها مورد حمایت دولت قرار گرفته و هزینه

 شود.می

 های خارج از کشورحمایت از برندها، تبلیغات و واحدبرنامه   •

 یالملل  نی ب  یریاز توسعه رقابت پذ تیحما  برنامه  •

 بازار و ورود به بازار   قاتیتحقبرنامه حمایت از   •

 در ورود به بازار  تالیجی د  یهاتیاز فعال تیحما  برنامه  •

 توان به موارد زیر اشاره کرد:گیرد میگذاران تعلق میها به سرمایه  های تشویقی که در قالب این برنامهاز جمله طرح

اجازه ذخیره مالیات ،  های مالیاتیخفیف، ت های حقوق و عوارض گمرکی وارداتیمعافیت،  های مالیات ارزش افرودهمعافیت

بازگشت ، تخصیص زمین ، پشتیبانی نرخ سود بانکی، پشتیبانی پرداخت حق بیمه تأمین اجتماعی سهم کارفرما ، درآمد

 . مالیات ارزش افزوده



11                                                    یت صنعت نساجی ترکیه؛ تهیه شده در واحد مطالعات آماری و راهبردی انجمن صنایع نساجی ایران وضع 

  

 

 2030مرحله سوم نقشه راهبردی تا سال 

میزان مصرف الیاف مصنوعی به ویژه پلی استر   ۲۰15تا    ۲۰۰8های  بین سالبر اساس گزارشات نقشه راهبردی ترکیه،     

ادامه پیدا خواهد کرد و استفاده از پنبه به عنوان ماده اولیه کاهش پیدا   های بعد در سال . این روندداشته استافزایش  

نیاز به نوآوری   ۲۰3۰تا سال    بنا براین بر اساس این برنامه استفاده خواهد کرد.    ی خواهد کرد و دنیا از مواد بازیافتی بیشتر

ساخت محصوالت نساجی استفاده خواهد  در فناوری الیاف، نخ و پارچه وجود خواهد داشت. فناوری بیشتری در تولید و  

از محصوالت و لباستر و تولیدات انحصاریشد و زمان تولیدات کوتاه های هوشمند و تر خواهد شد. استفاده پایدار 

 افزایش خواهد یافت و نوآوری به اندازه طراحی حیاتی خواهد بود. ، کاربردی

اهمیت نزدیکی محلی و اصیل تر رو خواهند آورد.    یهاگنها به سمت فرهها و کالکشنای، طرحبرندهای محلی و منطقه

ای شکل خواهد  طقههای تامین از طریق توافقات تجاری منبه بازار عرضه برای تولیدکنندگان بیشتر خواهد شد و زنجیره

 گرفت.

 در بازار چهار روند اصلی وجود خواهد داشت:  

 افزایش حساسیت به تولید محصوالت پایدار در بازارهای اصلی سنتی .1

 تولید بر اساس ترجیحات کشورهای توسعه یافته .2

 افزایش سهم بازار خرده فروشی سازمان یافته  .3

 افزایش تولید بر اساس درخواست سفارشی .4
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 دنبال خواهد کرد:  ۲۰3۰نابراین ترکیه چهار هدف استراتژیک را تا سال  ب

 تامین مد هوشمند، پایدار و خالق .1

 های اصیل و خالقانه طرح و کالکشن  سای بر اساصادرات برندهای منطقه .2

 سازماندهی و خدمات بازاریابی بر اساس نیاز مشتری و تولید محصوالت خالقانه بر اساس آن  .3

 ای با برندهای محلی ترکیه، بازار خرده فروشی سازمان یافته و رویدادهای مد مراکز خرید و مد منطقهبرپایی  .4

 

با توجه به اهداف مد نظر و با توجه به اتفاقات بین المللی که بر صنعت نساجی ترکیه تاثیر گذار هستند نظیر تصمیمات 

مصرف پوشاک در آسیا و اقیانوسیه، خارج بودن از توافقات   افزایش چین مبنی بر انتقال تولید به به کشورهای نزدیک،  

ر، کاهش استفاده از تتر و قابل بازیافتتر، هوشمندتر و کاربردیای، رو آوردن دنیا به منسوجات با دوامتجاری منطقه

 .نساجی ترکیه کمک کندده برنامه جدید در نظر گرفته شده تا به رشد صنعت  پنبه و افزایش استفاده از الیاف بازیافتی،  

 برنامه گواهی تولید کننده شایسته •

 برنامه حمایت از سرمایه گذاری نسل جدید •

 هایبه ورود  یدسترس  لینوآورانه و تسه  ی محصوالت نساج  دیتول  برنامه  •

 ی توسعه فناور  برنامه  •

 نگ یاز برند تیحما  برنامه  •

 ی شغل  یهاآموزش و فرصت  تیفیبهبود ک  برنامه  •

 برنامه بازار اروپا   دیتجد •

 ی شگاهیآزما  رساختیو برنامه توسعه ز یشیآزما  اعتبار •

 دار یپا تیحما  برنامه  •

 دینسل جد  یو مشارکت  یتجارت  توافقاتمشارکت در    برنامه  •
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 نقشه راهبردی در  های انجام شدهپیش بینیراستی آزمایی . 3جدول 

 سال
 پوشاک  صادرات جهانی 

 )میلیارد دالر( 

 ترکیهپوشاک صادرات پیش بینی شده 

 )میلیارد دالر( 

 ترکیهپوشاک صادرات واقعی 

 )میلیارد دالر( 

۲۰17 8/487 95/15 79/14 

۲۰18 3/507 34/16 30/15 

۲۰19 6/527 78/16 08/16 

۲۰۲۰ 7/548 17/17 99/14 

۲۰۲1 7/570 10/18 30/18 

 

های بر اساس برنامهدر زمینه میزان صادرات پوشاک خود،  برنامه راهبردی صادرات پوشاک ترکیه، پیش بینی خود را  

شود، میزان مشاهده می  3را ارائه کرده است، از طرفی همانطور که در جدول شماره    تبیین شده صنعت نساجی کشور

شود، همانطور که مشاهده میواقعی صادرات پوشاک ترکیه بر اساس اطالعات بانک تجارت جهانی نیز آورده شده است.  

این برنامه راهبردی تا حد زیادی پیش بینی درستی از صادرات داشته و ترکیه توانسته است بر اساس برنامه راهبردی 

ور ما نیز تجربه نگارش نقشه راهبردی در صنایع مختلف به ویژه صنعت در کشخود، به هدف خود از صادرات برسد.  

 که الزم است تا میزان تاثیر گذاری و قدرت پیش بینی برنامه راهبردی کشور بررسی گردد.،  نساجی وجود دارد
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 ترکیهنکات قابل توجه در استراتژی صنعت نساجی 

که پوشاک و منسوجات را نیز شامل می   ، موضوع تولید و صادراتبطور کلی نکات کلیدی استراتژی این کشور در     

 باشد: شامل موارد زیر می  شود

 معرفی استانبول به عنوان مرکز تامین منبع اسیا و اروپا.  •

 تاسیس مراکز خرید و دفاتر خرید بین الملل در استانبول  •

 در سطح بین الملل برگزاری هفته مد استانبول، دو بار در سال جهت معرفی برندهای ترک   •

 شهرهای بزرگها و ظرفیت تولید آنها به سایر  انتقال شرکت   •

با توجه به ضرورت رعایت استانداردهای کیفی و زیست محیطی در اروپا و با توجه به تعیین اروپا به عنوان  •

 تاکید بر تولید محصوالت مدگرا و با کیفیت  بازار هدف اصلی،  

توسعه برای صنایع مختلف به جهت افزایش قدرت رقابت پذیری های متعدد تحقیق و  تدوین پروژه •

 بخش صادراتی 

 های عمومی و تخصصی بین المللی افزایش کمیت و کیفیت حضور در نمایشگاه •

 های مختلفهای مختلف و همچنین گسترش تولید در استاناستراتژی تنوع بخشی به بخش •

 های کوچکافزایش ظرفیت صادراتی شرکت •

 تعداد برندهای بین المللی ترک افزایش   •

 های بین المللی و مرکز تجاری در مقیاس جهانی تبدیل استانبول به پایتخت بین المللی فشن، نمایشگاه •

 حمایت از تأمین و واردات مواد اولیه کلیدی  •

 های صنعتی و کسب و کاری به منظور افزایش رقابت پذیری بین المللی ایجاد خوشه •

 نقل و لجستیک  بهبود امکانات حمل و •

   بین المللی  مالی توسعه ابزارهای •

 

 نتیجه گیری 

ای ترکیه توانسته است با یک برنامه هدفمند و طوالنی مدت جایگاه صنعت نساجی خود را در دنیا به مرحله   

ای که درآمد این کشور تنها از صنعت  ، به گونهبرساند که عمده بازار اروپا و آمریکا را در اختیار داشته باشد

 نساجی خود تقریبا معادل با درآمد کشور ما از تمامی صنایع نظیر ماشین سازی، فوالد، شیمیایی و غیره است. 
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ها از جمله؛ کشاورزی و تولید پشم و پنبه، تولید پارچه، طراحی پارچه، دهد که همه بخشتجربه ترکیه نشان می

بایست به ها و موسسات و دولت میها، بخش حمل و نقل، دانشگاهلباس، خرده فروشی، نمایشگاهطراحی مد و  

فعالیت به  منجر صورت سیستمی  تولید و صادرات  تقویت  به  و  بوده  با هم  دارای همسویی  که  بپردازند  هایی 

اجی در سطح کشور،  ، تعداد کافی دانشکده نس با توجه به ظرفیت نیروی متخصص نساجینیز  کشور ما    شود.می

های صنعتی تولید کننده الیاف مصنوعی نظیر پلی استر که امروزه در دنیا مصرف زیادی نیروی کار جوان، واحد

در جهت  ها  توان از این پتانسیلدر صنعت نساجی دارد و با یک برنامه ریزی مناسب میدارند، پتانسیل باالیی  

 بهره برد.   افزایش میزان تولیدات و صادرات نساجی کشور

 


