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  مسئولين محترم اتاق بازرگاني و صنايع و معادن  ماديگزارش حاضر با حمايت هاي معنوي و    

بخصوص جناب آقاي دكتر سيد محمود حسيني رئيس مركز مطالعات و بررسيهاي   تهران
 اقتصادي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران تهيه شده است كه جا دارد در همين جا از 

 .قدر داني را بنمائيم     هنمايي هاي ايشان نهايت تشكر و را
همچنين بر خود الزم مي دانيم يك بار  ديگر از مساعدت هاي هميشگي جنابان آقايان دكتر 

اتاق تهران كه محترم  يحيي آل اسحاق رياست محترم و مهندس محمد مهدي راسخ دبير كل 
  .مي باشند كمال سپاسگذاري را داشته باشيم  تشكل هاي بخش خصوصي يار و ياور هميشگي 

                                           

  انجمن صنايع نساجي ايران  •                                                                          
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 مقدمه 
ي سابق نه تنها وارث مشكالت مشترك وبا اعالم استقالل از شور 1991اوت  31ازبكستان در 

باقيمانده براي تمام جمهوري ها مشترك المنافع از قبيل توليد نزول كيفيت محصوالت، رشد 
و غيره شد بلكه هم چنين با مشكالت خاص اقتصادي خود از جمله اقتصاد تك  تورم

محصولي، سطح پائين زندگي، وابستگي شديد به واردات نفتي و مشكالتي از اين قبيل رو به 
هاى دولت و ملت ازبكستان براى احياى مجدد دولتمدارى و بازيابى  از آن زمان كوششرو شد

اند به يكى از  كار برده و توانسته هاى فراوانى به خود كوششفرهنگ و هويت ملى و اسالمى 
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عضويت ازبكستان در سازمان . كشورهاى قدرتمند و تاثيرگذار منطقه خود تبديل شوند
هاى شانگهاى، سازمان امنيت دسته جمعى  كنفرانس اسالمى، سازمان اكو، سازمان همكارى

رسد كه  اقتصادى اوراسيا، به نظر مىالمنافع و عضويت در سازمان  كشورهاى مستقل مشترك
اصالحات انجام شده در ازبكستان منجر به رشد  .ازبكستان را به كشورى مهم تبديل كرده باشد

  خصوصى در  نقش توليد بخش  .شود كشور ديده مى  در اين  پوياى اقتصادى شده كه اخيرا
اين نقش به ويژه در مناطق روستايى نيز در حال رشد . در حال افزايش است  اقتصاد ازبكستان

 محصولقديمي ترين  پنبه.كند  درصد محصوالت كشاورزى را توليد مى 99است، كه حدود 
از آنجا كه ازبكستان داراي شرايط مطلوب آب و  .در ازبكستان محسوب مي شود كشاورزي

اين كشور از اين مزيت بالقوه استفاده  استپنبه  هوايي مناسب براي كشاورزي مخصوصا كشت
با افزايش توليد پنبه و مصرف آن در داخل به تدريج . كرده و نيازپنبه داخل كشور را تامين نمود

 يتقاضا براراه براي رشد صنايع نساجي كشور ازبكستان نيز هموار شد به طوري كه  
 ديتول .شد اديز اريصادرات بس يبراچه از داخل كشور وچه  يمنسوجات مخصوصا نخ پنبه ا

   . شود يدرصد آن صادر م 50از  شيكه ب ديتن رس 250000نخ  به حدود 
كشور ما ايران كه سالهاي نه چندان دور در توليد و كشت پنبه خودكفا بوده و نياز به 

ناچار به واردات پنبه در جهت   سال هاي اخير به سبب برخي مشكالت  واردات نداشت در
رفع نياز صنايع نساجي كشور شد كه در حال حاضر ازبكستان يكي از بزرگترين صادركنندگان 

  .به كشور ما بشمار مي آيد پنبه 
 و تغييراتصنايع نساجي  روند پيشرفتتا با بيان  بر آن داريمدر اين پژوهش سعي 

در جهان از جمله پنبه   صادر كننده پنجمين توليد كننده و ششمينكه  ازبكستانكشور
هدف از اين پژوهش شناخت  .بپردازيمگذشته تا به حال  از  كشورمان ايران بشمار مي آيد

اين بررسي . است   نقاط قوت  صنعت نساجي ازبكستان و عملي شدن آن در كشور مان ايران
پنبه و صنايع به برنامه ريزي بلند مدت و تعيين استراتژي مناسب جهت وضعيت كشت 

عالوه بر آن با آگاهي از موقعيت اين كشور، .ريسندگي در كشور كمك شاياني خواهد نمود
  .مبادالت تجاري بيشتري ميان دو كشور ايران و ازبكستان صورت خواهد گرفت
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  كيلومتر مربع 447400 :مساحت

  قند ، نمنگان و بخاراسمر  :شهر هاي مهم      تاشكند :مركز كشور 

ـ       :آب و هوا     آن در منطقـه   يبخش اعظـم ازبكسـتان در منطقـه معتـدل و قسـمت غرب
   .داردخشك قرار

   ازبكي :مليت

 5  درصد ، سايرين 5ارتودكس شرقي ) اكثراً اهل سنت(درصد  90: مسلمان  :مذاهب            
  درصد 

    ميليون نفر 128/28) :  2011سال ورد آبر(جمعيت  

   درصد 7/1: جمعيت  نرخ رشد ساالنه 

            كل جمعيت% 36 :)  2010سال (جمعيت شهري 

  % 4/1) :  2010- 2015  پيش بيني سال( نرخ افزايش ساليانه جميعت شهري 

  : )2011سال (گروه هاي سني افراد جامعه 
  )مونث 3,635,14مذكر ،  3,817,755% ( 5/26 : سال 14- 0

  )مونث9,742,818مذكر ، 9,620,356% ( 8/68:  سال 15-64
  )مونث751,955مذكر ،  560,574% ( 7/4: سال به باال 65

  ): 2011سال (ميانگين سني افراد جامعه
  سال 3/26: مونث     سال 2/25: مذكر    سال7/25: كل

   توليد ناخالص داخلي%  2/5 ) : 2009سال (هزينه بهداشت و درمان 

 كلي ازبكستاناطالعات 
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  سال 55: زنان  سال               60 :مردان :سن بازنشستگي

يارانـه  :  سهم دولت % 5/34 :كارفرما سهم حق بيمه  % 5/2: كارگر سهم حق بيمه 
  مي پردازد

  دالر 200 : ماهدر هر   دستمزد كارگرحداقل 

 1/7درصـد ، سـايرين    4/4درصد ، تاجيـك   2/14درصد ، روسي   3/74 ازبكي: زبان
  درصد

ـ  يرسم خيتار:  يرسم التيساعت كار و تعط شـروع و  . اسـت   يالديازبكستان م
بـوده و مجمـوع سـاعت     9-18فصـول از سـاعت    يكـار در تمـام   يساعت رسـم  انيپا

  .است  كشنبهيشنبه و  يروزها ليتعط اميا. ساعت است  15/41كاردرهفته 

  درصد  26 :) 2008سال (جمعيت زير خط فقر
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 يها نهيدر زم يامكانات نسبتا خوب اقتصاد يدارا يمركز يايآس يكشور ها انيدر م ازبكستان

ازبكستان آغاز شد و در  يدوم ،رشد اقتصاد ينگ جهانپس از ج. است يصنعت و كشاورز
 ،يساز ماياز جمله هواپ  يكارخانجات صنعت ،يو رنگ ي،فلزات آهن يمعدن عيصنا يها نهيزم

كشور  نيدر ا يساز يخصوص. هايي نائل آمده است شرفتيبه  پ يكن كپنبه پا  منسوجات و
 ارانهيو  ياز جمله سفارشات دولت. كشور آغاز شده است ياقتصاد يدر تمام بخشها جيبه تدر
 تيمذكور به همراه وجود امن ياقتصاد ياستهاياتخاذ س. در حال حذف شدن هستند جيبه تدر
 يگذار هيسرما يرا برا يخارج يشده كه كشور ها اعثب ياقتصاد يتهايشروع فعال يالزم برا

 .كشور جذب كند نيبه ا

): دالر  2000(س  قيمت هاي ثابـت  بر اسا) توليد ناخالص داخلي (    GDP سرانه
  )2010سال (دالر 12/955

از مشـتقات توليـد ناخـالص داخلـي      به قيمت هاي ثابت داخلي سرانه توليد ناخالص  
گردد كه همه اقالم سرانه حاصل تقسـيم رقـم اصـلي بـه جمعيـت كشـور        يادآور مي.باشند  مي
 .  باشند مي

 1987ساس قيمت هاي ثابت  ازبكسـتان را از سـال   نمودار زير سرانه توليد ناخالص داخلي بر ا
  .نشان مي دهد 2010تا سال 

  
  
 
 
 
 

 ازبكستان اطالعات اقتصادي
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GDP per capita (constant ٢٠٠٠ US$)  

  
 world Bank: بعمن

سـرانه توليـد     1995تـا سـال    1987چنانكه در نمودار باال مشاهده مـي شـود از سـال    
روند صعودي بـه   1997سال ناخالص داخلي بر اساس قيمت هاي ثابت  روند نزولي داشت از 

از داليل رشد ميتوان بـه اسـتقالل رسـيدن    . دالر رسيد 12/955كه به  2010خود گرفت تا سال 
  .و تالش دولت در جهت رشد و توسعه اين كشور اشاره نمود 1991ازبكستان در سال 

  
  
  



7  دفتر مطالعات آماري و راهبردي انجمن صنايع نساجي ايران

 

GDP  ) توليد ناخالص داخلي ( بر اساسPPP   ) قدرت خريد مردم: ( 
 در جهان 77 :رتبه    )2010سال (  رميليارددال5/85

 ديتول. اندازه اقتصاد است يها اسياز مق يكي GDP اي يناخالص داخل ديتول:  GDPتعريف 
 نيمع يزمان بازه كيشده در كشور در  ديتول ييارزش كل كاالها و خدمات نها يناخالص داخل

منظور از كاالها و  فيعرت نيا در.شود يم يريگ آن كشور اندازه ياست كه با واحد پول جار
 ياند و خود آنها برا قرار گرفته ديتول ريزنج ياست كه در انتها يكاال و خدمات ،ييخدمات نها

 .شوند ينم يداريخر گريو خدمات د ديتول

  .ازبكستان مورد بررسي قرار مي گيرد كشور يناخالص داخل ديتولدر اين قسمت ميزان 

  
 World Bank: منبع

 2010تا  1999بر اساس قدرت خريد مردم را در ازبكستان از سال  GDPنمودار فوق، 
 ازولي  با سرعت بسيار اندك رشد داشته  GDP ،2002   تا  1999از سال . مي دهد  نشان
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بيكاري، مهاجرت متخصصان روسي، ميزان درآمد  عواملي نظير،  2003تا سال  2002 سال 
تا  2003از سال شد كه با رفع اين مشكالت   GDP در ميزان باعث سير نزولي تورم باالو پايين
 .مالحظه مي شودبا سرعت زياد   GDP ميزاندر سير صعودي  2010سال 

 

GDP  ) سـال  (ميليارد دالر  99/38: بر اساس نرخ رسمي ارز ) توليد ناخالص داخلي
2010 ( 

  World Bank: منبع
تـا   1992سـال   بـر اسـاس نـرخ رسـمي ارز از     GDPنمودار فـوق نشـان مـي دهـد     -

تـا   2002روند نزولـي و از سـال   2002تا   1999ولي با رشد كم ، از سال  روند صعودي،1999
به  2009در سال  60/28به  2008در سال  به طوري كهبا سرعت زياد رشد داشت ،  2010سال 

  در ايـن و نشـان از پيشـرفت ازبكسـتان     ميليـارد دالر رسـيد   99/38به  2010و در سال  46/33
  . دارد ل ها راسا 

كمك   توسط تركيبي از عوامل بيكاري، قطع  1999- 2002در فواصل  كشورهاي آسياي مركزي
هاي دولت مركزي، مهاجرت متخصصان روسي، ميزان درآمد پايين، تورم باال و مبارزان اسالمي 
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از سوي ديگر، آگاهي مردم نسبت به بي عدالتي گسترده در توزيع درآمد و ثروت . شدتهديد
به همين دليل افت .تحمل فقر را براي آنان دشوارتر نموده و باعث تشديد بي ثباتي مي گردد

GDP در اين سال ها مشاهده شد . 

  رشد ساالنه توليد ناخالص داخلي بر اساس نرخ تورم گفتهنرخ واقعي رشد به 
  .مي شود 

  در جهان13: رتبه          )  2010سال (درصد  GDP :5/8 نرخ واقعي رشد
  .نمودار زير نرخ واقعي رشد را در ازبكستان نشان مي دهد

 

 
 World Bank: منبع

تاثير منفي بحران جهاني اقتصادي را بر كاهش شـديد توليـد و    ي جهان،كشور هاساير 
در حالي كه ازبكستان براثر اتخـاذ سياسـت هـاي ضـد     . سطح رفاه جامعه خود تحمل مي كنند 
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درصـدي در توليـد ناخـالص داخلـي ، صـنعتي و       7/5و  9،  1/8بحراني به ترتيب داراي رشد 
هزار فرصت  جديد شغلي ايجاد نموده و  940داشته است و بيش از  2009كشاورزي طي سال 

اين دستاوردها ناشـي از اسـتراتژي   . درصد افزايش يافته است  5/26در آمد هاي واقعي جامعه 
  ه توسـط رياسـت جمهـوري ازبكسـتان    تعيـين شـد   سياستتوسعه و نوسازي كشور ، مبتني بر 

ـ و يخصوصـ بخـش   بـه  يدولتـ  يكارخانه ها تياكثر استيس نيبرطبق امي باشد    شـركت  اي
 شيدرسراسر كشور روبـه افـزا   ديتول يموسسات خصوص ليو تشك سيشده، تاس ليتبد يسهام
كه اين كشور را به عنوان يكي از معدود كشور هاي جهـان در آورده كـه رشـد بـا ثبـات       است

  .و رفاه مردم را تامين كرده استقتصادي ، اجتماعي داشته ا
  

GDP -  در جهان 167:  رتبه)      2010سال ( دالر  3100: در آمد سرانه  
بر تعداد  GDPكردن  ميتقس قياست و از طر نيانگيدرآمد سرانه، نشان دهنده درآمد م

  .شود  يكشور، محاسبه م تيكل جمع
تواند  يآن م زانيباشد چرا كه م قيردقيه ممكن است غاست ك ينيانگيدرآمد سرانه، م

شاخص  كيمطلوب است تا  نيبنابرا. رديفقر مفرط قرار گ اياز حد  شيثروت ب ريتحت تاث
  .شود يمعرف زيدرآمد در كشور ن عيمربوط به توز ياقتصاد

نشان  2010تا  1999را در ازبكستان طي سال هاي  در آمد سرانه  -  GDPنمودار زير 
  .دهد مي
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  World Bank: منبع
روند ثابتي را  2002تا  1999در آمد سرانه در ازبكستان از سال  بر اساسGDP ميزان 

  2003از سال . به علت مشكالت اقتصادي نزول كرد  2003تا  2002در پيش گرفته بود از سال 
دالر  3100سرانه به در آمد  2010كم كم توانست در آمد سرانه را افزايش دهد تا اينكه در سال 

  .دست يافت

GDP   درصد ، 4/35:درصد ، صنعت  19/53: كشاورزي :  2010به تفكيك بخش در سال
 درصد 45/07: خدمات 

  )واحد پول ازبكستان(م صو  1/1588: يك دالر ) :  2010سال(نرخ برابري ارز        

  ميليارد دالر8/9):  2010دسامبر   31(ذخاير ارزي و طال        

  در جهان 70 :رتبه      
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 يخود داده و به سـو  ياقتصاد ستميرا در س يمهم راتييتغ  ازبكستان بعد از استقالل يجمهور
پـول   يكاهش نرخ برابر يرا برا يمثبت اريو اقدامات بس  آورده يرو يساز ياقتصاد بازار خصوص

 سـتم يانتقـال س  يمنـد بـرا   نظـام   اقـدامات . به عمـل آورده اسـت   يمال  يها بخش ن،دريو همچن
 اريبسـ  يهـا  گـام  زيـ ن ياجتمـاع   نيحال،در بخش تام نيمثبت بوده است و در ع اريبس ياقتصاد
 .مردم برداشته شده است يرفاه و حفظ سطح زندگ يبرا يموثر

  در جهان 125 :رتبه               GDP درصد 8:  ) 2010سال(بدهي عمومي   
برنامه  اين بانك از آن زمان به بعد. تپيوس بانك جهانيبه  1992 سال درازبكستان 

  .رشد اقتصادي اين كشور به اجرا در آورد ترويج و در خصوص كاهش فقر هاي مختلفي را 
نمودار زير بدهي عمومي  ازبكستان را بر اساس  درصد توليد ناخالص داخلي از سال 

  . نشان مي دهد 2010تا  2004

  
 World Bank: منبع
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جهـان  ر د 121 :رتبـه  ميليـارد دالر      05/4 ): 2010دسامبر   31(بدهي خارجي        
  )اقتصادي(

  را نشـان   2011تا  2000نمودار زير بدهي خارجي كشور ازبكستان را در فواصل بين سال هاي 
 :مي دهد

 

 
 
 

بـه اوج خـود رسـيد ولـي در مجمـوع       2006و  2002بدهي خارجي درازبكستان در سال هاي 
كه در برخي سالها كاهش بدهي و در .مشاهده مي شود 2000-2011ت نوسان در بدهي طي مد

  .برخي ديگر افزايش و در ساير سالها ثبات بدهي مالحظه مي شود
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  در جهان 37: رتبه )  2010 سال(ميليون نفر   16: نيروي كار 
 

 World Bank: منبع   

  
خدمات درصد ،  20  درصد ، صنعت 44كشاورزي : نيروي كار به تفكيك شغل 

  در صد 36
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  در جهان 7: رتبه       درصد 1/1:  ) 2010سال(  نرخ بيكاري         

  
 World Bank: منبع  

 2010تا سال  2000چنانچه در نمودار باال مالحظه مي شود نرخ بيكاري در طول ده ساله  
ري در رو به كاهش رفته است كه نشان از افزايش فرصت هاي شغلي و كاهش تعداد بيكـا 

  .كشور ازبكستان مي باشد
افزايش سرمايه گذاري از سوي شركتهاي خارجي در ازبكستان زمينه هاي ايجاد اشتغال  را 

         . فراهم كرد
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در 216 :رتبـه    درصد 15 : )  2010سال( ) شاخص قيمت مصرفي بر اساس(نرخ تورم 
  جهان

  . را مي گويندسال گذشته نسبت به مصرف كننده  متيساالنه ق راتييدرصد تغنرخ تورم به 
  .نشان مي دهد 2010تا  1999نمودار زير نرخ تورم ازبكستان را از سال 

  
  World Bank: منبع   

  
در نمودار فوق مالحظـه    . تورم از جمله مشكالت عمده ازبكستان بوده است رياخ يسالها يط

  .مشاهده مي شود 2004سال و كمترين آن در  2000مي شود بيشترين ميزان تورم  در سال 
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  در جهان  76 :رتبه              ميليارد دالر 13/13 )  : 2010سال ( ميزان صادرات 

  
نمودار فوق نشان مي . را طال و پنبه تشكيل مي دهدبيشترين اقالم صادراتي ازبكستان              

  .برابر افزايش يافته است 5/6حدود  2010تا  1999دهد ميزان صادرات از سال 
  . بيشترين اقالم صادراتي ازبكستان را طال و پنبه تشكيل مي دهد      

 يه تمـام كـ  يبه منظور غلبه بر بحـران مـال   يجمهور ازبكستان، در تالش سيرئ موف،ياسالم كر
 كياز اقدامات كه شامل  يرا فرا گرفته است، در آغاز ماه دسامبر مجموعه ا انهيم يايمناطق آس

 .ديرسان بيكشور را به تصو ياقتصاد يبخش ها نياز مهمتر تيحما يدر راستا ر،يتداب يسر

 اطالعات تجاري ازبكستان
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ازبكسـتان   يمحصـوالت صـادرات   ني، مهمترازبكستانآمار ةتياساس آمار ارائه شده توسط كم بر
، )درصـد  8.7(، خـدمات  )درصـد  9.6(  ينخـ  افيـ ، ال)درصد 21.7( يانرژ يعبارتند از كاالها

 ييايميو مـواد شـ  ) درصـد  7( يآهنـ  ريو غ ي، فلزات آهن)درصد 7.5( زاتيآالت و تجه نيماش
 ).درصد 5.6(

در  يمصـرف  يانرژ زانيكاهش م ،يصنعت يندهايكارآمدتر كردن فرا قيدر نظر دارد از طر دولت
را دست كم در حدود  يصنعت داتيتول يها نهيگردش پول، هز ةنيدر زم تيريو بهبود مد ديتول
بـه صـورت    زيـ كوچـك ن  يبرنامه دولت به شركت هـا  نيبا ا نيهمچن. درصد كاهش دهد 20
  .كمك خواهد نمود اتيمال در فيوام و تخف ياعطا

  ، ميلــه آهنــي و فــوالدي ،محصــوالت انــرِژي ، پنبــه ، طــال ، كــود معــدني : اقــالم صــادراتي 

 منسوجات ، محصوالت غذايي ، ماشين آالت ، اتومبيل
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  2010در سال   تي ازبكستان به جهانمهمترين اقالم صادرا  

  ميليون دالر: ارزش                                                   

 ارزش نام كاال رديف

 652 تورب 1

 386 عناصر شيميايي راديو اكتيو و ايزوتوپ هاي راديواكيتو 2

 281 پنبه حالجي نشده يا شانه نزده 3

 258 بورهاي گازيگازهاي نفتي و ساير هيدروكر 4

 210 مس تصفيه شده و آلياژهاي مس 5

 209 نخ از پنبه 6

 206 ماشين شامل واگن استيشن 7

 166 ساير كاالهايي كه در جاي ديگري ذكر نشده است 8

 110 طال به اشكال مختلف يا نيمه ساخته  9

 99 نفت غيرخام  10

 مركز توسعه تجارت ايران: منبع    

بزرگترين شركاي تجاري ازبكستان كه اين كشور  :)  2010سال(رات شركاي صاد     
 1/18(  هيروس)  درصد 21/8( نيبيشترين صادرات را به آن ها دارد به ترتيب عبارتند از چ

درصد از كل صادرات غير ) 5/8(بنگالدش) درصد 5/8( قزاقستان )درصد 5/14( هيترك) درصد
  .اند داده  نفتي اين كشور را به خود اختصاص
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تجاري  بر اين اساس مشخص مي شود در ميان تمامي كشورهايي كه با ازبكستان مبادالت
  .محسوب مي شوندازبكستان  ازشركاي بزرگ تجاريجمهوري فدرال روسيه چين و دارند، 

  در جهان 101 :رتبه    ميليارد دالر 44/9) :  2010سال(ميزان واردات      

  
  .دارد  2010تا  2005از سال ت اردانمودار فوق نشان از افزايش و

 دكننـدگان ياز تول مـوف يجمهـور كر  سيرئ ه،يدر ماه ژانو نهيكاب رانيوز ياز نشست ها يكيدر 
مشـترك المنـافع    يازبكستان را در سرتاسـر كشـورها   يكاالها ةدرخواست كرد تا عرض يداخل

ـ با ياخلـ د داتيتول افتد،ياتفاق ب نيآن كه ا يوجود، برا نيبا ا. گسترش دهند نخسـت بـازار    دي
دولـت در برابـر واردات دشـوار     يبانيپشـت  اسـت يامر بـدون س  نيكنند كه ا ريتسخازبكستان را 
  .خواهد بود
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ـ گو يمـ  يو. كنـد  يمـ  يبانيدولت پشت ةوياز كارش زياقتصاد دان ن ن،يوونيا كتوريو واردات «: دي
جهـت محـدود    يداتيـ هكـه تم  يدر حـال . را محدود خواهد سـاخت  يداخل ديرونق تول ندهيفزا

  ».گردد يو صادرات م يداخل ديتول شيساختن واردات، موجب افزا

غذايي ، مواد شيميايي ، ميله آهني ماشين آالت و تجهيزات ، مواد : اقالم وارداتي                  
  و فوالدي

  2010در سال  مهمترين اقالم وارداتي ازبكستان از جهان 
  ميليون دالر: ارزش    

 ارزش نام كاال رديف

 609 اجزاء و قطعات و متفرعات وسايل نقليه 1

 557 ساير لوله ها 2

 300 ساير كاالهاي كه درحال ديگر ذكر نشده است 3

 278 نفت خام 4

 223 آرد گندم 5

 222 چوب اره شده 6

 180 3006و  3005،  3002داروها به غير از  7

 178 نفت غيرخام 8

 140 شبكه هاي بي سيمدستگاه هاي تلفن ،  9

 138 موتورهاي پيستوني درون سوز 10

            

  مركز توسعه تجارت ايران: منبع            



22  دفتر مطالعات آماري و راهبردي انجمن صنايع نساجي ايران

 

 )درصد3/17(كره جنوبي  )درصد 4/25( روسيه ) :2010سال(شركاي واردات        
   )درصد  2/4( اوكراين )درصد 5/3(قزاقستان )درصد3/8(   آلمان )درصد 9/13(چين

  ميليارد دالر 4 مثبت ) : 2010سال(تراز تجاري        

پنبه و محصوالت  دكنندهيتول نيبوده و بزرگتر يكشاورز يبر مبنا ازبكستاناقتصاد        
از لحاظ .رتبه نخست را دارد  انهيم يايو در آس باشد يم يو باغ يفيخصوص ص به ،يكشاورز
و  يشده مس،طال،نقره سرب،رو  ناختهش يغن اريمعادن بس يدارا يجمهور نيا ،يعيمنابع طب
كارشناسان  نيكشور هم برطبق تخم نيا يمعدن ريذخا زانيم.باشد ينفت و گاز م ن،يهمچن
كشور مثبت   در بخش تجارت خارجي نيز دستاوردهاي اين .دالر است ونيليتر 3از  شي،بيغرب

ر آمريكا و واردات ميليارد دال 13/13جمع صادرات بالغ بر  2010سال طوري كه در  بوده،به
دالر به نفع ميليارد  4معادل   تراز تجاري اين جمهوري كهميليارد دالر بوده  44/9معادل 

  .است  صادرات بوده
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  نرخ تعرفه
 هيكل يساده نرخ تعرفه كاربرد نيانگيم« فيمطابق تعر به درصد نرخ تعرفه ريدر نمودار ز

  .ها قابل مشاهده است سال يدر برخستان ازبككشور  يبرا »يمحصوالت واردات
  درصد:ارزش                                                                                        

             

  

  WorldBank: منبع
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، در حدود 2009در سال  ازبكستانجدول مشهود است، نرخ تعرفه  يها همانطور كه از داده
در % 90/11معادل  ازبكستان نرخ تعرفه  نيشتريب 2001-2009طي سال هاي . ستا% 76/11

مشاهده  توان يم 2001نرخ تعرفه را در سال  نيكمتر نيهمچن. است مشاهده شده 2008سال 
 .است% 56/10كرد كه معادل 

را ) Manufactured Products( يصنعت يكاالها يبرا ادشدهيتعرفه  رينمودار ز در
                                                                                                                .اهده نمودمش توان يم
  درصد:رزشا

  

  WorldBank: منبع
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رونـد  . اسـت  بـوده % 69/11معـادل   هيـ ترك يبـرا  يديـ تول ينرخ تعرفه كاالها 2009در سال   
قابـل مشـاهده    يبه خوب بكستانزا در كشور يالديم 2006 تا 2001 نرخ تعرفه از سال  افزايشي

كاهش  بدان معنا كه گاه افزايش و گاه با نوسان روبرو بوده است 2009تا  2006و از سال  است
 .مي يابد

  

  

  
 ياقتصـاد  تيوضع نيسابق از باالتر يشورو يكشورها ريكشور ازبكستان نسبت به سا

 توانـد  يمـ  هيهمسا يكشورها يصادرات يها يتوانمند ييكه  شناسا ييبرخوردار است و از آنجا
بـر    بر عهده داشته باشد يو ثبات اقتصاد يبخش بازرگان يارتقا يدر راستا يريچشمگ راتيتاث

  .دي و تجاري ايران با ازبكستان بپردازيمآن شديم تا به بررسي داليل توسعه روابط اقتصا
  پرجمعيت ترين كشور آسياي مركزي -
اهميت ازبكستان به لحاظ موقعيت آن در قلب آسياي مركـزي و واسـطه عبـوري بـه      -

  ساير كشورها

 داليل توسعه روابط اقتصادي و تجاري ايران با ازبكستان
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لزوم داشتن روابط قابل قبول اقتصادي به جهت موقعيت سوق الجيشي ازبكسـتان در   -
  آسياي مركزي

وليت برگزاري منظم اجالس هاي كميسيون مشترك با جمهوري اسالمي ايران با مسـئ  -
  سابق وزارت بازرگاني

اجرايي شدن تفاهم نامه هاي مختلـف بازرگـاني از جملـه تفـاهم نامـه تعرفـه هـاي         -
امكان رقابت بهتر با ساير صادركنندگان كاال به ازبكسـتان   ترجيحي كه باعث حضور موفق تر و

  .ي شودقلم را شامل م 27در حال حاضر  خواهد گرديد و افزايش اقالم تعرفه هاي ترجيحي كه
حضور موفق و رو به رشد صدور خـدمات فنـي و مهندسـي و اجـراي طـرح هـاي        -

  .توليدي مشترك با طرف هاي ازبك 
لزوم پيگيري مناسبات تجاري تجـار و شـركت هـاي ايرانـي فعـال در ازبكسـتان در        -

  .حمايت و رفع مشكالت مالي و امورحقوقي آنها در مواجهه با طرف هاي ازبك

  .ا زطريق ايران به ساير كشورها و در آمد قابل قبول آن ترانزيت پنبه  -
امكان توسعه مناسبات اقتصادي و ترانزيتي ايران با همكاري هاي سه جانبه ايران  -

  .، افغانستان و ازبكستان
   .مي باشد صادركننده پنبه در جهانپنجمين  و توليد كننده پنبه ششمين ازبكستان -
به رغم وجود مقررات محدود كننده در آن كشور ، موفـق  ازبكستان در زمان استقالل  -

  .ميليارد دالرسرمايه خارجي گرديده است 14به جذب بيش از 
وجود منابع و ذخاير معدني ازبكستان شامل مس ، اورانيوم ، طال ، نفت ، گاز، ذغـال   -
  در ازبكستان.... سنگ و 

  .و افغانستانارتباط زميني ازبكستان با ايران از طريق تركمنستان  -
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 ازبكستان روابط تجاري دوجانبه جمهوري اسالمي ايران با كشور 

 2011لغايت  2001حجم مبادالت و تراز بازرگاني ايران با ازبكستان  از سال 

  ميليون دالر:  واحد

 2001200220032004200520062007200820092010 سال
2011  

)ماهه7(

 24 62 67 70 58 70 68 74 70 76 65صادرات

 5/10456 137 122 148 167 137 129 108 52 36 واردات

تراز 
 تجاري

29+ 24+ 31- 55- 
 

69- 

 

 

97- 
90- 52- 70- 41- 

32- 

حجم 
 مبادالت

ميليون (
 )دالر

101 128 171 203 

  
205 

 

 
237 

 

 

206 

 

192 

 

204 

 

165 

 

80 

 مركز توسعه تجارت ايران: منبع
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  1389مهمترين اقالم صادراتي ايران به ازبكستان در سال         

  )هزار دالر :ارزش (

 ارزش شرح كاال تعرفهرديف

1 39021090 
و فيلم   ابتدايي بجز گريد لوله  شكل  ها به  سايرپلي پروپيلن

 نساجي   و
10.202 

 3.394 نگريد نساجي پلي پروپيل 29021030 2

 2.669 ساير روغن نخل 15119090 3

 2.009 نانواع آميزه برپايه پلي پروپيل 39021091 4

 1.899 پسته خندان 0802500 5

 1.849 ساير داروهاي خرده فروشي 30029010 6

7 35061000 
هاياچسباننده ها را دا شته   چسب  مصرف  محصوالت كه

 فروشي دربسته هاي كمترازيك كيلوگرم  خرده  آماده
1.841 

8 69089020 
كاشي (درصد  6تا  1  آب بين  با جذب  را ميككاشي يا س

 ورني يالعاب زده) كف
1.794 

 1.611 الياف سنتيك غيريكسره 55032000 9

 1.515 ل بنزن سولفونهيالك 24031990 10

  مركز توسعه تجارت ايران: منبع   
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  1389 ازبكستان در سال از ترين اقالم وارداتي ايرانهمم        

       )     هزار دالر _ارزش (

 ارزش شرح كاال تعرفهرديف

 44.743 نزده  ياشانه  حالجي نشده  تاربلند  با طول  پنبه 52010010 1

 11.490 گندم سخت به غير از گندم دامي 10011090 2

3 55033000 
, ا زآكريليك يامدآكريليك, الياف سنتتيك غيريكسره

نخ ريسي عمل اوري نشده شانه نزده يابراي,حالجي نشده
6.592 

 4.704 شده  تكليس  نفت  كك 27131200 4

 3.361 درصد 99.99تا  95.99روي غيرممزوج محتوي  79011210 5

6 52051300 
پنبه غيرخرده %85شانه نزده باحدا قل ,نخ از پنبه يك ال

 در سيستم متريك2 5و حدا كثر43فروشي بانمره بيش ا ز
2.949 

 2.674 يله آهني يا فوالديم 72142000 7

 2.399 كلرور پتاسيم 31042000 8

 سولفات آمونيوم 31022100 9

 1.909 لوبيا قرمز كوچك 07133200 10

  مركز توسعه تجارت ايران: منبع  
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در  يخـوب اقتصـاد   "امكانات نسبتا يدارا يمركز يايآس يكشورها انيكشور در م نيا

درصد توليد ايـن كشـور مربـوط بـه بخـش       40بيش از  .است  يزصنعت و كشاور يها نهيزم
  .صنعت است و حدود يك ميليون نفر در اين بخش مشغول به كار و فعاليت مي با شند 

درصد  45/07و خدمات  GDPدرصد 19/53، كشاورزي   GDPدرصد 4/35صنعت  
GDP   تشكيل مي دهد 2010را در سال.  

  پنبه ، سبزيجات ، ميوه ، غالت ، احشام  : محصوالت كشاورزي و دامي         

ي ، متالوژي، طـال ، نفـت،   ساز نيماشمنسوجات ، خوراكي جات،  :محصوالت صنعتي           
  گاز طبيعي، مواد شيميايي

  در جهان  41  :رتبه    درصد8 ) :  2010سال(نرخ رشد توليدات صنعتي        
 .نشان مي دهد 2010تا  1999تان را از سال نمودار زير ميزان رشد توليدات صنعتي ازبكس

  

 صنعت در ازبكستانوضعيت 
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  WorldBank: منبع
و  1999نسبت به سـال   2000نمودار فوق نشان مي دهد رشد توليدات صنعتي يك بار در سال 

به علت بحران و ركود اقتصادي سير نزولي داشته  2008نسبت به سال  2009بار ديگر در  سال 
 . ادامه داده است است ودر سالهاي ديگر به سير صعودي خود
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  از سال )  درصد(نمودار زير سهم ارزش افزوده صنعت ازبكستان از توليد ناخالص داخلي را به
  .نشان مي دهد 2010تا  1987

  

  
  

  2010  2007  2003  2000  1997  1994  1990  1987  سال  

سهم ارزش 
افزوده صنعت 
ازبكستان از 

ناخالص  ديتول
 )درصد(يداخل

26/38  96/32  43/26  11/26  05/22  48/23  01/32  40/35 

  WorldBank: منبع
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معـادل   2010در سـال  سهم ارزش افزوده صنعت ازبكستان از توليد ناخـالص داخلـي    
با توجـه بـه نمـودار     افزايش نشان داد 2009درصد سال  20/33درصد بود كه نسبت به  40/35
سال گذشـته   23در خالص داخلي سهم ارزش افزوده صنعت ازبكستان از توليد ناباالترين  فوق
  .تعلق داشت) درصد 05/22(2002به سال و كمترين آن  )درصد 26/38(1987به سال  متعلق

از سهم ارزش افزوده صنعت ازبكستان از توليد ناخالص داخلـي  اين نمودار در مجموع 
صنعت در ميدهد كه نمايانگر تالش صنعتگران براي ارتقاء به خوبي نشان  را  به بعد 2000سال 

    .ازبكستان مي باشد
  گزارش درصد  8/7درصد و كشاورزي  3/8صنعت،رشد ساليانه  2010در سال 

  .نمودار زير مويد اين مطلب است .شد
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  2010  2007  2004  2001  1997  1994  1991  1988  سال  

رشد  در صد
ساالنه صنعت 

  ازبكستان

73/10  05/4  01/11-  66/2  91/2  5  60/6  30/8  

  

  WorldBank: منبع
كـه   ديدر صد رس 30/8به  2010كشور ازبكستان در سال  يصنعت داتيتولانه يسالرشد 

تا  1988نمودار فوق نشان مي دهد در فواصل زماني .را در جهان به خود اختصاص داد 41رتبه 
 1992و كمتــرين آن در ســال ) درصــد 73/10(1988مــيالدي بيشــترين رشــد در ســال  2010

به  1997ولي از سال .علت تازه به استقالل رسيدن كشور ازبكستان رخ داد به) درصد  -94/18(
بعد رشد ساالنه صنعت ازبكستان هر سال نسبت به سالهاي گذشته بـه خـوبي در ايـن نمـودار     

  .نمايش داده شده است
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  شاخه هاي صنعت در ازبكستان

  
فعال  عيرشته صنا 100از  شيكارخانه در ازبكستان وجودارد كه در ب 2000حدود  
  .هستند

صنعت برق ، ،  ييايميش عيصنا صنعت نفت و گاز، :عبارتند از  عيبخش صنا نيتر شرفتهيپ 

 عيصناصنايع كشاورزي ،  ، )ينساج عيو صنا يكارخانجات پنبه پاك كن(سبك  عيصنا
،  يو رنگ ي، فلزات آهن يمعدن عيصنا،  يساز نيماش  عيصنا،  يساختمان عيصنا،  ييغذا
  . يو تراكتور ساز مايهواپ

 غذايي تقسيمصنايع سبك و صنايع صنعت ازبكستان به سه بخش صنايع سنگين، در مجموع 
  .مي شوند

 عيدرصد در بخش صنا 35  نيسنگ عيدرصد كارخانه ها در بخش صنا 45
كشور به  نيدر ا عيصنا. هستند  تيمشغول به فعال ييغذا عيدر بخش صنا هيو بق )نساجي(سبك
  .است گريكديمجموعه مرتبط به  كيرت صو
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  صنايع سنگين ازبكستان
شامل صنايع نفت و گاز، پااليش نفت، معدن و فرآوري مواد معدني ، صنايع سنگين  

ماشين سازي به ويژه ساخت ماشين آالت كشت پنبه و ماشين آالت نساجي، معادن زغال 
ماشين  نفت و گاز وصنايع به  كه در اين قسمت.سنگ، صنايع فلزي، شيميايي و برق مي شود

  .مي پردازيم شيميايي سازي و

     صنايع نفت و گاز -
 93حدود . درصد صنعت ازبكستان را تشكيل مي دهد  17/5 صنعت نفت و گاز   

متر  ارديليم 65در حدود هر سال  .انرژي اين كشور را فراهم مي نمايداوليه  درصد از منابع 
درصد  5فقط . مي شوداستخراج  كشور نيدر ا عيما دروكربنيتن از ه ونيليم7/6مكعب گاز و

هزار تن  125و  عيهزار تن گاز ما 197آن  ازشوند، كه  يم  فرآورياز منابع خام استخراج شده 
ميليارد  4/1گاز استخراج شده  مجموعدر حال حاضر ارزش پتانسيل  .دشو يم ديتول لنيات يپل

كميل شده نظير پلي اتيلن ، پلي پروپيلن و ساير دالر مي باشد و چنانچه به محصوالت ت
الزم به ذكر  .مي يابد  ارزش منابع گازي ، ده برابر افزايشمحصوالت پترو شيمي تبديل شود 

بشكه در روز و صادرات گاز در سال  2078به   2009صادرات نفت ازبكستان در سال است ، 
  .ميليارد متر مكعب رسيد 2/15به  2009

  ن سازيصنايع ماشي- 
اساس نو كردن .درصد صنعت ازبكستان را تشكيل مي دهد 1/16يساز نيماش عيصنا

به توليد  اين بخش.به صنايع ماشين سازي ارتباط داردي اقتصادي تجهيزات تمام بخش ها
 ماشين مورد استفاده در بخش كشاورزي مي پردازد كه نقش مهمي نيز در پيشرفت اقتصاد

پنبه و  فرآوري.ن سازي و ساخت فلزات در ازبكستان وجود داردشركت ماشي 300بيش از .دارد
چون صنايع ماشين سازي ساخت .ساير بخش ها ارتباط تنگاتنگي با  توسعه اين بخش دارد

 توليد اين بخش همچنين در .ماشين آالت كشت پنبه ، پنبه پاك كني و نساجي را بر عهده دارد
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هاي  نزي، اتومبيل سازي ،الكترونيك، و ماشيماشين االت ساير رشته ها نظير هواپيما سا
    .پيشرفت زيادي همراه است با سنگين نيز

  صنايع شيميايي -
با ساخت اولين شركت توليد كننده مواد شيميايي در ازبكستان پايگاه قدرتمندي براي 

كودهاي  شركت هاي صنايع شيميايي ، توليد كننده. صنايع شيميايي آسياي مركزي بوجود آمد
 براي توليد انرژي، شيميايي هاي معرف پليمر،، الياف مصنوعي، آلي و معدني اجزاي، دنيمع

، نفت، گاز. مي باشند از گياهان براي حفاظت اجزاء شيميايي و همچنين، صنايع شيميايي طال،
استفاده  در اين بخش خام مواد خام مي تواند به عنوانپنبه و  نمك طعام،  گوگرد زغال سنگ،

 نيچ و هند ه،يترك ه،يروس ش،ياتركشور هاي   در اين بخش سرمايه گذاري از سوي .مي شود
 ، كه مي باشد  دالر ونيليم 800بخش  نيدر ا يگذار هيسرما تيظرف.صورت گرفته است

كود فسفر، متانول،  ديحجم تول شيافزا د ،ايكلر لينيو،  دايكلر لينيو يپل م،يپتاس ديتولصرف 
  .مي شود گريو محصوالت د نيمالم م،يسد ديكلر وم،يآمون تراتين د،يكاربام

    )نساجي(صنايع سبك -
پنبه ، ابريشم و .درصد صنعت ازبكستان را تشكيل مي دهد5/13) نساجي(سبك عيصنا

صنايع دستي سنتي نظير رنگرزي . پشم نيز اساس صنعت نساجي ازبكستان بشمار مي روند
  .رشد  چشمگيري داشت1991ور در سال ابريشم و بافندگي فرش نيز پس از استقالل كش

 است يتوسعه بخش نساج،صادرات ازبكستان  استيتوسعه سدر اهداف اصلياز  يكي
  توليد كشباف يو لباس ها پنبه ينخ پنبه، پارچه ها نظير هياول يصادرات يكه در آن كاالها

متر مربع پارچه ميليون  300هزار تن نخ،550اهداف صادراتي ازبكستان در آينده، توليد.مي شود 
اين بخش در توليد مواد اوليه . ميليون جفت جوراب مي باشد 100ميليون قطعه پوشاك و  600،
 23يك ميليون تن پنبه توليد مي كند كه تنها ازبكستان درهر سال . خودكفا است ) الياف پنبه(

است و  در صنايع ريسندگي متمركز ،ظرفيت هاي موجود  بيشترين. مي شود فرآوريدرصد آن 
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در سال .فرصت هاي زيادي براي سرمايه گذاري در پروژه هاي بافندگي و دوزندگي وجود دارد
 .رسيد دالر ارديليم5/0تا  4/0صادرات منسوجات  و پوشاك ازبكستان به  2008

اولويت هاي  2010-2015ازبكستان در مدت زمان  ) نساجي(برنامه توسعه صنايع سبك
الياف پنبه همراه با  فرآوريهم كرده است كه شامل رشد متوازن كليدي را براي رشد آتي فرا

قابل ذكر است كه حجم فرآوري پنبه .  افزايش سهم محصوالتي با ارزش افزوده باال است
درصد در سال  33درصد مجموع توليد در پيش از به استقالل رسيدن ازبكستان به  7داخلي از 

          .درصد نيز برسد 70به  2015رقم در سال پيش بيني مي شود اين . افزايش يافت 2011

  صنايع غذايي -  
 ييغذا عيصنا.درصد صنعت ازبكستان را تشكيل مي دهد14 يساز نيماش عيصنا

هاي توليد روغن شركت  ارسال آن بهو  يمواد خام كشاورز فرآوري ازازبكستان به طور عمده 
شركت ، عضو انجمن  87تعداد .ست مي آيدساير كارخانه هاي توليد مواد غذايي بد ،شيريني و 

 29مشترك،  يگذار هيسرماشركت   38شركت سهامي ،  20از اين تعداد  وصنايع غذايي 
طبق  پيش بيني هاي اين انجمن، سرعت رشد  توليدات صنعتي در .هستند يخصوصشركت 

درصد  118درصد بود ودر همين سال توليد كاال هاي مصرفي نيز به  6/117حدود 2007سال 
  . رسيد
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  و پوشاك را شامل  ينساج عياقتصاد ازبكستان صنا يكه در طبقه بند( يبخش نساج
  .ديآ يقابل توسعه در كشور ازبكستان به شمار م ياز بخش ها) شود يم

تاريخ صنعت نساجي ازبكستان به زماني برمي گردد كه جاده بزرگ ابريشم از مرز 
وسيله كاال هاي ساخت ازبك ها مانند نخ و پارچه كامالً شناخته گذشت و بدين مي   ازبكستان

مي آيد كه  امروزه صنعت نساجي ازبكستان يكي از شاخه هاي اقتصاد ملي  به حساب. شد
  سهم بسياري در اشتغال زايي دارد و حجم زيادي از كاالهاي مصرفي و صنعتي را فراهم

به   و اداري ر با تغييراتي درساختار اقتصاديدر سالهاي بعد از استقالل ، اين كشو .مي كند 
پس از اصالح ساختار اداري كه در كل صنايع  در همين ضمن .توسعه توليدات صنعتي پرداخت

پنبه  فرآوريبه اهميت دادن  ي،ازبكستان انجام شد موثرترين ابزار براي رسيدن به اهداف صنعت
چون  .بودو تبديل پارچه به پوشاك آماده يعني سيكل تبديل پنبه به نخ ، تبديل نخ به پارچه 

  .كردبرابري را نصيب صنعت مي  10تا  5/1ارزش افزوده 
الياف پنبه ، صنايعي نظير نخ ريسي ، ابريشم بافي ، فرشبافي، پوشاك دوخته  فرآوريبا 

 ،ييدارو/  يمحصوالت پزشكشركت هاي توليدي اين صنعت ،.  شده و بافتني توسعه يافت 
  .را نيز توليد مي كنند رهيكفش و غ صوص،اونيفورم مخ

درصد منسوجات و پوشاك ازبكستان توسط مدرن ترين ماشين آالت  75الزم به ذكر است، 
نساجي جهان نظير تروچلر، اشالفهورست ، زينسر آلمان ، ريتر سوئيس ، تويوتاي ژاپن ، 

  .توليد مي شوند... ساويو ، اوريزيو ، مارزولي ايتاليا و شركتهاي
 ديتول يدست عياز ازبكستان وصنا شميبا عبور جاده ابر ميمانطور كه قبأل اشاره كرده
  از ياريبس يبراكشور  نياصنعت نساجي الخصوص نخ و پارچه  يكشور عل نيشده در ا

نخ  به ويژهمنسوجات  يبرا ي داخلي و خارجي تقاضا شد كه باعث افزايشكشور ها شناخته  

 صنعت نساجي ازبكستان
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اين امر فرصت هاي نامحدود و مناسبي را براي توسعه صنعت گرديد كه كشور  اين يپنبه ا
در همين ضمن اين كشور از صادرات محصوالت .  نساجي و پوشاك ازبكستان فراهم نمود

كيفيت و تنوع توليدات نساجي و پوشاك ازبكستان باعث گرديد . تكميل شده بهره فراواني برد
به عنوان مثال . ر بازار جهاني بدست آوردكه  صنعت نساجي اين كشور جايگاه واقعي خود را د

اخيرأ در كشور هاي مشترك المنافع و همسايگان به آساني » ساخت ازبكستان  « برچسب 
  .يافت مي شود
 نيا يمنحصر به فرد ازبكستان هنوز هم باعث ثبات روابط اقتصاد يكيتيژئوپول تيموقع
با  يسودمند يروابط تجاركشور  كه اينبه طورياست  ي جهاناز كشور ها ياريكشور با بس
  . برقرار نموده استو اروپا  ايآس يكشور ها

شركت توليد كننده منسوجات و پوشاك در ازبكستان مشغول به  1200در حال حاضر 

پنبه ، نخ ، پارچه هاي نيمه  اين شركت ها توانايي توليد گستره وسيعي از .فعاليت هستند 
قالي ، منسوجات پنبه اي پزشكي ، نخ هاي  پشمي ، پارچه هاي نان وون ، فرش و

رمز موفقيت اين . را دارندخانگي  خياطي ،  پوشاك و جوراب، جين ، حوله و منسوجات
پايدار ، فراهم نمودن تمامي  امكانات   شركت ها در تعيين استراتژي بلند مدت جهت توسعه

ي ، مدرنيزه در جهت جذب سرمايه هاي خارجي ، تاسيس شركت هاي جديد صنعت نساج
كردن و مجهزكردن وسايل موجود ، آموزش كاركنان و توسعه محصوالت داخلي در جهت 

  .مي باشد  راهيابي به بازارهاي  بين المللي

وجود داشت ولي از  شركت نساجي بزرگ در روسيه سابق 41فقط  1991قبل از سال 
ميليون  800ش از ارزش سرمايه گذاري خارجي كه به سمت صنعت جذب شد به بي 1995سال

 ،از كشور هاي آلمان  سرمايه گذار 36برنامه ريزي شد و بيش از   پروژه 44بيش از . دالر رسيد
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 كشور ها در كشور ازبكستان سرمايه  سوئيس ،  ژاپن ، تركيه ، آمريكا  كره جنوبي و ساير 
  .گذاري كردند

د داشت ،رشد بر خالف مشكالت زيادي كه در مسير حمل و نقل وجو 2004در سال 
ارزش كاالهاي  2004تا  1994چنانچه از سال . توليدات صنعتي همچنان ادامه داشته است 

ميليون دالر به  29ميليون دالر و كاالهاي صنعتي از  175ميليون دالر به حدود  27مصرفي از 
 شركت دولتي به بخش 100در اين بازه زماني بيش از .ميليون دالر افزايش يافت  445حدود 

قبالً سهم اين ماده . پنبه اي كامالً تغيير كرد   در همين ضمن فرآوري الياف. خصوصي پيوستند
درصد در سال  13خام با ارزش در توليد داخلي نسبتاً كم بود ولي بعد ها زياد شد بطوريكه از 

به هر حال ناگفته نماند مهمترين عامل توسعه صنعت  .رسيد 2004درصد در سال  28به  1994
 . سرمايه گذاري مستقيم خارجي است كه در كشور ازبكستان انجام مي شود ،

در اين نقش صنعت نساجي و پوشاك تر شدن نشان دهنده پررنگهاي بعد سالبررسي  
   .باشدكشور مي

ون دالر رسيد كه در يميل 401صادرات محصوالت نساجي ازبكستان به  2007در سال           
  .درصدافزايش داشت 20والت صادراتي نهايي اين بين سهم خالص محص

درصد بيشـتر از سـال    6ميليارد دالر رسيد كه  26/2توليد اين بخش به  2009در سال 
پوشـاك در   و توليد منسوجات. درصد توليد صنعتي كشور را تشكيل مي داد 2/12بود و  2008

جـاي   اقتصاد كـالن خش سال گذشته در ب 20پنبه در  فرآوريازبكستان همراه با قدمت طوالني 
   .خوبي را براي خود باز كرده است
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ازبكسـتان    )  GDP(در توليد ناخالص داخلـي   صنعت نساجيسهم ،  2010در سال 
غيـر از  (كـاالي مصـرفي    اتو در توليددرصد  2/26 برابر صنعتي اتدرصد، در توليد 7/2برابر 

ت نسـاجي در توسـعه اقتصـادي     و نقـش صـنع   اعالم شـده اسـت    درصد 44برابر )مواد غذايي
به عنوان مثال در  ،در سال هاي بعد از استقاللاصالح ساختار صنايع نساجي  .شده استپررنگ 

اقـدامات الزم جهـت    نصـيب ايـن كشـورنموده و    را يدرصـد  7/2  ارزش افزوده ، 2010سال 
  .را براي اين كشور فراهم نموده استحضوردر بازارهاي جهاني 
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 اتديتول ارزش 2009تا  2004آمار ازبكستان ، حد فاصل سال  تهياس گزارش كماس بر  

 .افتي شيپوشاك به دوبرابر افزا ديبرابر و تول 5/1كشور به واحد دالر  نيدر ا يصنعت نساج
 2004( سال گذشته  5 نيز در يو پوشاك در واحد پول يصنعت نساج اتديتول هرچند  ارزش

در صد است  7/2 يبيبخش در اقتصاد به طور تقر نيسهم ا يست  ولا افتهي شيافزا)  2009تا  
  . ستين يكند كاف يم ديرا تول يكه خود مواد خام نساج يكشور يشاخص برا نيا البته كه

كم توجه منسوجات و  ديتول شيازبكستان ، افزا يخاص صنعت نساج يها يژگياز و
  .مواد خام است  فرآوريبودن به 

كننده پنبه در جهان  ديتول ششمين دارد و ازبكستان يم سود آورمواد خا فرآوري گرچه
  از كلدرصد  4/20- 5/21فقط  2007تا  2005 يدر حد فاصل سال ها يرود ول يم  بشمار

رقم  نيا 2008در سال . ديرس يكنندگان منسوجات داخل ديتول  به مصرفكشور اين پنبه  ديتول
 درصد .افتيدرصد كاهش  2/28به  2009سال در  كه يدر حال افتي شيدرصد افزا 6/39به 
 شيباعث افزا اي،  2008-  2009در سال  ياز پنبه صادر نشده به علت بحران اقتصاد ييباال

  .داد يم شيپنبه را افزا ريذخا ايشد و  يداخل م داتيمصرف تول
كه داللت  به خود اختصاص دادهرا  يدرصد از حجم مصرف پنبه جهان 8/0 ازبكستان 

  . دارد يتوسعه بخش نساج يازبكستان برا اديز لينسبر پتا
نخ  يجهان  ديدرصد  ودر تول 4 يپنبه ا افيال يجهان ديمجموع سهم ازبكستان از تول در

پارچه و كتان ، محصوالت  يجهان ديسهم ازبكستان در تول. باشد  يمدرصد  7/0 يپنبه ا
  .شدبا يمكمتر از اين ميزان نيز شده و البسه  ليتكم يكشباف

  سال گذشته تاكنون 5سير تحول صنعت نساجي و پوشاك ازبكستان از 
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تن رسيد كه بيش از  250000به حدود  در اين كشورنخ  ديتول 2009در سال 
 يداخل يبه مصرف شركت ها از آن درصد 50حدود   و گرديددرصد آن صادر  50

    .رسيد
ــد ميتقســ نيشــتريب ــدر زنج يبن ــ، تول صــنايع نســاجي ارزش رهي ــه ايپارچــه  دي   پنب

برابر كـاهش يافتـه و در همـين     2/6 معادل 2009تا  2004از سال  پنبه اي پارچه ديتول. است  
   )1-1 جدول. (ه استافتي افزايش برابر  3/2دوره توليد نخ پنبه اي  

  

  2009تا  2004از سال  و نخ پنبه اي ازبكستانتوليد پارچه  – 1-1جدول 

  2009  2008  2007 2006 2005 2004  سال
توليد 

پارچه پنبه 
هزار (اي 

  )متر مربع

346169  258347  176048  158638  126103  130783  

توليد نخ 
پنبه اي 

  )تن(

6،170  7،260  8،454  10،437  11،387  14،566  

  كميته آمار ازبكستان: منبع
  

 توليد ايـن كـاال   گذاران به  هيسرما ليتما در اين كشور، پنبه ايدليل افزايش توليد پارچه

توسعه بخش  نيبنابر ا. اشـد ب يبخش م نياندك در ا يگذار هيسرما  كمتر و سكيبه خاطر ر
اي و انگيزه قرار گيرد دولت استيس تيتواند اولو يم ،پنبه اي هاي پارچه يبافندگ

  .باشد براي توليد پوشاك
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مـواد خـام و فـروش آن بـه      فـرآوري از  يقابل تـوجه  زانيبه م يآمد صنعت نساج در
ـ آ يشده به دست م ليصورت محصول تكم ارزش افـزوده در   نيشـتر يبـه اسـتناد آمـار ، ب   .  دي

دوخته شده، و مقولـه پوشـاك   البسه كشباف ،  پارچهاز اين كشور يارزش صنعت نساج رهيزنج
دالر و  16شـده   ديـ دالر ، پوشـاك تول  4/1داخـل   رپنبـه در بـازا   لويك كيمثأل . ديآ يبدست م

  .دالر ارزش دارد 4/5محصوالت كشباف حدود 

     2010و  2009مار توليد منسوجات ازبكستان در سال هاي آ

  2010سال  2009سال   نام كاال
  8/185  5/145  )هزار تن(نخ پنبه اي
  5/50  9/33  )ميليون قطعه(البسه كشباف

  21052  2/11000  )تن( پارچه كشبافي
  154  89  )هزار قطعه(جوراب

ميليون متر (پارچه پنبه اي 
  )مربع

82  6/83  

Global Agriculture Information Network :  منبع 
   2009نسبت به سال  2010مقايسه آمار توليد منسوجات ازبكستان نشان مي دهد در سال 

درصد افزايش،  پارچه  9/48درصد افزايش، پوشاك كشباف با4/27بخش هاي نخ پنبه اي با 
درصد افزايش و پارچه پنبه اي با  73درصد افزايش، جوراب بافي با  3/91هاي كشباف با 

  .و بوده است درصد افزايش روبر2/1
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  )  2004=100(%افزايش سود بخش نساجي ازبكستان 

  
  .رنگ قرمز نشانه صنعت نساجي  و رنگ آبي نشانه  صنعت پوشاك مي باشد

  UNDP Representative Office: منبع
ازبكستان سعي دارد با افزايش سرمايه گذاري در بخش منسوجات و پوشاك ، سهم 

  .اقالم بدست آوردمناسبي در تجارت جهاني اين 
دالر ،  ارديليم5/0تا  4/0صادرات منسوجات  و پوشاك ازبكستان به  2008سال  در

دالر و بنگالدش  ارديليم 4/22دالر ، هند به  ارديليم 6/23به  هيدالر ، ترك ارديليم 2/185به  نيچ
  .ديدالر رس ارديليم 1/12به 

 ريوالت با ارزش افزوده كم، نظبه عنوان صادر كننده مهم محص ازبكستاندر حال حاضر
 يدرصد فروش بازار ها 15تا  10(خ پنبه و ن )  يالملل نيب يدرصد فروش بازار ها 2/12(پنبه 

به همين علت است كه سعي در تكميل زنجيره ارزش محصوالت  .مطرح مي باشد)  يالملل نيب
 ندتوا يماالتر با ارزش افزوده ب محصوالت  نيا نساجي دارد ضمن اينكه توليد و فروش

  . كشور شود نيا يدر آمد صادرات شيموجب افزا
كشور را از واردات اين و پوشاك ،  يعمده پارچه، محصوالت كشباف ديبر آن تول عالوه

  .گردداين كشور نيز مي يارز ريذخا جويي در كه باعث صرفه كند يم ازين يمحصوالت مشابه ب
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مطلـوب   يفضـا  جـاد يو ا يرقـابت  يها تيز مزنشان داده ، استفاده ا يالملل نيب تجارب
كشور را در مدت زمـان نسـبتأ    نيا يدر ازبكستان رشد قابل توجه صنعت نساج يگذار هيسرما
  .سازد  يممكن م يكوتاه

  
  
  

 نگليازبك ااكثر ظرفيت هاي توليد نساجي و پوشاك درمجموعه نساجي و پوشاك 
حدود 2009در سال تشكل اين .  متمركز است)O'zbekyengilsanoat(  صناعت

اين توليد كنندگان ظرفيت  .داشت توليد كننده و سرمايه گذار را تحت پوشش خود  150
 410تن نخ پشمي ، 5000تن نخ پنبه  ،   250000پنبه ،  تن الياف350000توليد را به بيش از 

 ارزش .اندرسانده   2009در سالپوشاك  ميليون قطعه 110ميليون متر پارچه  هاي  پنبه اي و 

در  .ميليون دالر رسيدكه اكثراً نخ و پارچه پنبه اي بود 385به  2009صادرات اين كاالها در سال 
   .ميليون دالر بود 200ارزش صادرات  2004سال 

پروژه جديد به  O'zbekyengilsanoat  ،17، تشكل معظم نساجي  2004در سال 
ميليون دالر سرمايه گذاري مستقيم خارجي  4/99از اين مبلغ . ميليون دالر برپا كرد 180ارزش 

ظرفيت توليد اين سرمايه گذاري . را نشان مي داد 2003برابر بيش از سال  5/2تا  2كه آمار . بود
در نتيجه ، سهم صادرات . ميليون دالري آن بود 147تن پنبه خام و پتانسيل صادرات  51000ها 

در . درصد افزايش يافت 70درصد به  17از  O'zbekyengilsanoatدرگردش مالي شركت 
ميليون دالر در سال  200به  1994ميليون دالر در سال  76/7آمد حاصل از صادرات  نيز از 

درصد  31نيزحدود2003نسبت به سال  2004در سال ميزان صادرات. افزايش يافت  2004

 )O'zbekyengilsanoat(  صناعت نگليازبك اجموعه نساجي و پوشاك م
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پايدار آن در آينده با توجه به آنچه اشاره شد هدف، توسعه بالفعل صنعت و رشد . افزايش يافت
  .است

هزار تن الياف پنبه ازسال  152ظرفيت توليد كارخانه هاي زيرمجموعه شركت فوق الذكراز 
ماشين آالت   افزايش يافته كه درنتيجه نوسازي وبازسازي 2009 هزار تن درسال 350به  1995

  . باشد سرمايه گذاري هاي خارجي مي  وتجهيزات از محل جذب
گذاراني از انجمن  براي توسعه صنعت نساجي با سرمايه )صناعت لنگيازبك ا(شركت 

هاي نساجي و شركت هاي  بزرگ از كشور هايي نظير آلمان ، سوئيس ، ايتاليا ، انگلستان ، 
آمريكا، كره جنوبي ، هند ، بلژيك ، سنگاپور ، مالزي و ساير كشورها  قرار داد همكاري  امضاء 

         .كرد
  

 كشور از ) ازبك اينگل صناعت (مجموعه نساجي    سود افزايش        
  )  2004=100(%  ازبكستان

  
  UNDP Representative Office: منبع 
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    بـه واحـد دالردر   سـود  2009تـا   2004نمودار فوق نشان مي دهد بين سـال هـاي 
بـه  واحـد   100از  بـيش از دو برابـر افـزايش   بـا   )صـناعت   نگـل يازبـك ا (   ينساج مجموعه

  .ه استرسيدواحد 205/8
 .را به خود اختصاص دادافزايش  باالترين ،واحد 218 ي معادلسودبا  2008سال 

  )ازبك اينگل صناعت (مجموعه  منسوجات و پوشاك  ميزان صادرات و واردات 
  ميليون  دالر: واحد                                                                             

  
  UNDP Representative Office: بعمن
     مجموعـه    منسـوجات و پوشـاك   صـادرات   زانيـ ماز نمودار فوق معلوم مـي شـود

 5/92بـا   2009ميليون دالر بود كه در سال  200، حدود  2004در سال  )صناعت  نگليازبك ا(
ـ     ارزشبـاالترين  .ميليون دالر رسيد 385درصد افزايش به  ن صـادرات منسـوجات و پوشـاك اي

در ايـن پـنج سـال ميـزان      .  مـي شـد   2008سـال  ميليون دالر بود كه  مربوط به  400مجموعه 
         .واردات كمي افزايش يافت 2006 واردات نسبتأ ثابت بود ولي در سال 
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   2011 -2015برنامه توسعه صنعت نساجي در سال هاي       

  
  )صناعت  نگليازبك ا(  يمجموعه نساجسايت : منبع
   ظرفيت هاي توليـد نـخ    2015در نظر دارد تا سال  )صناعت  نگليازبك ا(مجموعه
بـا   را ه شدههزار تن، توليد پارچه بافت 6/342ميليون دالر سرمايه گذاري به  2/733 با پنبه اي را

 4/151 اف را باميليون متر مربع ، توليد پارچه كشب 4/266ميليون دالر سرمايه گذاري به  7/589
ميليـون دالر سـرمايه    5/193هزار تن و توليد پوشـاك را بـا   4/83ميليون دالر سرمايه گذاري به 

ميليارد دالر خواهد  700/1كه مجموع سرمايه گذاري به . ميليون قطعه برساند 3/366گذاري به 
      .رسيد
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 270عت بـه  زير مجموعه ازبـك اينگـل صـنا   نساجي تعداد شركت هاي  2011در سال 
ايـن زيـر   . مـي باشـند   واحد دولتـي   75واحد مالكيت بخش خصوصي و  195واحد رسيد كه 

با هدف مشترك توليد كاالهـاي باكيفيـت و رقـابتي     ميليارد دالر سرمايه گذاري 8/1مجموعه با 
نفر را فـراهم كـرده    62000موجبات اشتغالزايي  براي عرضه در بازار هاي داخلي و بين المللي 

   . است
  
  
  
توسـط   ي ايـران در صنعت نساج يگذار هيدر حال حاضر عمده سرماشايان ذكر است ،  

صنعت ندارد  نيدر ا يگذار هيبه انجام سرما يليانجام گرفته است و دولت تما يبخش خصوص
 در ايـران هـم   .دارد يبخـش خصوصـ   يبرانساجي صنعت  يباال تياز جذاب نخود نشا نيكه ا

خصوصي  واحد هاي با گرد هم آوردن  و امكانات الزمكردن با فراهم  نمي توامانند ازبكستان 
به توليد كاالهاي با كيفيت به منظور عرضه در بازارهاي داخلـي  ترغيب را  صنايع نساجي، آنان 

  .و بين المللي  و جذب سرمايه گذاري خارجي نمود  
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شركت  ش بيني اهداف توليدو پي 2010و  2009مقايسه افزايش توليد در سال هاي     
  2015در سال  ازبك اينگل صناعت

  
  )صناعت  نگليازبك ا(  يمجموعه نساجسايت : منبع

   2010سـال  توليـد   ،مشاهده مي شود صفحه قبلدر نمودار سمت چپ شكل همانگونه كه 
 نسبت به سالدر همه بخش ها  اعم از نخ ، پارچه ، جوراب ، پارچه كشباف، ابريشم و پوشاك 

برابر  بيشترين افـزايش و بخـش ابريشـم بـا      6/2بخش جوراب با  افزايش يافته است كه 2009
    .به خود اختصاص دادبرابر كمترين افزايش را 08/1
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صناعت  نگليازبك ا(مجموعه   در نمودار سمت راست شكل باال مشخص مي گردد،  
درصد،  توليد پارچه را 87ا ظرفيت هاي توليد نخ ر 2015تا سال  2010در نظر دارد از سال  )

  .درصد افزايش دهد 133درصد و توليد جوراب را   140درصد ،  توليد پوشاك را به  75
  

از سال  )ازبك اينگل صناعت(مجموعه  توليد ، صادرات و واردات نخ و پارچه پنبه اي
  2008تا  2004

  UNDP Representative Office: منبع
 ازبك (مجموعه   در ، صادرات نخ پنبه اي 2009سال ، در  نشان مي دهد جدول باال

  .تن  رسيد 4/115338به  2004نسبت به سال  افزايش  درصد 75با  ) اينگل صناعت 
صادرات نخ پنبه اي نسبت به  2008قابل توجه آنكه به علت بحران جهاني در سال 

  .شداين كاهش جبران  2009يافت كه در سال كاهش كمي   2007سال 
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 تفكيك كشورهاي جهان و محصوالتصادرات شركت ازبك اينگل صناعت به  درصد

  
بر حسب  به كشور هاي جهان صناعت نگليشركت ازبك افوق صادرات  هاينمودار

بيشترين  چنانچه مشاهده مي شودو  نشان مي دهد را  نوع محصوالت و كشور هاي مقصد 
%)  1( و كمترين صادرات به چين%)  46(به كشور روسيه  2010در سال  اين شركتصادرات 

و ابريشم خام %) 65(پنبه اي باالترين درصد صادرات هاي نخ همچنين .ه است بود
  .را به خود اختصاص دادشركت  اين كمترين در صد صادرات%)3/2(
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خارجي است كـه  گذار كشورهاي مهم پيشرفت صنعت پوشاك ازبكستان سرمايه يكي از عوامل

  .مي شودروانه اين كشور 
پنبه و توليد پوشاك آماده سرمايه گذاران زيـادي را بـه ازبكسـتان     فرآوريدر سال هاي گذشته 

تاكنون صنايع نساجي ازبكستان و سيستم حكـومتي آن كشـور راه زيـادي را    . جذب كرده است
گذاري و پيشرفت و توسعه پيموده است به طوري كه در حال حاضر تـالش بـراي   براي سرمايه
صوالت توليدي صنايع نساجي ازبكستان در بازار هاي بين المللي بـه ثمـر نشسـته و    حضور مح

راهيابي به اين بازارها زمينه ساز پيشرفت هـاي بعـدي   .جاي خوبي را براي خود باز كرده است
  .صنايع نساجي ازبكستان شد

ز كشور شركت با حضور سرمايه گذاراني ا 100طي چند سال اخير در ازبكستان تاكنون بيش از 
هاي بزرگ مثل آلمان ، سوئيس ، ايتاليا ، كره جنوبي ، ژاپن ، تركيه ، آمريكا ، هنـد و سـنگاپور   

  .تاسيس شده است
ميليـارد   1/ 25تا به حال، مجموع سرمايه گذاري در صنعت ازبكستان به بـيش از   1995از سال 

  . ده استدالر رسيده است كه زمينه اشتغال را براي بسياري از مردم فراهم كر
  :مشوق هاي سرمايه گذاري در ازبكستان عبارتند از

 امكان دسترسي به مواد خام ، الياف پنبه با گريد باال 

  يبـرا  يانرژ يرخ آب و حامل هاجدول زير ن.   هزينه هاي پايين حامل هاي انرژي 
 .را نشان مي دهد در كشور ازبكستان عيصنا

  
  

  سرمايه گذاري در صنعت نساجي ازبكستان
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  نرخ آب و حامل هاي انرژي براي صنايع در كشور ازبكستان                                      

  
شكل فوق نشان مي دهد ، ارزان بودن حامل هاي انرژي در ازبكستان از عوامل رقابت پذيري 

  .آن كشور در جهت رشد توليدات صنعتي و افزايش صادرات بشمار مي آيد
 نيروهاي كار نسبتا ارزان و كارآزموده 

 ت ، بانكداري و سرويس هاي قانونيشبكه پيشرفته ارتباطا 

 حمايت همه جانبه دولت به شكل اعطاي امتيازات و مشوق هاي الزم 

نسـاجي ايـن   پيش نيازجذب سرمايه گذاران خـارجي در صـنعت    الزم به ذكر است كه
حمايت و ايجاد فضاي مناسب براي آنان از سوي دولت است كه در ازبكستان ايـن كـار   كشور 

  .يردصورت مي گبه خوبي 
سرمايه گذاري خارجي در ازبكستان نسبت  جذب2010طي سه ماهة اول به طوري كه 

آمار ازبكستان  به گزارش كميتة دولتي. برابر افزايش يافته است4/2به مدت مشابه سال گذشته 
 2010 سالطي سه ماهة اول  ،ميزان سرمايه گذاري هاي خارجي جذب شده با ضمانت دولت

تريليون صوم  426/1هاي مستقيم  و سرمايه گذاري) كاهش %  2/20(وم ميليارد ص 5/77معادل 



57  دفتر مطالعات آماري و راهبردي انجمن صنايع نساجي ايران

 

  . است  )برابرافزايش7/2(
برا ساس اين گزارش ميزان سرمايه گذاري خارجي به كل سرمايه گذاري هاي انجام شده 

سرمايه . افزايش داشته است  )%  3/22( 2009نسبت به ميزان مشابه در سال بوده كه % 7/51
، حمل و نقل  % 6/45صنايع انرژي وسوخت: شامل   رجي درمدت يادشدهگذاري هاي خا

بنا بر اين آماركل سرمايه گذاري هاي انجام . مي باشد  %8/15 )نساجي(صنايع سبكو  % 4/22
الزم به ذكر .  رسيد صومتريليون  911/2 به افزايش %2/1با 2010سه ماهه اول سال شده در

 ميليارد دالر2/8در ازبكستان هاي انجام شده  ذاريسرمايه گ جمع كل 2009است در سال 
  . نشان داددرصدافزايش 2/24،   2008كه نسبت به سال  د يبرآورد گرد

برنامة نوسازي  2009آقاي اسالم كريم اف رئيس جمهوري ازبكستان در فورية سال 
اجراي را تأييد كردكه دربرنامه مذكور  2014الي  2009تجهيزات صنعتي كشور طي سال هاي 

دولت ازبكستان . استميليارد دالر پيش بيني شده  5/42طرح سرمايه گذاري به ارزش كل  327
           .دالر تعيين كردميليارد  4/55ارزش كل برنامة فوق الذكر را اصالح و 2010در ابتداي سال 

  2010-2011جذب سرمايه گذاري خارجي به تفكيك كشور ها در سال      
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وق مشخص مي شود سرمايه گذاري جذب شده  در ازبكستان  به ترتيب از نمودار ف
 9(و  روسيه ) درصد 11(تركيه) درصد 25(كره) درصد  44(  از سوي كشور هاي سنگاپور

  .صورت گرفته است) درصد

واحدتوليدي با مشاركت  100ظرف سالهاي گذشته بيش از  براساس اين گـزارش 
بايتكس تجـارت  « ،  بعضي ازاين شركتها عبارتند از كه سرمايه گذاران خارجي ايجاد شده

 آسـبارن  «»ديـوو اينترنشـنل   « ، » دايشـين تكسـتيل   « ، » خـين تكـس   « ، » شيندان انركام « ، » 
عـالم  «  )تركيـه (  »، ميـرت ايپليـك   ) هند (  »سپينتكس ايندسترس ا«، »وايركس « ، » تريدينگ

 25/1بـيش از   طبق اين گزارش) . انگلستان(» تاگوس «،  »تكفن « ، »با گروپ « ، »تكستيل 
وحجـم صـادرات    دررشته نساجي جـذب شـده   خارجيميليارد دالر سرمايه گذاري 

 385بـه   1994ميليـون دالر سـال    8/7از » ازبك اينگـل صـناعت   «   واحدهاي توليدي شركت
   .رسيده است  2009درسال ميليون دالر 

  
  

منسوجات به  ديازبكستان در تول ليشد از پتانس بدان اشاره نيشيكه در بخش پ همانطور
ـ پارچـه و پوشـاك ا   دياست كه تول ليدل نيشود به هم يطور كامل استفاده نم  هنـوز  كشـور  ني

مـورد  پنبه به نـخ   فرآوريصنعت  در فاز اول بخش نيتوسعه ا يبرا. است افتهيتوسعه نبخوبي 
  .توجه قرار گرفته است

بـه  . داردآن  يريبه رقابت پـذ  يازبكستان بستگ يتوسعه صنعت نساج يانداز ها چشم
شود  يكشور م يريممانعت از رقابت پذ اي تيفاكتور ها ، باعث حما نيا ليمنظور ، تحل نيهم

  .برخوردار است يخاص تيمنسوجات و پوشاك از اهم ديو رفع مشكالت موجود بر سرراه تول
  : ن عبارتست از ازبكستاريسندگي سيستم پنبه اي عوامل رقابت پذيري بخش 

 ازبكستان صنايع ريسندگيو توسعه  يريپذ رقابت
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 در سال ميليون تن 1/1به ميزان   توليد الياف پنبه  
  اين ظرفيت در سال هاي اخير افـزايش  (در سال  هزار تن 370توليد نخ به ميزان

  )خوبي يافته است
 21 بـه صـنايع    بـراي خريـد پنبـه    نسبت به قيمت هـاي جهـاني   درصد تخفيف

  ريسندگي داخلي
 دالر بر كيلو و ات 04/0ن هزينه كم انرژي به ميزا  
  دالر در ماه 200 هزينهنيروهاي كاري ماهر و ارزان با 

  

  برنامه هاي دولت ازبكستان در جهت افزايش توليد و تخصيص يارانه پنبه به
  صنعت ريسندگي كشور 

در حال حاضر دولت ازبكستان استراتژي هاي توسعه را جهت اصالح و مدرنيزه كردن 
از برنامه هاي دولت براي توسعه صنعت . دنبال  مي كند در صنايع ريسندگي هزنجيره عرضه پنب

اين برنامه كه تاثير زيادي بر .ازبكستان استريسندگي  نساجي افزايش مصرف پنبه در صنايع
پنبه از جمله توليد منسوجات تكميل شده داشت  با هدف  رقابت پذيري در  فرآوريزنجيره 

بااجراي اين طرح توليد نخ و لباس . بين المللي صورت گرفتبازار هاي پنبه و منسوجات 
  .افزايش يافت و مشترياني از كشور هاي روسيه و اروپاي شرقي پيدا كرد

پنبه دولت براي مصرف كنندگان پنبه داخلي  تسهيالتي در نظر گرفته به صورتي كه 
هاي  ارزان تر از قيمت رصدد 21 براي صنايع ريسندگي داخل آن كشور مصرفى 

درصد  85درصد نقدي و  15جهاني تأمين مي شود و پرداخت قيمت آن نيز بصورت 
  .   گيرد مي   صورت طى دوره اى سه ماهه بقيه

در نمايشگاه . هدف اصلي دولت در سياست پنبه حفظ توليد پايدار و باال بردن كيفيت آن است 
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 ت وزير ازبكستان رسماً  اعالم كردبرگزار شد نخس 2010بين المللي پنبه ازبكستان كه در اكتبر 

 2015درصد توليد آن  تا  سال 50برنامه دولت افزايش مصرف داخلي پنبه به ميزان 
  .مي باشد 

در حالي كه  پيش بيني دولت . تن رسيد  270000مصرف داخلي پنبه به  2009در سال 
 .   تن بود  300000

در ايـن  . نيز ازبكستان ميزبان نمايشگاه بـين المللـي پنبـه بـود      2011اكتبر  14تا  12از 
نمايشگاه بسياري از سازمان هاي بين المللي و تجار  از ساير نقاط جهان حضور داشتند  و قرار 

 . دادهاي مهمي نيز با كشور هاي وارد كننده پنبه منعقد شد

به انواع ي خارجي درجهت تبديل الياف پنبه به منظورجلب و جذب سرمايه گذاري ها
طي سال  ازبكستانتوليدي ازبكستان ، قانون سرمايه گذاران خارجي  و افزايش محصوالتنخ 

تسهيل درصدور مجوزهاي تاسيس ،  هاي اخيراصالح شده كه شامل تثبيت قوانين اقتصادي ،
يازات مختلف به اعطاي امت ، برچسب شناسايي محصوالت توليديشركتها ،صدور   ثبت

     :بخشي ازاين تسهيالت عبارت اند از خارجي مي باشدكه واحدهاي توليدي مشترك و
  تسهيالت مالياتي  - 

سـرمايه گـذاري    ، جـوراب و كفـش ، بـا   ) كتان و چـرم  (واحدهاي توليدي البسه  -1
  .افزوده ازساير مالياتها و عوارض معاف هستند خارجي به جزماليات بر ارزش

  .ر كنندگان منسوجات از ماليات بر دارايي معاف هستندصاد -2 
سـال از  پرداخـت    7خارجي ها كه در ازبكستان سرمايه گذاري مي كنند به مـدت   -3 

      .ماليات معاف هستند
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   تسهيالت گمركي -
واردات ماشين آالت ، مواد اوليه و قطعات يدكي كه در توليدات غيرغذايي و مصرفي 

غير از (ندارند، از پرداخت عوارض گمركي  ساخت درداخل را مي روندوامكان   كارب
عوارض گمركي راظرف  توليدكنندگان منسوجات مي توانند(معاف هستند ) تشريفات گمركي 

 . )روزپرداخت نمايند 60مدت 

  تسهيالت قيمتي  -
وجه آن  ودريافت كرده ني جهاهاي نرخ كمتر از درصد  21با را الياف پنبه صنايع ريسندگي ،   

درصد محصوالت توليدي  80روزه پرداخت مي نمايند و در صورت صادرات بيش از  90را 
  درصد تخفيف  5خود از 
 .برخوردارخواهند شدنيز در قيمت هاي خريد  بيشتر

 

  يتسهيالت صادرات -
ات درصد محصوالت خود را صادركنند ، از پرداخت مالي 80صنايع نساجي كه بيش از  

 .ماليات ها معاف هستند بر اموال و ساير

الياف پنبه به محصوالت  درصد 50اهداف صنايع نساجي ازبكستان، تبديل  يكي از
خارجي اين كشوررادرجهت نوسازي فوري  كه سرمايه گذاري هاي باشد مي  شدهه ساخت

  .صنعت نساجي اين كشورسوق مي دهد
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  UZTEX ،  در  ازبكستان  يمركز يايآس يسندگيكارخانه ر نيتر زهيمدرن  
در سالهاي اخير صنعت ريسندگي و بافندگي ازبكستان با باز سازي ماشين آالت كهنه و 

  .خريداري ماشين آالت نو باعث توسعه اين بخش از صنعت نساجي شده اند

  
در اين راستا با همت و حمايت شركت ريتـر جديـد تـرين و مـدرنيزه تـرين كارخانـه       

اين كارخانه مطابق با استاندارد .آسياي مركزي در  ازبكستان شروع به فعاليت نمود ريسندگي در
با هـدف توليـد    2010از ماه  ژوئن  UZTEXهاي جهاني در كشور ازبكستان با  نام تجاري   

 اليـاف پنبـه اي در   با توجه به رشد صنعت توليد نخ از. نخ با كيفيت فعاليت خود را شروع كرد
در خط توليد خود نـخ بـا كيفيـت     UZTEX تفاده از تكنولوژي هاي پيشرفته، ازبكستان با اس

پنبه خام و توليد پارچـه   فرآوريمطابق با استانداردهاي جهاني توليد مي كند و بعدها در جهت 
هـدف ايـن كارخانـه افـزايش صـادرات بـالقوه       . و پوشاك آماده،  گام هاي بلندي  بر مـي دارد 

  .ان و افزايش سهم آن در بازار منسوجات جهاني استصنعت نساجي جمهوري ازبكست
( متر مربـع   90000در شهر تاشكند درزميني به مساحت  UZTEXكارخانه ريسندگي 

بنا شده است و مـدرن تـرين كارخانـه ريسـندگي كشـور      )متر مربع 20000زير بناي سالن توليد
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شـركت  . نگ توليد مي كندپنبه اي شانه شده و كارد در سيستم ري%  100ازبكستان است كه نخ 
UZTEX   در فضاي توليد از متخصصين داخلي و خارجي با تجربه استفاده مي كند و با بكـار

تـن   6500دوك  ريسندگي، مجموع ظرفيت توليد ساليانه اين كارخانه به بيش از  31488گيري 
نـخ هـاي   ضخامت  .رسيده است %  100انواع نخ هاي پنبه اي كارد شده و شانه شده با كيفيت 

  . مي باشد  Ne 50تا   Ne 20توليدي بين 
مجهز به ماشـين آالت مـدرن  سـاخت توليدكننـدگان بنـام صـنايع        UZTEXشركت 

براي اولين بار در آسياي مركـزي  .نساجي است و به راحتي در بازار جهاني به رقابت مي پردازد
كت ، موفق به كسب ايـن  شر 47در جهان . اين شركت جايزه توليد نخ با كيفيت را دريافت كرد

  .جايزه شده اند 

 سرمايه گذاري درصنايع ريسندگي سيستم پنبه اي  
درصد ارزش صادرات مربوط به شركت هايي مـي شـود كـه     90در حال حاضر حدود 

، سـرمايه گـذاران    2009تـا   2006بـين سـالهاي   . موفق به جذب سرمايه هاي خارجي شده اند
هاي ريسندگي پنبه اي ازبكستان سرمايه گذاري كـرده انـد   ميليون دالر در شركت  280خارجي 

بر اساس آمار سازمان آنكتـاد  . كه در بين آنها توليد كنندگان الياف پنبه اي  نيز مشاهده مي شد 
 822ميليـارد دالر بـوده و    5/4حـدود   2010انباشت سرمايه گذاري خارجي ازبكستان در سال 

 240در حـال حاضـر     .داشـته اسـت   2010در سال ميليون دالر جذب سرمايه گذاري خارجي 
  43 از بــــين آنهــــا. توليــــد كننــــده منســــوجات در كشــــور ازبكســــتان  وجــــود دارد

سرمايه گذار داخلي با شركايي از تركيه ، آلمان ، ژاپن ، كره جنوبي و سوئيس در زمينه صنعت  
باشـت سـرمايه گـذاري    انسازمان آنكتاد همچنين اعالم كرد ،  . نساجي سرمايه گذاري كرده اند

ميليـارد   3/6به حـدود  2009ميليارد دالر و در سال  2/8حدود 0820خارجي ازبكستان در سال 
صنعت ريسندگي داخل كشور به توليد منسوجات و رشد صادرات خوشـبين  . دالر رسيده است

ميليـون   5/1بـه   2010/ 2011مي شود مصرف پنبه در داخل  كشور در سال    پيش بيني. است
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ميليون عدل نيز خواهد رسـيد كـه ايـن نشـان      6/1به  2012/2011ل افزايش يابد و در سال عد
دهنده جهت گيري سرمايه گذاري كشور ازبكستان به منظور ايجاد ارزش افزوده بيشتر از الياف 

  .پنبه مي باشد و از رشد توليدات صنايع ريسندگي پنبه اي در آينده اي نزديك خبر مي دهد
  سكه كاهش صادرات پنبه ازبكستان به ساير نقاط جهان منجمله ايران روي ديگر اين

  . مي باشدكه از هم اكنون زنگ خطر را براي صنايع ريسندگي ايران به صدا در آورده است 
درصد از نياز صنايع ريسندگي ايران از طريق  90شايان ذكر است كه در حال حاضر در حدود 

  . مي شودصادرات پنبه كشور ازبكستان تأمين 
  
  
  

درصـد در آمـد معـامالت     40صادرات هيدرو كربن ها اعم از گاز طبيعي و نفـت خـام   
اكثـردر آمـد صـادراتي كشـور از پنبـه و طـال       .  دادتشكيل  2009را در سال  ازبكستانخارجي 

وششمين توليد كننده  بزرگ پنبه در جهان  صادر كننده ازبكستان اكنون پنجمين. بدست مي آيد
اين كشور همواره در بكارگيري كودكان در برداشت ساليانه پنبه از نظر بـين  . شود محسوب مي

در هر صورت ازبكستان از باال رفتن قيمـت پنبـه در سـال    . المللي مورد مواخذه قرار مي گيرد 
  .   بهره فراواني برد 2010

 سـال گذشـته    5در . هر سال سطوح بيشتري زير كشت گونه هاي پنبه زودرس مي رود
اولين هدف او ارتقاء كيفيـت اليـاف   . دولت برنامه منسجمي را براي اين كار تدارك ديده است 

پنبـه پـاك كنـي     براي اين كار الزم است تا براي خريد يا بازسازي ماشـين آالت صـنايع  . است
هزارتن اليـاف پنبـه ، ازبكسـتان نيـاز بـه پنبـه        910با توليد . سرمايه گذاري كافي صورت گيرد

براي رسيدن به اين هـدف ،  صـنعت   .كارخانجات ريسندگي داخل كشور را فراهم كردمصرفي 
نساجي ازبكستان از عوامل زيادي نظير حمايت همه جانبـه دولـت در جهـت توسـعه صـنعت      

  در صنعت نساجي ازبكستان جايگاه پنبه
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نساجي ،در دسترس بودن ذخاير فراواني از مواد اوليه ، وجود الياف پنبه با كيفيت ، منابع  ارزان 
  .   ربه كمك گرفتانرژي و شاغلين با تج

پس از چين ، هنـد ، آمريكـا،    بزرگ پنبه توليد كنندهكشور ششمين كشور ازبكستان
 برزيلو  ، استراليا هند ،پس از آمريكا در جهان  پنبهكننده  صادر پنجمينو  و برزيل پاكستان

  .نقش مهمي را در اقتصاد ازبكستان ايفا مي نمايد توليد پنبه .مي باشد 
تـن  هـزار   910ازبكسـتان   11/2010در سال . مهمي در صنعت پنبه جهاني داردازبكستان نقش 
صادرات پنبه ، طال ، اورانيوم و گاز طبيعي است ولـي  اقتصاد ازبكستان متكي به  .پنبه توليد كرد

گنـدم، ذرت و  : ساير محصوالت صادراتي اين كشـور عبارتسـت از  .محدود به اين كاالها نيست
 .برنج

  توليد ، عرضه و تقاضاي پنبه در سه دوره متوالي -1جدول         
  2011-2012دوره   2010-201 1دوره  2009-2010دوره   پنبه ازبكستان       

هزار (سطح زير كشت پنبه
  )هكتار

317/1  330/1  316/1  

  669  648  645  )هكتار/ كيلوگرم (عملكرد 

  880  910  850  )هزارتن(حجم توليد

  302  263  502  )هزارتن(ذخاير اول دوره

  1  1  1  )هزارتن(واردات

  275  273  270  )هزارتن(مصرف داخلي

  606  600  820  )هزارتن(صادرات

  302  302  263  )هزارتن(ذخاير آخر دوره

        International Cotton Advisory Committee: منبع    
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د بوده مربوط به افزايش عملكر 2011-2012هزارتن از افزايش توليد سال زراعي  30: نكته
  .است

  
نكته قابل توجه در جدول فوق ، موجودي پايان هر دوره مي باشد كه به طور         

. هزار تن يعني شش برابر مجموع توليد ساليانه كشورما ن مي باشد  300متوسط در حدود 
 هزار تن پنبه در انبارها باقي 5اين در حالي است كه اگر در پايان دوره در ايران فقط (

فرياد اعتراض ها بلند خواهد شد و بعضأ سياست هاي تعرفه اي و حمايتي را باشد  مانده 
  . تحت تأثير خود قرار خواهد داد كه اين نشان از سطحي نگري ما دارد

 2012/2011موجودي پنبه جهاني در سال شايان ذكر است ،كميته بين المللي مشورتي پنبه 
 .گزارش كردميليون تن  5/11 را

يادي است كه پنبه محصولي نقد در ازبكستان به شمار مي آيد و ميزان سالهاي ز  
اشتغالزايي و تبادل خارجي را به ميزان قابل توجهي باال برده است ولي در چند سال 

ولي با وجود تمام اين   گذشته توليد پنبه ازبك با مشكالت جدي روبرو بوده است
ننده پنبه به آسيا است كه بازار اصلي مشكالت باز هم كشور ازبكستان بزرگترين صادر ك

 صادرات 2009- 2010در سال   .آن دركشورهاي بنگالدش ، چين و كره جنوبي مي باشد 
 . ميليون عدل رسيد 2/3به محلوج پنبه 
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  2009تا  2004توليد ، صادرات و واردات پنبه از سال                      

  UNDP Representative Office: منبع
  درصد و 8توليد  الياف پنبه  2004نسبت به سال  2009جدول فوق نشان مي دهد، در سال

  .درصد افزايش يافته است14صادرات پنبه 
ترمينـال   23بنا به گزارش هاي رسـيده بـر اسـاس سيسـتم تـداركات داخلـي موجـود        

. ردمتريـك تـن پنبـه در ازبكسـتان وجـود دا      400000تخصصي پنبه همراه با ظرفيـت انبـارش   
 . سيستم حمل و نقل بين المللي هم بسيار مجهز است تا كاال به موقع به دست مشتري برسد

  
          13/2012درصدي توليد پنبه در سال  5افزايش  پيش بيني  

  راتييغتكشت پنبه در ازبكستان در گذشته با به گزارش كميته بين المللي مشورتي پنبه ، 
 ريسطح ز 09/2008و  1/2000 يسالها نيب. گرفت يقرار م ريتحت تاث يالملل نيب يها متيق 

دولت ازبك كشت پنبه را در سال . مانده بود يهكتار باق ونيليم 5/1و  4/1 نيكشت پنبه ب
كشت پنبه در سال  ريسطح ز. ددا شيرا افزا يمحصوالت مواد غذائ ديكاهش داد وتول 10/2009
 13/2012شده است كه در سال  ينيب شيت و پهكتار بوده اس ونيليم 3/1در حدود  12/2011
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با در نظر گرفتن عوامل  10/2009از سال  ديراندمان تول نيانگيم. بماند يدر همان سطح باق زين
با . مانده است يباق ربر هكتا لوگرميك 700 ريز ييآب و هوا طيو شرا ياريمثل آب آب يمختلف

راندمان  نيانگيشود كه م يم ينيب شيد، پفراوان و هوا مساعد باش يارياگر آب آب نكهيفرض ا
در  ديرود كه تول يانتظار م جهيدر نت. در هكتار برسد لوگرميك 700به  13/2012در سال  ديتول

 .تن برسد 921000به  ينسبت به فصل جار شيافزا% 5با  13/2012سال 

 

مالكيت زمين هاي كشاورزي  
نقش به  نيا. است شيافزا بخش خصوصى در اقتصاد ازبكستان در حال دينقش تول

درصد محصوالت كشاورزى را  99در حال رشد است، كه حدود  زين ىيدر مناطق روستا ژهيو
 رىيگ جهت ديكشاورزى به عنوان كل عيسر ، توسعه 2002از آغاز سال . كندمي  ديتول

مجتمع  700هزار و  181 از شيب ليدل نيبه هم. اصالحات در كشاورزى انتخاب شده است
 دانش و درك ات،يبه سبب ابتكارات، تجرب ،  2005در سال  .دارند تيرزى در كشور فعالكشاو

مورد درصد پنبه و پشم  70 بخش خصوصي ازبكستان ن،يزم تياز مالك كشاورزان ازبك
درصد  20رقم كمتر از  نيا شيسال پ 5حالى كه  در .را توليد نمودصنايع ريسندگي مصرف 

   . بود
 ديازبكستان در تول .غالت  مصرفي كشور شددرصد  80 ق به توليد نيز موف 2006در سال 

آب  نيهر چند چالش تام است، بدست آورده رىيچشمگ تهاىيمحصوالت كشاورزى موفق
و  ايآمودر( است هاى فرامرزى آبهاى وارده از رودخانه قيآن از طر شتريكه سهم ب ازيمورد ن

 كشور كه نيا. رو سازد بحران جدى آب روبه كشور را با نيا ندهيتواند در آ مى) ايدر ريس
اى خشك قرار دارد كه كشاورزى  قزل قوم دربرگرفته است، در منطقه ابانيعمده آن را ب بخش

 ديشد ريتبخ زيمصنوعى است و مقدار بارندگى اندك آن و ن ارىيآب ازمندين شدت آن آبى و به
و سنگ توده  1سدهاى سنگ توده اكنون طرح احداث  از هم. است آب، بر شدت مساله افزوده
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 ايدر ريس  روى رود 2و قنبر آتا  1سدهاى قنبرآتا  و كستانيدر قلمرو تاج ايروى رود آمودر 2
كشور  نيرا در خارج از مرزهاى ا ازبكستان ازيو مهار آبهاى مورد ن ميكه تنظ زستانيدر قرق

و به اتخاذ مواضع تند  رفتهگ قرار خواهد داد، مورد اعتراض دولت ازبكستان قرار ريتحت تاث
  . اقدامات واداشته است نيا هيعل

شدت  به زهايپنبه و غالت و جال كياستراتژ كشاورزى ازبكستان با اتكا به كشت محصوالت
الگوهاى كشت،  رييبه تغ ريناگز رودى است، در صورت كمبود وابسته به آبهاى فرامرزى و

 گذارى هيسرما ازمندين ندهيفزا تيه با جمعاست ك زهيروى آوردن به كشاورزى عمقى و مكان
 توان گفت كه به كشاورزى است كه در هر دو صورت مى هاى نيگسترش زم ايكالن  هاى

  .مواجه است كىيمالى و تكن تهاىيقابل دسترس نخواهد بود و با محدود سادگى

تمام مزارع پنبه به بخش خصوصي واگذار شده است ولي با اين وجود دولت 
كامالً بر سطوح زير كشت ، اهداف توليد ، قيمت ، بـازدهي و بازاريـابي    ازبكستان

  . انواع پنبه نظارت دارد
هر چند تقريبأ كل مزارع پنبه به بخش خصوصي واگذار شده است ولي دولت 

سطح زير : عبارتند ازموارد كنترلي . ازبكستان هنوز هم  كنترل شديدي بر توليد پنبه دارد
  . قيمت ها ، ورودي ها ، خريد و بازاريابي كشت ، اهداف توليد،

سـه مركـز   .  عرضه داخلي پنبه بستگي به سهميه اي دارد كه دولت اختصاص مي دهـد 
  .تحقيقات مهم پنبه نيز در رابطه با باروري تخم پنبه به تحقيق و تفحص مي پردازند
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 كشت پنبه در ازبكستان  
كاشته مي شود و مراحل برداشت پنبه نيز در ماه پنبه در ماه آوريل طور معمول   به        

  .سپتامبر صورت مي گيرد
براساس گزارش . ميليون نفر در بخش پنبه ازبكستان مشغول به كار مي باشند 6/3حدود 

از زمين درصد   50كشاورزان در 1990وزارت كشاورزي و منابع آبي اين كشور، در اوائل دهه 
  . ر بقيه زمين ساير محصوالت كشاورزي كشت مي شدهاي قابل كشت پنبه مي كاشتند و د

هاي  پنبه كشت مي شود و بقيه زمين، درصد از زمين هاي قابل كشت 35هم اكنون در 
  )شكل زير(. به توليد ساير محصوالت اختصاص دارد كشاورزي
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 بيشتر محصول پنبه ازبكستان در كنار درياچه آيدار كول نزديك بخارا در جنوب غربي كشور 
و  در محدوده شهر تاشكند در  رودخانه آمو دريا  در مرز تركمنستان نزديك.مي شود  كشت

شرايط آب و  2011/2010ژوئيه /در ماه اوت . نيز مزارع پنبه ديده مي شوداطراف آمودريا 
هوايي مساعد براي رشد گياه پنبه باعث شد تا پنبه كاران مراحل كشت پنبه را تقريباً به موقع 

محصول بهتري از پنبه برداشت نمايند و همين  2009/ 10سال   كامل كنند و نسبت بهشروع و 
  .ميليون عدل برسد 1/4ازبكستان به  11/2010عوامل باعث شد تا توليد پنبه 

از اوايل ماه  نيز 2012/2011كاشت انبوه پنبه در سال همانطور كه در باال اشاره شد 
مي يابد البته با فرض اينكه شرايط آب و هوايي مناسب  آوريل شروع و تا آخر همين ماه ادامه

   .باشد
هر چند سطح . در تمام مناطق پنبه خيز ، كشت پنبه به موقع  انجام شد 2011در سال 

بود و مشكالت جدي را درخصوص كم آبي و بارش باران در بيشتر مناطق زير سطح نرمال 
در سال  محلوج م اين مشكالت توليد پنبهبا توجه به تما. زمان وجين كردن پنبه بوجود آورد

  .ميليون عدل پيش بيني شد 4/4حدود   2012/2011
كشاورزان عنوان كردند كه همچنان به كشت پنبه از گونه هاي  2012/2011در سال 
Bokhoro- 6   ،C- 6524  ،Namangan-77    ،An Boyovut 2    ،Bokhoro- 8   ،

Bokhoro 102  ،  پر  -چون اين نوع پنبه ها  زودرس  . مي دهند   دامهها ا و ساير گونه
  . مي باشند بازده ، مقاوم در برابر آفات رايج و پر طرفدار در بازار جهاني
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پنبه كاران ازبك پروژه هاي متعـددي در خصـوص توسـعه انـواع      2009از شروع سال 

يمـاري هـا و آفـات را بـه     گونه ها و ارقام  پنبه از نوع زودرس و پر محصول ، مقاوم در برابر ب

كـه بـا    درصد زمين هاي پنبه خيز را بايد آبياري كرد 90در ازبكستان  .اجرا در آوردنـد 
آفات و با استفاده از امكانات  كنترل بيولوژيكي  .سيستم آبياري جديد اين كار صورت مي گيرد

  . ، مشكل چنداني نيز درمزارع پنبه وجود نخواهد داشتحشرات 

  پاك كنيصنايع پنبه  
صنايع پنبه پاك كني از جمله واحد هايي هستند كه تأثير زيادي بر كيفيت پنبه محلوج 

كاركرد صحيح و بدون نقص و پاك سازي الياف پنبه از ناخالصي هاي گياهي بدون . دارند 
اينكه لطمه اي به الياف ظريف پنبه وارد شده و جلوگيري از شكستگي  اين الياف در طول آن 

  .مي بايد در كارخانجات پنبه پاك كني به آن توجه نمود  رين بخش هايي است كهاز مهم ت
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سورت وش پنبه و رقم بندي و تعيين كيفيت عدل هاي پنبه در اين مكان ها انجام شده 
و هر عدل پنبه تصفيه شده داراي شناسنامه اي مي گردد كه حاوي تمامي اطالعات پنبه محلوج 

  .مي باشد
نبه پاك كني در كشور ازبكستان پيشرفت زيادي كرده است ولي بـا ايـن   اخيراً صنعت پ 

  . وجود از بخش هاي اقتصادي كشور است كه نياز به سرمايه گذاري جديد دارد 
دولـت برنامـه    2007متعددي  مقابل صنعت پنبه پاك كني قرار دارد ، در سال  مشكالت

نبه پاك كنـي مسـتعمل در طـول سـال     خاصي را براي مدرنيزه كردن و باز سازي دستگاه هاي پ
كارخانه پنبه پاك كني را مدرنيزه كرد   41طبق اين برنامه دولت . تدوين كرد 2007-2012هاي 

مخصوصاً پنبه پـاك كنـي   . كارگاه پنبه پاك كني قديمي را در چند شهر بزرگ تعطيل كرد  30و 
  .هايي كه تجهيزات آنان قديمي شده و كار آيي كمتري داشتند
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  نمودار توليد ، مصرف و صادرات پنبه ازبكستان

  
  International Cotton Advisory Committee: منبع            
تاكنون ، توليد پنبه در  1990همانگونه كه در نمودار فوق مشاهده مي گردد از سال   

اين كشور ازبكستان كاهش يافته و توليد محصوالت غذايي جايگزين آن گرديده است در طي 
  شيبي ماليم در حال افزايش ميباشدمدت مصرف داخلي پنبه نيزبا 
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      صادرات پنبه ازبكستان به تفكيك سال

www.indexmundi.com  
 

 
 

 سال

 صادرات
 480هزارعدل(

 )پوندي

سرعت رشد

1987 6284 0 

1988 7006 49/11 % 

1989 6810 80/2- % 

1990 5393 81/20-%

1991 5200 58/3- % 

1992 5500 77/5% 

1993 5800 45/5% 

1994 5006 69/13-%

1995 4524 63/9-% 

1996 4550 57/0 % 

1997 4570 44/0% 

1998 3812 59/16- %

1999 4200 18/10 % 

2000 3450 86/17-  %

 سال
  صادرات

)پوندي 480هزارعدل(
سرعت
 رشد

2001 3500 45/1%

2002 3400 
86/2- 

% 

2003 3100 
82/8-

% 

2004 3950 
42/27 

% 

2005 4800 52/21%

2006 4500 25/6-%

2007 4200 67/6-%

2008 3000 
57/28-

% 

2009 3800 67/26%

2010 2650 
26/30- 

% 

2011 3000 66/5%



76  دفتر مطالعات آماري و راهبردي انجمن صنايع نساجي ايران

 

   مصرف پنبه  
درصد مجموع پنبه به مصرف داخل مي رسد و دولت در نظـر   25در حدود 

بر خالف بحران اقتصاد جهاني در دو سـال گذشـته ،   . د  نيز برسانددرص 50دارد آن را به 
صاحبان صنايع ريسندگي در داخل در مورد توليد منسوجات و رشد صادرات علي الخصـوص  

مصـرف پنبـه ازبكسـتان در سـال     .براي محصوالت با ارزش افزوده ، بسيار خوشبين مي باشـند 
  .دميليون عدل پيش بيني مي گرد 3/1حدود  12/2011

   تجارت پنبه  
از لحـاظ سـنتي پنبـه    . اصلي پنبه در جهان بـه شـمار مـي رود    گانصادر كننديكي از  ازبكستان

درصـد   11پنبه  2010در سال . مهمترين محصول كشاورزي ازبكستان محسوب شده و مي شود
ولي در چند سـال گذشـته سـهم پنبـه در صـادرات      . مجموع صادرات اين كشور را تشكيل داد

در بازار جهاني مصرف كننـدگان پنبـه ازبـك كشـور هـاي چـين،       . تان كاهش يافته استازبكس
در سـال  . امسال صادرات پنبه با كمي افزايش مواجه اسـت  . بنگالدش ، كره و روسيه مي باشند

به  12/2011ميليون عدل رسيد و پيش بيني مي شود در سال  650/2صادرات پنبه به  11/2010
پس از نمايشگاه بين المللي ازبكستان ، وزير امـور اقتصـاد خـارجي     .دميليون عدل برس 100/3

سرمايه گذاري و تجارت اعالم كرد در زمـان برگـزاري نمايشـگاه قـرار داد  صـادرات حـدود       
ميليـون دالر   500عالوه بر آن قرار دادي به ارزش بيش از . امضاء شد پنبه محلوج  تن 650000

ميليـون دالر محصـوالت تكميـل شـده نسـاجي       100عم از به منظور صادرات توليدات داخل ا
آسـيا اسـت    به اين نمايشگاه بار ديگر نشان داد ازبكستان بزرگترين صادر كننده پنبه.امضاء شد 

البته در موافقتنامه اي كه بين دو دولت ازبكستان و روسيه به امضاء رسيد ازبكستان قول ارسال .
ت طوالني به روسيه داد ولي در دوسال گذشته  به داليل تن پنبه در سال به مد 100000بيش از 

 .مختلف در بازار نتوانست آن را عملي سازد
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   سير تحول پنبه در ايران -

بزرگ مناطق  ندارانيچون فرار زم يعوامل يپس از انقالب اسالم نينخست يدر سالها
كشت  عدم امكان ه ،پارچكيو  عيوس يخصوصاً منطقة گنبد و گرگان ، خرد شدن اراض زيپنبه خ
 نييپا ، ياراض تيماندن وضع مالك فيبالتكل ،يپنبه ، ادارة نامطلوب مؤسسات كشاورز زةيمكان

و عدم  بخشها ريدر سا جيرا يتهايبا فعال اسيزراعت در ق نيبودن سطح درآمد حاصل از ا
  تعريف پنبه به عنوان محصولي استراتژيك در

ش ، با وجود رونق 1358در . پنبه مؤثر افتاد ديافت تولدر  ت كشاورزي ،روزاهاي سياست  
مواد  ةيو ته نيزم ي، به سبب مصادف شدن زمان آماده ساز يجهان يبازار پنبه در بازارها

ش ، 1357آخر  يدر ماهها يانقالب اسالم يرياز اوج گ يناش طيمحصول پنبه با شرا يزراعت
كشت  ريش سطح ز1359در .  افتيكاهش  هزار تن 133ش به 1356هزار تن در  177از  ديتول
و اقتصاد  يروستائ قاتيمركز تحق( افتي ليتقلخود، زانيم نينترييپا يعنيهزار هكتار،  145به 

  1363؛ همو، 2ش الف ، ص  1363،  يكشاورز
، صدور پنبه به  يبازار داخل ازيو ن دي، به سبب كاهش تول1358در آذر ). 3ـ2ش ب ، ص  

، نخ و منسوجات پنبه  افيبه انواع پنبه ، ال يبازار داخل ازيشد و بنابر ن خارج از كشور ممنوع
  ).4همان ، ص (اقالم شد  نيارز صرف ورود ا يمقدار يا

پنبه و رفع بحران ، دولت  ديمقابله با تنزل سطح كشت و تول يش ، برا1360 در
طرح پنبه را به  نمانكارايبه پ يو كمك نقد ينيتضم يمتهايچون اعالم ق يقيتشو ياستهايس

  .  افتيش ادامه 1371تا  استهايس نياجرا درآورد كه ا

 سير تحول توليد پنبه و محصوالت پنبه اي در ازبكستان و ايران و بررسـي داليـل   مقايسه 
 تاثير گذار بر اين تغييرات
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) 1372ـ1368(پنبه در چارچوب برنامه پنجسالة اول  ديتول شيش طرح افزا1367 در
پنبة پاك (وش  ديتول شيطرح مشتمل بر هفت پروژه ، با هدف افزا نيا. شد بيو تصو هيته

، )1372(برنامه  يانيتن در سال پا 452 000به ) 1367( هيتن در سال پاهزار 341از   ) نكرده 
 يبذرها تيفيبذر مادر، بهبود ك ةيهفتگانه مشتمل بود بر ته يپروژه ها. رآمدبه اجرا د 1368از 

وش ، بهبود  ةي، بهبود تصف) يريروغن گ يبرا يمرحلة آماده ساز( يرينترگيشده ، ل يگواه
 جاديو آموزش پنبه كاران ، و ا يپنبه كار جيكاشت و داشت و برداشت پنبه ، ترو يروشها

  .هرز پنبه  يو علفها هايماريمبارزه با آفات و ب يگسترش شبكه ها

و  ركشتياست كه سطح ز نياز ا ي،حاك ييباوضع اجرا رموردنظربرنامهيمقاد سةيمقا
داشته است  يشيفاصله ازبرنامه ،روندافزا يباكم درهكتاروش و عملكرد ينزول ريس د،يتول
 ركشتيكاهش سطح ز).،نمودار8به ص  ديرجوع كن شترياطالعات ب ي، برا2همان ، ص (
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است  پنبهخود به كشت  ياراض صيكشاورزان در تخص لينشان دهندة كاهش تما دوشيوتول
كشاورزان بوده  يآن برا يعدم صرفة اقتصاد جهينامناسب بازارپنبه ودرنت طيازشرا يكه ناش
 برنامة پنجسالة اول تا  »ديتول شيطرح افزا« يشخص اجرابه طور م). 2همان ، ص (است 
 داتيتول متيق شيبه علت افزا شمسي 1371سال همراه بود اما از تيبا موفق شمسي1370سال
كاسته شد، به  دپنبهيسطح كشت وتول زاني، از م)ايسو( يروغن ياچون دانه ه يگريد يزراعت
 نييهزار تن به پا 90 پنبه ديو تول هزار هكتار 148سطح كشت زانيش م1372كه در  يطور
 يالملل نيب تةي؛ كم5، ص  رانيپنبه ا خچةيتار(  ديچهل سال گذشته رس يسطح خود ط نيتر

تن و در سال بعد هشت هزار تن  3،  300بار  نياول يسال برا نيا و در) 67مشاورة پنبه ، ص 
، ص  يوزارت كشاورز.  رانياپنبه (، وارد كشور شد  يمركز يايآس يها يپنبه از جمهور

 ينسبت به پنبة داخل يواردات يپنبه ها تيفيبودن ك نييو پا طرف كيپنبه از  ديكاهش تول). 25
در  ديسطح كشت و تول شيداد و باعث افزا شيش افزا1373پنبه را در  متيق گر،ياز طرف د

هكتار و  311،  318به  بيترته پنبه ب ديسطح كشت و تول زانيش م1375در . ديش گرد1374
 رانياپنبه (است  يپس از انقالب اسالم يسالها يرقم ، ط نيتن بالغ شد كه باالتر 175،  829

  ).مشاورة پنبه ، يالملل نيب تةي؛ كم رانيپنبه در ا خچهي؛ تار24، ص  يوزارت كشاورز.
درقالب برنامه پنجسالة )1374 ـ1378(برنامة پنجساله دوم زراعت پنبه  مسيش1374 در
 افيال به كشور ينساج يكارخانه ها ازين زانيبرنامه با توجه به م نيا.عه به اجرادرآمددوم توس
 ينيب شيرا پ يگردد ــ اهداف يهزار تن م 198تا 133برنامه ــ كه بالغ بر ييدورةاجرا يپنبه درط

 ةيممتاز و ته تيفيبا ك يوروغن كش ينساج عيصنا ةيمواداول نياست برتأم مشتملكرده كه 
و  يزراع اتيدرعمل ليوتسه ددرواحدسطحيتول نةيآوردن هز نييمرغوب ، پا يه هافرآورد

وش در  لوگرميك 320معادل  يعملكرد در برنامه ، رشد ينيب شيپ. عملكرد وش  شيافزا
به ). 35ـ34، ص  يوزارت كشاورز.  رانيا(است )  مسيش1374( هيهكتار نسبت به سال پا

رود،  يبه شمار م عملكرد عامل در نيكه مهمتر )به وش  افيدرصد ال( ليرغم كاهش ك
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ش  1375از  ليدل نينداشت و به هم يقانع كننده ا شيبرنامه ، افزا يسالها يعملكرد پنبه ط
  .دركشوربه اجرادرآمد» دارپنبهيطرح پا«به نام  يطرح

كه در سطح  يبود به طور بخش تيش مطلوب و رضا1378طرح در  نيا ياجرا جةينت
 شيدر هر هكتار افزا لوگرميك 2،  900متوسط عملكرد پنبه به   يهكتار پنبه كار هزار 46حدود 

شده است  ينيب شيطرح ــ كه به مدت پنج سال ادامه خواهد داشت ــ پ نيا انيدر پا.  افتي
در هر  لوگرميك 3،  250به  يهزار هكتار پنبه كار ستيدر سطح دو ركه عملكرد متوسط كشو

، ص 1370و  1350 يدو دورة هشت ساله كشت پنبه در دهه ها يررسگزارش ب( هكتار برسد 
3 .(  

از وضع پنبة كشور در  رانيا يروغن يكه ادارة كل پنبه و دانه ها يا سهيمقا يليتحل
از آن است كه عملكرد پنبه در  يبه عمل آورده ، حاك يبعد و قبل از انقالب اسالم يسالها

 نيبراساس ا. است  افتهي شيقبل از انقالب افزا ينسبت به سالها رياخ يسالها يكشور ط
مصداق داشته و بر اثر  يشمال يدر استانها شتريپنبه در كشور كه ب شت، كاهش سطح ك ليتحل
پنبه ارتباط دارد كه در اثر كوچك  يبه مسائل بازرگان شتريشده ، ب داريكشت پد يدر الگو رييتغ

سال به  كيو امكان كشت دو محصول در  بيرق يشدن زراعتها ني، جانش يزراع يشدن اراض
  ).4ـ3همان ، ص (وجود آمده است 

در اين . مي باشد  1354شايان ذكر است كه ركورد توليد پنبه در كشور مربوط به سال 
در همان سال بخش . هزار تن پنبه به يك ركورد تاريخي دست پيدا كرديم  253سال با توليد 

ر صادر گرديد به نحوي كه پنبه به عنوان اولين محصول عمده اي از پنبه توليد شده در كشو
   .صادراتي كشاورزي در بين كاالهاي صادراتي غير نفتي لقب گرفت

روند ثابتي نداشته  1389تا 1358 سطح زير كشت پنبه ايران در فاصله زماني سالهاي
ه علت باختصاص دارد و 1375در طي اين سالها بيشترين سطح زير كشت پنبه به سال . است

باعث افزايش قيمت پنبه داخلي گرديد و  1373 پنبه هاي وارداتي در سال  پايين بودن كيفيت
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در هفت . گرديد 1375و  1374پنبه در سالهاي  اين امر باعث ترغيب كشاورزان به كاشت بيشتر
در مجموع سطح زير كشت . داشته است سال اخير سطح زير كشت اين محصول روند نزولي

و ناچار به واردات  درصد كاهش يافته   58به ميزان  1358نسبت به سال  1389ل پنبه در سا
  .اين محصول بوده ايم

توجه به اين نكته حائز اهميت است كه بيشترين حجم پنبه وارداتي ايران از كشور 
باشد كه به دليل قرارداد تعرفه ترجيحي بين دو كشور و كاهش سود بازرگاني،   مي ازبكستان

به بعد، ميزان توليد پنبه  1381از سال  .در صد كاهش مي يابد 5/12عرفه واردات به ميزان ت
آمار صادرات پنبه نيز كاهش بسيار چشمگيري . پنبه افزايش يافته است كاهش و ميزان واردات

تا  1358صادرات پنبه ايران از سال  كاهش چشمگير ميزان.ميدهد را در طي اين سالها نشان
  .است صورت گرفته 1389

بلكه كاهش توليد را هم  كاهش يافته در طي اين سال ها نه تنها آمار صادرات و واردات پنبه
شده  هزار هكتار از اراضي كشور پنبه كشت مي 215در  1358در سال چنانچه   شاهد بوده ايم

 سطح زير كشت پنبه در سال .هزار هكتار كاهش يافته است 90به  1389كه اين ميزان در سال 
هزار تن بوده  50سال معادل اين توليد پنبه محلوج در بوده و  هزار هكتار 105، بالغ بر 1388
هزار هكتار  90هكتار كاهش به  هزار 15سطح زير كشت پنبه با  1389در سال زراعي . است

  . استرسيده 
  
  :دنمو بندي ميتقس ريبه صورت ز ي توانرا م رانيپنبه در ا ديكاهش تول ياصل ليدال       

  مسايل اقتصادي - 1
يل كاهش شديد سطح زير كشت و توليد پنبه در كشور، مسايل اقتصادي اين  يكي از دال

ت  محصول بوده كه به معناي مقرون به صرفه نبودن توليد پنبه در مقايسه با توليد ديگر محصوال
رو است  نياز ا. باشد ينم ياقتصاد هيتوج ياصوالً كشت پنبه در جهان دارا. كشاورزي است
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كشاورزان به كشت پنبه، دولت به آنها  قيجهان به منظور تشو زيپنبه خ يكشورها يكه در تمام
در  ييدر كشور ما هم اگر به دنبال خودكفا. دنماي يو صادرات پرداخت م ديتول هاي ارانهي

به طور . به كشاورزان پنبه كار وجود ندارد ديتول ارانهيجز پرداخت  اي چاره م،يپنبه هست ديتول
 وري هاي توليد، بهره توليد و فرآوري هر محصول تابع سه عامل هزينه صاديتوجيه اقت يكل

  .مپردازي ها ميآن يبرداشت و قيمت محصول است كه در ادامه به بررس
  

  هاي توليد هزينه -1- 1
اجاره  هاي نيروي كار، ي هزينه محصولي پر هزينه بوده و رشد باال هاي توليد، پنبه  نظر هزينه از

بودن فرآيند توليد از  ني هاي توليد در كنار طوال بها، آب بها و حتي قيمت بذر پنبه و ديگر نهاده
  . هاي اين محصول است ديگر چالش

و تعداد دفعات آبياري، سمپاشي و كيفيت  هاي توليد يك هكتار پنبه  مقايسه متوسط هزينه از
اي به ويژه آب و  شود كه نقش هزينه سرمايه يحظه م پنبه استحصالي كشور با ديگر كشورها مال

هاي توليد پنبه محلوج،  است به طوري كه از كل هزينه  زمين در توليد پنبه كشور بسيار باال
درحالي است كه اين ميزان   درصد آن به زمين و آب اختصاص دارد اين 40به حداقل  ديكنز

 .باشد يم 8/15و پاكستان 12درصد، آمريكا  1/2در استراليا 

  

  برداشت وري بهره -2- 1
  با كاربرد  شتريب ديروش تول كي. است رپذياز دو راه امكان يمحصوالت كشاورز ديتول شيافزا

ها با استان شتريدر ب رانجا كه كشور ايپنبه، از آن ديدر خصوص تول. است شتريب ينهاده
 نيدارد، بنابرا زاين ياديبه آب ز زروست و محصول پنبه ني منابع آب روبه ديشد تمحدودي

  .روست آب روبه تيكشت، با محدود ريسطح ز شياز راه افزا ديتول شيافزا
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به سمت  ايكه دن رياخ هايدر سال. است وري بهره شياز راه افزا ديتول شيافزا گر،يد روش
و  افتهي شتريب يتياهم وري بهره شياز راه افزا ديتول شيو آزاد حركت كرده، افزا يتجارت جهان

  .اند انجام داده ياديز هاي و اقدام يزري برنامه ،وري بهره شيافزا يگوناگون برا يكشورها
هاي نوين آبياري براي توليد اين محصول عامل  كردن آب مطمئن و به كارگيري روش فراهم

در عين حال شرايط جوي، هنوز . شود برداشت محسوب مي وريمهمي در ارتقاي بهره
هاي توليد  كيفيت خوب نهاده. توليد پنبه در ايران است وريهرههاي ب ترين عامل در نوسان مهم

نقش مهمي در افزايش بازده  توليد پنبه در كشورهاي مختلف داشته  ع،و مديريت صحيح مزار
هاي اثرگذار بر عملكرد محصول در كشاورزي است و  ترين نهاده بذر يكي از با اهميت. است

هاي  ح شده كه از ويژگي بذر اصال. احد سطح داردسهم بسزايي در ميزان توليد محصول در و
هاي مصرفي از جمله آب،  بيشتر از ساير نهاده وري هرهكيفي مطلوبي برخوردار است، سبب ب

از اين رو، افزايش قيمت بذر در صورتي كه به دليل صرف هزينه براي . شود مي... كود و 
وه بر آن عوامل مهم  عال. جيه داردطور قطع تو ح ژنتيكي و بهبود كيفيت بذر باشد به اصال

عات فني كشاورزان، ضعف  بودن اطال فيشدن قطعات اراضي زراعي، ناكا ديگري نظير كوچك
 وريزم براي توسعه مكانيزاسيون زراعت پنبه در بهره بنيه مالي كشاورزان و فقدان انگيزه ال

، دور شدن مديريت تأثير مهاجرت تعدادي از مالكان زراعي به شهرها. محصول مؤثر است
 .ت است محصوال سايرتوليد پنبه بيشتر از  وريمزارع و ضعف تدريجي مديريت بر بهره

  

  محصول متيق -3- 1
قيمت فروش محصول در . ترين عامل تأثيرگذار بر درآمد محصول پنبه است وش مهم قيمت

ر مقاطعي قيمت تمام د. كند اختيار توليدكننده نيست، بلكه ساز وكارهاي بازار، آن را تعيين مي
شود بنابراين  تر از قيمت فروش مي شود، گاهي اوقات نيز باال شده با قيمت فروش يكسان مي

راه حل . ت خود را به فروش برساند يا توليد را كاهش دهد  بايد با زيان محصوال اكشاورز ي
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دن آن در و قرار دا  يپنبه توسط دولت بدون چشم داشت سود آور ينيتضم ديمشكل، خر نيا
  .يباشدم يمعادل جهان هاينرخبا  عيصنا ارياخت
كه پنبه  يشودكشورها، باعث م ريپنبه در سا ديكمتر تول نهيپنبه و هز يجهان متيبودن ق نيپائ

پنبه  ،ينساج عيصنا يطيشرا نيدر چن. را نداشته باشد يجهان يتوان رقابت در بازارها يداخل
 كه گريد ياز كشورها ،يداخل متياز ق ترنيپائ متيبه با قواردات پن قيخود را از طر ازيمورد ن

  . يكنندم نيتأم يباشدعمدتا ازبكستان م
هاي پرداختي  يل اصلي ارزان بودن قيمت پنبه وارداتي نسبت به توليد داخل، يارانه از دال يكي

سپانيا و كننده پنبه مانند آمريكا، چين، تركيه، ا كشورهاي مهم توليد. كشورهاي صادركننده است
 ايهاي عرضه شده در بازاره پنبه. دارند ها را با پرداخت يارانه پايين نگه مي يونان قيمت

المللي، با دريافت دو يارانه هم براي توليد و هم براي صادرات، در كنار كارمزدهاي بسيار  بين
زينه حمل در اين شرايط، سهولت دسترسي به پنبه اين كشورها آن هم با ه. شود پايين عرضه مي

و نقل به نسبت پايين، موجب شده است كه صنايع نساجي به واردات پنبه از اين كشورها 
  .يابند  يشگرا

 سهيو صادرات پنبه در مقا ديدولت از تول يا ارانهي يها تيعدم حما ليبه دل رانيدر ا متأسفانه
پنبه در كشور،  ديلنبودن تو ياقتصاد ليتمام شده پنبه باالست و بدل متيمحصوالت، ق ريبا سا

فقط در  رانيذكر است كه در ا انيشا. دارد يروند نزول رانيپنبه در ا ديكشت و تول ريسطح ز
به كشاورزان  ارانهي الير 300و  350مبالغ  بيوش به ترت لويهر ك يبرا 1388و  1387 هايسال

 يا ارانهي تسينشده و قرار ن بيتصو 1389سال  يبرا ارانهي نيو ا ديپنبه كار پرداخت گرد
رغم  بحران  يپنبه و عل يجهان متيكه همزمان با كاهش ق ستيدر حال نيا. پرداخت شود
كشورهاي عمده توليدكننده پنبه از جمله امريكا اعطاي يارانه به اين محصول را  ن،اقتصادي جها

ان، در سال كنندگان  پنبه در جه ديتول نياز بزرگتر يكيبه عنوان  كايامر. همچنان ادامه داده اند
  .پرداخت كرده است  ارانهيسنت  9/30به هر كيلو پنبه،  2009



85  دفتر مطالعات آماري و راهبردي انجمن صنايع نساجي ايران

 

  كني و صنعت نساجيپاكبه روز نبودن تكنولوژي كارخانجات پنبه -2
نبودن تكنولوژي به روز توان  كاهش سطح زير كشت پنبه در ايران را مي از ديگر عوامل مؤثر در

 ها و به روز نبودن اين تكنولوژي گيفرسود. دكارخانجات پنبه پاك كني و صنعت نساجي نام بر
عدم كنترل . گرددكني باعث كاهش مرغوبيت پنبه محلوج ميپاكدر كارخانجات پنبه

گرفت و دستگاههاي تكميلي تصفيه كه در گذشته توسط كارشناسان پنبه مورد بازديد قرار مي
كني مجوز فعاليت صادر كتنها در صورت رفع عيوب اين دستگاهها، براي كارخانجات پنبه پا

شود و اين موضوع باعث بريدگي الياف و افزايش مواد زايد در شد،  سالهاست كه انجام نميمي
شود به همين دليل تمايل كارخانجات نساجي به خريد پنبه پنبه محلوج و افت كيفيت پنبه مي

 نساجي، ها در كارخانجاتاز طرفي به روز نبودن تكنولوژي. يابدداخلي كاهش مي
نمايد كه در  توليد مي وطدارها را مجبور به استفاده از نيروي كار انساني بيشتر در خط كارخانه

تمام شده  قيمتشود و موجب باال رفتن  دار تمام نمي نهايت به صرفه اقتصادي كارخانه
كاهش منسوجات در بازار گشته و تقاضا براي منسوجات داخلي در مقايسه با توليدات خارجي 

 .يابديابد و بالطبع تقاضاي پنبه داخلي نيز كاهش ميمي

 

  عدم استفاده از مكانيزاسيون كشاورزي در توليد پنبه - 3
 يصادرات محصوالت كشاورز و ديتول بر رگذاريتاث و ياساس يعامل ،يكشاورز ونيزاسيمكان
  .است
ب اعتماد جل محصوالت و تيفيبهبود ك درواحد سطح و يمحصوالت كشاورز ديتول شيافزا

ها تيريمد تيبه موازات آن تقو و شرفتهيامكانات پ و ليمجهز شدن به وسا هيبازار، فقط درسا
 متيكاهش ق انبوه و ديواحد سطح به مفهوم تول در ديتول شيآنكه افزا ژهيوه است، ب ريپذامكان

 ديتول شيتواند ضمن افزايم نينو يهايآورخاطر كاربرد فن نيمهه ب. تمام شده است
متعاقب آن منجر به  و ديتول يهانهيواحد سطح، موجب كاهش هز در يمحصوالت كشاورز

تمام شده  متيبودن ق نيارزش گردد، چرا كه، پائ محصوالت با نيتمام شده ا متيكاهش ق
-يمردم جامعه را فراهم م زين و ورزانكامل كشا يتمندي، ضمن آنكه رضايمحصوالت كشاورز
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 كه از د،ينمايم جاديا يمحصوالت كشاورز نيصادرات ا يرا برا يناسبم مطمئن و ، بازاردينما
 محصوالت بكار نيا هيكشور، كه جهت ته ارز از ياديز ريخروج مقاد توان ازمي قيطر نيا
  .نمود يريجلوگ رود،يم

گرفته است در حالي كه امروزه به دليل در گذشته برداشت پنبه به صورت مكانيزه صورت مي
ديريت مزارع از حالت يكپارچه و در نتيجه كوچك شدن قطعات اراضي زير خارج شدن م

كشت پنبه و همچنين ضعف بنيه مالي كشاورزان براي خريد كمباين و نيز ناكافي بودن 
اطالعات فني كشاورزان و فقدان انگيزه الزم براي توسعه مكانيزاسيون كشت پنبه، برداشت پنبه 

  :امر موجب بروز مشكالتي مي شود كه عبارتند از شود كه اينبصورت دستي انجام مي
 افزايش هزينه هاي توليد بدليل استفاده از نيروي انساني و لزوم كار فيزيكي بيشتر -1  

 كاهش سرعت برداشت  -2  

هاي يك پنبه خوب طول الياف ، ظرافت الياف و تميزي الياف است كه پنبه ويژگي  مهمترين
بلند و ظرافت خوبي است اما به دليل روشهاي سنتي و غير  ايران داراي طول الياف نسبتا

مكانيزه برداشت غوزه هاي پنبه و مراحل جداكردن الياف از دانه هاي پنبه الياف پنبه ايران 
  . 1گي زياد و طول نامناسبي مي گرددداراي شكست

وزارت جهاد  قصور بخش فني و مهندسي پنبه ،در ايران يكي از داليل مكانيزه نبودن توليد پنبه
آالت مكانيزه، كاشت،  معرفي و ترويج استفاده از ماشين ،در ارائه ،سسات مربوطهؤكشاورزي و م

ها و  داشت و برداشت در شرايطي است كه روز به روز به لحاظ ماشيني شدن دنيا تعداد نيرو
زراعي  شدت تقليل يافته و در عمل كارهاي عمليات  خانوارهاي شاغل در مزارع پنبه جهان به

گرفت با تغيير  خانوار كشاورز انجام مي پنبه در مقاطعي كه توسط نيروهاي انساني و عمدتاً
. شود وسيله ماشين انجام مي جمعيت جهان به رويه اقتصادي و اجتماعي كشورهاي پيشرفته و كم

دهد و  درصد هزينه توليد اين محصول را به خود اختصاص مي40برداشت دستي پنبه حدود 
الزم به ذكر است كه . باشد هاي با نيروي كار گران به صرفه نمي در كشوردستي ه برداشت ادام

مكانيزه، عمليات % 100در حال حاضر در كشور ما عمليات آماده سازي بستر بذر بصورت 
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دستي و عمليات % 90مكانيزه، عمليات داشت بصورت % 30دستي و % 70كاشت پنبه بصورت 
  گيردانجام مي دستي% 100برداشت بصورت 

  هاي كشاورزيكوچك بودن زمين -4
ه باشد، كه بيم يكشاورز ينهاي، وسعت كوچك زميكشاورز ونيزاسيبرسر راه مكان يمانع اصل

 يكشاورز ونيزاسيعبارت بهتر مكانه ب ايو  نينو وهيش يريبكارگ. گردديكوچكتر هم م جيتدر
 ينظر اقتصاد آن فراهم گردد، از يبرا زين يو اگر امكانات رنبودهيكوچك امكان پذ ينهايزم در
 يتمام شده محصوالت كشاورز متيبه صرفه نخواهد بود، چراكه سبب كاهش ق ونمقر

 يستي، باينابسامان كشاورز تيوضع نيا از يرهائ يبرا بيترت نيپس با ا. دينخواهد گرد
  .دشو يشياندچاره

 وهي، استفاده از شيمزروع ينهايزم يجيشدن تدر كوچكتر از يريروش جلوگ نيترمناسب
 ژهيو ه، بما دركشور يجمع زين و يهنوز فرهنگ كارگروه كهيي آنجا باشد، ازيمي كاشت تعاون

آنان روشن  يبرا يكار گروه ديفوا و يانفراد مضرات كار كشاورزان، شكل نگرفته و انيم در
نظر ه دشوار ب مشكل و يامر يكشاورز يهايتعاون ليتشك يتصور نيچن است، در دهينگرد

آنها  ازاتيامت و ديفوا يستيبا هايتعاون نيا ليتشك يبرا ياقدام هر جهت قبل از نيرسد، بديم
  داد،  حيتوض شانيرا برا

 دايپ ليتما يكشاورز يهايتعاون ليسمت تشكه تا آگاهانه ب نمود، يفرهنگ ساز نكهيا يعني
  . ديفراوان خواهند گرد و اريبس يقدرت يتشكلها دارا نيا يصورت نيكه درچن كرده

 ليكوچك، تبد يمزروع هاي نيزم ،يكشاورز يهايتعاون لياست كه با تشك يادآوريالزم به 
كار  يروهاين زيو ن يمتعدد كشاورز آالت نيبزرگ شده كه استفاده از ماش هاي نيبه زم

 يمراحل كاشت، داشت و برداشت در آن فراهم م يتمام يمتخصص و ماهر برا يكشاورز
  .رددگ
 و يبانيپشت يرود كه برايبشمار م يمردم يتشكلها ، ازيروستائي هايتعاون كهنيتوجه به ا با

 يالتيروستاها تنها تشك و يقطب كشاورز در وجود آمده وه از كشاورزان روستاها ب تيحما
 نويزاسيمكان در هايتعاون نينقش ا ليدل نيهمه هستند كه كشاورزان به آنها اعتماد دارند، ب



88  دفتر مطالعات آماري و راهبردي انجمن صنايع نساجي ايران

 

 هيبه ته قادر يكشاورز به تنهائ كي كهيآنجائ از. گذار باشدريتاث اريبس تواندي، ميكشاورز
 يكشاورز دهيآموزش د متخصص و يروهاين زين و يمختلف كشاورز آالت متعدد ونيماش
 يتمام تواند ازي، مهايتعاون نيبه ا وستنيپ و تيباشد، با عضويخود نم يمزروع ينهايزم يبرا

  .دياستفاده نما يكشاورز ونيزاسيت مكانامكانا

  بندي پنبه ايرانمشكالت مربوط به فروش و بسته -5

بندي كه هاي عدلرسد يعني اينكه لفاف و سيمپنبه داخلي بصورت ناخالص به فروش مي - 1
در حالي كه . رسددهد نيز با پنبه به فروش ميوزن هر عدل پنبه را تشكيل مي ٪ 3-5حدود 

  . رسندبه فروش مي) بنديبدون لوازم بسته(اتي بصورت وزن خالص هاي واردپنبه

كني موجود در كشور، تصفيه وش به هاي پنبه پاكبدليل گراني پنبه و قديمي بودن دستگاه -2
بنابراين در . باشندهاي گياهي ميناخالصي ٪4هاي ايراني تقريباً داراي خوبي انجام نشده و پنبه

  .باشدبيشتر از انواع خارجي مي ٪ 3-5ن حدود مجموع، ضايعات  پنبه ايرا

انگليسي مناسب  40هاي با ظرافت متوسط تا حداكثر نمره كيفيت پنبه ايران براي توليد نخ -3
هاي رينگ مدرن نياز به انگليسي به باال و با دستگاه 45هاي ظريف از است و براي توليد نخ

شود كه نياز ساليانه اين نوع تر احساس ميهاي مرغوب با ظرافت باالتر و طول بلندخريد پنبه
  . شودهزار تن برآورد مي 5پنبه در حدود 

باشد موجب بروز خسارات جبران وجود الياف غريبه كه عمدتاً از الياف پلي پروپيلن مي
اين الياف از گوني هاي پلي پروپيلني كه جهت . ناپذيري در پارچه هاي توليدي مي گردد

شود جدا شده و به داخل عدل هاي پنبه آمده و به علت بي تفاده ميآوري وش پنبه اسجمع
هاي نخ رنگ بودن، قابل شناسايي و تشخيص نبوده و پس از ريسيده شدن به داخل بوبين

هايي كه جهت اين الياف پس از بافت پارچه و در هنگام رنگرزي آن، با رنگ. رودتوليدي مي
لذا خطوط طوالني گاهاً تا چند متر در پارچه . پذيرندشود رنگ نميرنگرزي پنبه استفاده مي
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الياف پنبه خارجي فاقد اين مشكل . گرددايجاد كرده و موجب خرابي مقادير زيادي از پارچه مي
   .   باشدمي

وجود دارد كه برخي بر عهده دولت و راهكارهايي ايران پنبه  صنعت نساجي و براي احياي 
نماييم  مي رف كنندگان اين محصول مي باشد كه به آن اشارهبرخي بر عهده  كشاورزان و مص

به  شتريمطالعه ب يبرا(.  را از ميان بردارد  شايد برخي از موانع بر سر راه توليد و مصرف پنبهتا 
، انجمن  يصنعت نساج يو راهبرد ي، دفتر مطالعات آمار سير تحول توليد پنبه در ايران« 

  .) اييدنم مراجعه »رانيا ينساج عيصنا

  در احياي صنعت نساجي و پنبهايران نقش دولت 
نظير تهيه بذر، سم، كود مرغوب، اصالح (پرداخت يارانه هاي هدفمند در بخش توليد  -1

  سيستم 
 )آبخيز داري و تسهيل شرايط جهت مكانيزاسيون كشت

 شت پرداخت تسهيالت كم بهره براي تأمين هزينه هاي كاشت و داشت در ابتداي فصل كا -2

 خريد وش به قيمت مناسب و پرداخت به موقع آن به كشاورز بدون انتظار سود آوري  -  3

  پرداخت يارانه صادراتي  -4
  آزاد سازي واردات پنبه باكيفيت -5
  برداشتن موانع گمركي و مقررات دست و پاگير از سر راه صنعت نساجي -6

  پنبه در احياي صنعت نساجي و ايران نساجي نقش صاحبان صنايع
 تهيه و تأمين بذر اصالح شده ارقام پنبه با طول تار بلند به ميزان مورد نياز  -1

 تضمين خريد وش توليدي از سوي ارگانهاي ذيربط  -2

هاي كشاورزي جهت فراهم نمودن امكانات الزم براي اجراي  يكپارچه سازي زمين -3
زراعي،  انجام به موقع عملياتمكانيزاسيون كامل عمليات كاشت، داشت و برداشت به منظور 
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به امر  و كاهش هزينه هاي توليد به خصوص توجه) بذر، سم و كود(مصرف بهينه نهاده ها 
 برداشت ماشيني وش

 ) كني پنبه پاك(بازسازي و بهبود صنايع تبديلي  -4

  )بافندگي و ريسندگي(تقويت و بروز نمودن صنايع تكميلي  -5
جويي در آب مصرفي و كاهش قيمت تمام ظور صرفههاي آبياري به مناصالح روش -6

 .شده توليد

  ازبكستان سير تحول پنبه در  -
پنبه و  ديبا كاهش تول لي جهان بود و پنبه در  دكنندةيتول نيازاستقالل چهارم شيازبكستان تا پ 

. تنزل كرد جهاني  ششمپس از استقالل ، به ردة  يدر سالها جايگزيني مواد غذائي به جاي آن
تا  1329ساله از   يدورة س كي يط

محصول  1980تا   1950/ ش 1359
از دو  شيپنبه به ب شيبرابر افزا

، ص  يشالچ  انياحمد( افتي
 نر،ي؛ آك165ـ164 تةي؛ كم130ص 

از ). 3پنبه ، ص  مشاورة  يالملل نيب
/ ش 1378تا   1985/ ش 1364

پنبه  ركشتيز  نيزم 1999
هكتار كاهش  از پانصدهزار  شيب

هكتار  1600000 و به حدود  افتي
سالها ازبكستان   نيا يط. ديرس

 يكشورها انيدر م دكنندةيعمدة تول
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از امور  ياريكشور، در بس نياست كه ا نيمشكل ا. محصول پنبه را داشته است  نيتر نييپنبه پا
 آورد كه يم  به دست يمولد ــ محصوالت اريپنبه ــ پنبه از انواع بس ديبه تول مربوط يكشاورز

 نيكنند، نصف است و ا يكه از همان بذرها استفاده م هيهمسا يبا كشورها سهيآن در مقا زانيم
محصول پنبه  تيفيو ك تيكشور بر كم نيپنبه در ا ديتول طيو شرا طيبدان معناست كه مح

 يمحصول چند استي، از هنگام استقالل ، دولت س نيافزون بر ا. داشته است  يمنف يريتأث
 ديتول شيپنبه را به منظور افزا ركشتياست تا سطح ز دهيگرفته و كوش يرا پكردن اقتصاد 

  پنبه  به كشت و صادرات يكشور بشدت متك نيحال ، اقتصاد ا نيبا ا. غالت كاهش دهد
 بوده پنبه يصادركنندة جهان نيبزرگتر كاي، ازبكستان بعد از امر1995 در سال  برابر آمار. است 

  .است 
ولي در دهه اخير به شمار مي رود اصلي تجاري  در ازبكستان  چه پنبه محصول گر

در . ميليون تن پنبه توليد شد  6/1حدود  91/1990در سال .توليد پنبه سير نزولي داشته است
 ، پنبه و توليد كاهش سطوح زير كشتاز علل  .رسيد هزار تن 910توليد پنبه به  11/2010سال 

را مي توان نام برد عالوه بر . غيره و ، مشكالت آبياري  دانه هاي غذايي اختصاص زمين ها به
 11/2010كم كم رشد داشته است تا در سال  05/2004از سال  در داخل كشورپنبه  آن مصرف

مجموع توليد را تشكيل داده است  كه اين نشان  درصد 25تن رسيده و حدود  273000به 
و جهت گيري دولت در امر صادرات نخ دهنده عزم دولت در توسعه صنايع ريسندگي پنبه اي 
بديهي است سياست هاي كالن كشور . هاي پنبه اي به جاي صادرات پنبه خام مي باشد 

ازبكستان تكميل زنجيره ارزش افزوده صنايع نساجي بوده و در سال هاي آينده شاهد افزايش 

ازبكستان به  .يمسرمايه گذاري در صنايع ريسندگي ، بافندگي و نهايتأ پوشاك آن كشور بود
 . دنبال رقابت پذيري بخش نساجي در سطوح جهاني است
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عوامل موثر بر رشد و توسعه از مجموع آنچه تا كنون در مورد صنايع نساجي ازبكستان بيان شد 

از ديدگاه هاي ذيل مورد بحث و بررسي قرار   مي توان را ازبكستان يصادرات صنعت  نساج
  :داد

منسوجات و براي افزايش صادرات  ايجاد فضاي مناسب و  ه سرماي جذب :الف
  پوشاك 
ازبكستان به لحاظ مجاورت با كشور هاي افغانستان ، قزاقستان ، قرقيزستان و  -1

تاجيكستان و عدم دسترسي به منابع آبهاي بين المللي از حداكثر توان خود در جهت افزايش 
تفاده نموده و با تكيه بر منابع و ذخاير مبادالت تجاري و جذب سرمايه گذاري خارجي اس

  .طبيعي و نيروي انساني زمينه هاي الزم را براي ايجاد اقتصاد آزاد فراهم مي نمايد
حمايت هاي الزم از سرمايه گذاري از سوي دولت از طريق تخصيص تسهيالت  -2

  گمركي و مالياتي 
در اروپاي شرقي ، غربي و بهبود بخشيدن به فضاي كسب و كار كشور و بازاريابي  - 3  
  تركيه 

برگزاري مستمر نمايشگاه هاي بين المللي در جهت تجارت پنبه و ساير محصوالت  -4
  نساجي و تعامل و همكاري بيشتر با ساير كشور ها

فروش زياد محصوالت نساجي و توسعه نام تجاري نساجي ازبكستان در بازار هاي  -5
  بين المللي 

  عوامل موثر بر رشد و توسعه صادرات صنعت  نساجي ازبكستان 
 و مقايسه آن با صنايع نساجي ايران
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در بسط و توسعه  نيمرحله نو كه »يينوا« صنعتي – يقتصادمنطقه آزاد ا جاديا -6
ازبكستان  يها يكمپانبين  ، تعاملكند  يرا باز م يالملل نيب يها يگذار هيسرما يها يهمكار
با استفاده حداكثر از  باال بردن رقابت پذيري را كند و امكان  يم جاديا يخارج يبا شركا

  .ي را فراهم مي نمايدذاران خارجگ هيسرما  يازبكستان و فرصت ها يايمزا
  تالش صاحبان صنايع نساجي براي فروش بيشتر منسوجات و پوشاك -ب
  اقدام به رشد بازار هاي داخلي  -7
  استراتژي توليد مواد اوليه مثل پنبه و نخ و مواد تكميل شده مثل پوشاك و جوراب -8
ياز عمده بازار داخلي و ايجاد مراكز طراحي و مد و تحقيق در باره پوشش مردم و ن -9
  خارجي

تمركز بر افزايش توليد منسوجات خانگي ، لباس هاي خانگي و لباس هاي آماده بر  -10        
  اساس نياز بازار داخل و خارجي

  پايين آوردن هزينه هاي توليد از طريق تامين  مواد اوليه با قيمت هاي مطلوب -11
  از ماشين آالت نساجي تامين به موقع  قطعات يدكي مورد ني -12

  امكانات مناسب در ازبكستان براي افزايش توليد - ج
در دسترس بودن مواد خام، الياف پنبه اي با كيفيت و با گريد باال به خاطر شرايط  -13

  مطلوب آب و هوايي ، بارندگي كافي ، خاك غني براي كشت محصول پنبه 
  هزينه هاي پايين حامل هاي  انرژي  -14
  نيروي كار ماهر و ارزان  وجود -15

  تسهيالت دولت براي كمك به صنعت نساجي و پوشاك -د
به علت عدم وجود قانون كار و تامين اجتماعي سختگيرانه توليد روان تر و ارزان  -16

  . تر انجام شده و سود آوري محصوالت توليدي باالتر است 
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 استهايس كرد نيتدو را كالن ياقتصاد يها برنامه ، بازار اقتصاد به لين يبرا دولت -17          
  :شد اعالم ليذ بشرح بكستان از جمهور سيرئ توسط بازار اقتصاد به گذار يبرا يها تياولو و

 يداخل از اعم ، ياقتصاد مناسبات از استيس بودن جدا ، استيس بر اقتصاد تياولو -الف      
  يخارج و

 و ياقتصاد اصالحات انجام ياصل مسئول ولتد ، بازار اقتصاد به گذار دوران در  -ب    
  . است كيدموكرات تحوالت

   اتباع حقوق تيرعا و آن ياجرا لزوم و نيقوان تياولو-ج    
  . كند تيحما ريفق قشر بخصوص و اتباع منافع از كه يقو ياجتماع استيس ياجرا -د    
 به  شوك آوردن وارد از يردا خود و بازار اقتصاد به مرحله به مرحله و يجيتدر گذار - ه    

  جامعه
 با توجه به مطالب عنوان شده مي توان نتيجه گرفت كه در حال حاضر بخش عمده اي از

را توليد پنبه تشكيل داده و دولت اين كشور نيز با اشراف به  صنعت نساجي كشور ازبكستان
همانگونه . دهد اين امر ، نهايت حمايت هاي الزم راجهت توسعه و رشد اين صنعت انجام مي 

كه عنوان گرديد صنعت نساجي از جمله صنايعي است كه با ارزش افزوده  و اشتغالزايي باال يي 
در .در اقتصاد آنها ايفا مي نمايدكه براي كشورهاي مختلف به ارمغان مي آورد نقش بسزايي را 

ر كنندگان الياف اين راستا دولت كشور ازبكستان با حمايت مناسبي كه از توليد كنندگان و صاد
  ايشان را به توليد هر چه بيشتر اين محصول استراتژيك ترغيب  وردپنبه اي به عمل مي آ

شايان ذكر است كه برنامه دولت اين كشور جهت رشد صنعت نساجي آن تنها محدود .مي نمايد
دگي نيز به يارانه توليد به پنبه كاران نبوده و حمايت آن در زنجيره بعدي اين صنعت يعني ريسن

ايشان صورت گرفته است به طوري كه پنبه مورد نياز ريسندگان را با شرايط مناسبي در اختيار 
  .در بازار هاي جهاني قابل رقابت نموده استآنها را قرار داده و محصوالت 

محدود نبوده  حدبرنامه استراتژيك دولت اين كشور جهت حمايت از صنعت نساجي به همين 
طي سال هاي آتي صادرات پنبه ازبكستان به ساير كشور ها از جمله ايران و انتظار مي رود 

صوالتي با ارزش افزوده باالتر همچون نخ و بسيار كمرنگ تر شده و اين كشور به صادرات مح
  .سپس پارچه روي آورده است
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اين در حالي است كه مسئولين امر كشور عزيزمان هيچ گونه برنامه كوتاه مدت و بلند مدتي 
ساير كشور ها ند كه انتظار مي رود با مطالعه اقدامات اراي صنعت نساجي در نظر نگرفته ب

همچون ازبكستان در اين راستا اقدام نموده و در جهت احياي توليد الياف پنبه در كشور كه 
. بدون شك محصولي استراتژيك در اقتصاد و صنعت نساجي ما به شمار مي رود ،تالش نمايند

دگي دارند تا تمام نيروي خود را بكار بسته و اخصوصي اين صنعت نيز آم صنعتگران بخش
دركشور ما ايران ،  الزم به ذكر است. حمايت دولت از صنعت نساجي را بدون پاسخ نگذارند

در ايران . سال پيش، صنعتي شده است 100اي چهار هزار ساله دارد و بيش از  نساجي پيشينه
و اين يكي از  باشد يم نيعت با كيفيت و به قيمت مناسب قابل تأمصن نيا ازيمواد اوليه مورد ن

همچنين مهارت و تجربه توليد محصوالت . رود مزيتهاي بزرگ براي اين صنعت به شمار مي
در ايران تمام مزاياي . در كشور وجود دارد و صنعتگران آن نيز متخصص و ماهر هستند نساجي

ل اين صنعت باال بودن قيمت تمام شده وجود صنعت نساجي موفق وجود دارد، مشك
البته . از آن برطرف خواهد شد يوري در كشور بخش محصوالت است كه با افزايش بهره

كشور  ينساج عيشده محصوالت صنا تمام متيحل كاهش ق راه ييبه تنها يور رهبه شيافزا
وارض متعدد به ع توان يكه م ارنديكشور بس يصنعت نساج ينبوده و موانع و مشكالت فرارو

 فيعملكرد ضع ،يبانك يها بهره ه،يتعرفه واردات مواد اول انه،يسال اديز التيتعط ،يافتيدر
ضعف  ي،الملل نيب يها ميو وجود تحر يجهان يعدم ارتباط با بازارها ،ياجتماع نيسازمان تأم

 عياتوسعه صادرات صن ينبود برنامه مدون برا ،ها  ناقص آن يو مقررات و اجرا نيدر قوان
 ي ،گذار هيسرما تيو فقدان امن نيدر قوان تيعدم شفاف ،  يباال بودن نرخ بهره بانك ي ،نساج
 عيدر حوزه صنا يصنعت يها در پروژه يو خارج يداخل يگذار هيبودن حجم سرما يناكاف
محصول و باال  نييپا تيفيك،  يرقابت يو عدم توجه به بازارها تيريضعف در مد ي ، نساج

 يبا محصوالت مشابه خارج يرانيا نبودن محصوالت  يرقابت،تمام شده محصوالت  نهيبودن هز
 يدولت از برندها تيو عدم حما يداخل ينساج ياز كاالها ياريعدم وجود برند در بس ،

در  ياظهار كم نيو پوشاك و همچن يمحصوالت نساج هيرو يقاچاق و واردات ب ، موجود
براي ( ...و   ينساج يكشور و نبود گمركات تخصصبخش گمرك هنگام ورود كاال به داخل 

دفتر ،  رانيا ياسالم يو پوشاك در جمهور يصنعت نساج تيوضع يبررس«   مطالعه بيشتر به
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 زين) مراجعه كنيد » رانيا ينساج عيصنا انجمني ، صنعت نساج يو راهبرد يمطالعات آمار
هد رشد و شكوفايي صنعت كه بايد در جهت رفع اين مشكالت كوشيد تا شا اشاره نمود

  .نساجي ايران باشيم
    جمع بندي  

اين طور كه به نظر مي رسد دولت ازبكستان هم به خوبي به تأثيرات شگرف صنايع 
نساجي و پوشاك بر اشتغال ، توليد ثروت ملي ، ارز آوري و توسعه صنعتي واقف گشته است 

وسعه ملي و توسعه صنعتي را بر محور كشور ها ، دروازه ورود به ت و مانند بسياري ديگر از
  .قرار داده است توسعه صنايع توليد پنبه ، نساجي و پوشاك  

كشور ازبكستان كه در زمان اتحاد جماهير شوروي سابق وظيفه تأمين پنبه براي اين 
جماهيري را به عهده داشت و تنها محصول كشاورزي آن پنبه بود اينك و پس از استقالل 

ود از توليد پنبه با احتياط به كشت ساير مواد غذايي مورد نياز خود نيز ضمن حفظ سهم خ
  .توجه نشان داده است

افزايش راندمان برداشت وش پنبه از مزارع ، مكانيزاسيون كاشت ، داشت و 
برداشت ، خصوصي نمودن زمين هاي كشاورزي در كنار نظارت كامل بر امر توليد ، 

  .هاي دولت ازبكستان استسياست  تجارت و قيمت گذاري از 
در صنايع پايين دستي پنبه ، در كنار اين مسائل توجه به زنجيره ارزش افزوده 

از قبيل صنايع ريسندگي ، بافندگي و پوشاك و البسه نيز از ديگر اولويت هاي 
  .سياست هاي اقتصادي دولت است

توسـعه   تالش دولت ازبكستان در تسهيل در امر جذب سرمايه گذاران خـارجي جهـت  
صنايع مورد استقبال سرمايه گذاران ديگر كشور ها بخصـوص از كشـور هـاي سـنگاپور ، كـره      

و ايشان با استفاده از مزيت هـاي نسـبي كشـور ازبكسـتان از قبيـل      .جنوبي و تركيه قرار گرفتند
  . ، انرژي و كارگر و با هدف سود آوري راهي اين كشور شده اند) پنبه(ارزاني مواد اوليه 
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ت دولت ازبكستان در جذب پنجاه در صد از توليد پنبه داخل جهت ايجـاد ارزش  سياس
افزوده در داخل كشور زنگ خطري جدي براي صنايع نساجي ايران است كه بشـدت بـه پنبـه    

كشور ازبكستان وابسته شده است و جا دارد كه مسئولين كشور تا دير نشـده فكـري   وارداتي از 
درصـدي   21ارائه تخفيـف  . ايع نساجي از توليدات داخلي بنمايندياز صنبراي تأمين پنبه مورد ن

در قيمت پنبه تحويلي به صنايع ريسندگي ازبكستان بشدت در كاهش قيمت تمام شده توليدات 
نخ هاي پنبه اي كشور ازبكستان موثر بوده و هم اينك نخ هاي توليد شده در ازبكسـتان بسـيار   

  .يع ريسندگي ما را تحت فشار قرار مي دهدارزان به كشور ما صادر مي شود و صنا

تعيين پنبه به عنوان محصولي استراتژيك در سياست هاي وزارت جهاد 
و پرداخت يارانه به كشاورزان پنبه كار و تدوين استراتژي توسعه صنعتي كشاورزي 

 و صنايع نساجي و پوشاك به عنوان صنعتي كه تأثيرات اجتماعي شگرفي داشته
 راي حل معضل بيكاري بوده و قدرت توليد ثروت و ارز آوري باالييبهترين گزينه ب

  .مي باشد در كشورمان از ضروري ترين اقدامات ملي دارد
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