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 مقدمه

آنجاییکه این صنعت در حال گذراندن مراحل تغییر و بود. از   ، سالی بحرانی برای صنعت نساجی و پوشاک بنگالدش2020سال  

ی  بنگالدش در اواخر دهه  سازمانی رخ خواهد داد. داستان موفقیت صنعت پوشاک آماده  یبرخی تغییرات عمده  ، دهبوتحول  

رو  ای روبهسابقهبا رشد و شکوفایی بی  1990ی  توسعه پیدا کرد و نهایتاً در دهه   1980ی  ای در دهه آغاز شد، به طور فزاینده  1970

ی بنگالدش با درآمدزایی ی زمانی کوتاه، بخش صادرات پوشاک آمادهپیکر در یک بازهشد. با تبدیل شدن به یک صنعت غول

ی اقتصادی کشور تبدیل شد. هدف بخش صادرات  میلیون نفری، به پشتوانه  20درصدی حاصل از صادرات و تعداد شاغلین  84

درصد از کل صادرات بازار جهانی را   10تا   8میلیارد دالری است که    50، رسیدن به رقم  2021ی بنگالدش تا سال  اک آمادهپوش

میلیارد دالر برآورده کرده است.   34درصد از هدف صادراتی خود را با رقم تقریبی  7شود. در حال حاضر این کشور شامل می

نماید. این مقاله سعی دارد تصویری روشن از سناریوی صنعت ین هدف ناممکن میحال با سرعت رشد فعلی رسیدن به ابا این

 آن را به نمایش بگذارد. 2020انداز سال  دش ارائه دهد و چشمپوشاک و نساجی بنگال

 بخش تجزیه و تحلیل مشخصات

منفی را   رشد  ار در تاریخ صادراتصادرات مشخص کرد. در حقیقت، برای اولین بتوان با رشد منفی  آخرین سال مالی را می

  ات های قبل اندکی افزایش پیدا کرد. با این حال، گزارش ، این رشد بر خالف سال2019برای چهار ماه متوالی ثبت کرد. در دسامبر  

 اش دارند. های اقتصادی، نشان از ثبات و پایداری بنگالدش و رشد صادرات پوشاکبانک جهانی و سایر مدل

می نشان  نساجی  بخش  کلپروفایل  تعداد  که  اتحادیه  جاتکارخان  دهد  نظر  تحت  امروز  به  تا  که  و   پوشاکی  تولیدکنندگان 

مورد    1ها را از نمودار  واحد بوده است. اگر روند تغییر تعداد کارخانه  4621اند،  قرار گرفته  BGMEAصادرکنندگان بنگالدش  

شوند رو به کاهش است. با اضافه می  هجدیدی که هر سال  جاتاهیم بود که تعداد کارخانتجزیه و تحلیل قرار دهیم، شاهد خو

فروشی بنگالدش در راستای حفاظت از سالمت کارگران شرکت بزرگ جهانی خرده  28گروهی  ها و همنامهوارد عمل شدن توافق

پس از آن در هر سال  رو شد.های جدید روبهانه، بنگالدش با کاهش تعداد کارخ2013- 14های  ها، در سالهای کارخانهو محیط

ایم بوده  واحد  200صنعت جدید در مجموع اضافه شد. عالوه بر این، در چند وقت اخیر ما شاهد تعطیلی حدود  75تعداد حدود  

رو به کاهش هر سال    ید درجد  یعاگرچه تعداد صنا  ین،بنابراگر تطابق کامل و ماندگاری صنایع جدیدِ اضافه شده است.  که نشان

سبز   یعصنا  ی سرآمدعنوان الگوبنگالدش را بهاین مسئله،  شده به مراتب بهتر است که    یاندازراهتازه  یعصنا  یفیت، اما کاست

، در حال حاضر USGBCطور کلی طبق اعالم شورای ساختمان سبز آمریکا  دهد. بهی باالتر قرار میدر سطح  یدارپا  یهایوهو ش

کارخانه کل  گواهینامههاتعداد  دارای  محیطی  ی  طراحی  و  انرژی  رهبری  بنگالدش    LEEDی  شامل   90در  که  است   عدد 

پردازند، اما چنین های سبز نمیای برای ساختمانشود. اگرچه خریداران هیچ مبلغ اضافهی پالتینیوم میساختمان با رتبه24

 خود ما هم بسیار ضروری است.کند و برای بقای  ابتکاری همچنان کمک بسیاری به برندسازی می
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 2018- 19پروفایل بخش، پوشاک و نساجی، بنگالدش، سال مالی    -1جدول  

 4621 تعداد صنایع پوشاک صادراتی

 $میلیارد  13/34 کل صادرات نساجی

 % 21/84 سهم )%( در کل صدارات

 میلیون 4 نیروی کارگر

 % GDP )%( 17/11مشارکت در 

 % 23/63 ارزش افزوده )%(

 تیشرت، پولوشرت، پیراهن، پولیور، شلوار محصوالت اصلی

 اتحادیه اروپا، ایاالت متحده امریکا، کانادا بازارهای اصلی

 425-تولید نخ تعداد واحدهای نساجی

 796-تولید پارچه

 240-تکمیل-چاپ-رنگرزی

 $میلیارد  6بیش از  سرمایه گذاری در بخش صنایع نساجی پایین دستی

 (2019سپتامبر -)آوریل $میلیون  229 صادرات نساجی

 (2019سپتامبر -)آوریل $میلیون  333 صادرات کاالهای جوت
اتحادیهنکته اعالم  طبق  که  است  این  کرد  توجه  آن  به  باید  که  دیگری  مهم  بنگالدش  ی  و صادرکنندگان  تولیدکنندگان  ی 

BGMEA  میلیون  4  طور مستقیم در صنایع پوشاک مشغول به کار هستند، چند سالی است تعداد کارگرانی که به، در حال حاضر

ه تعداد کل کارگران در هر واحد تولیدی نه تنها افزایش نیافته که ممکن است  دهد کنشان میمسئله  این    نفر ثابت مانده است. 

اتوماتیک در خط تولید باشد که منجر به تواند استفاده از برخی فرآیندهای نیمهمی  دلیل این موضوعرو به کاهش باشد. یک  

برابر ها ششگذارد چراکه آنروی صنعت و همچنین کارگران نمی  منفیطور کلی این امر اثر  شود. بهکاهش نیروی کار انسانی می

 کنند. ی قبل مزد دریافت مینسبت به حقوق یک دهه

 

 های نساجیتغییرات سالیانه در تعداد کارخانه  - 1شکل  
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یدن هرچه  ارزش افزوده است. ارزش افزوده همزمان با به خودکفایی رس  مورد توجه قرار گیرد؛ی مهم دیگری که باید  نکته

روز در حال افزایش است. صنعت در بخش بافت، روبهی حلقویبیشتر صنایع، در پیوندهای پیشین صنایع خصوصاً بخش پارچه

دهد. موضوع امیدبخش اما های ارزش افزوده را کاهش میهای تاروپودی، کماکان نیازمند بخش خارجی است که دامنهپارچه

ها سابق براین هر ی تولیدکنندگان بزرگ جین کشور، آنرشد گذاشته است. به گفتهشدت رو به  در بخش جین است که به

دالر باال  رفته است. بنگالدش هر سال 11تا    10کردند اما امروز این قیمت تا  دالر تولید می7تا    5.50شلوار جین را با قیمت  

ی کنندهترین تآمینعنوان بزرگست جای چین را بهمیلیارد دالر محصوالت جین دارد و توانسته ا3صادراتی با ارزش بالغ بر  

میلون یارد جین در مقابل تقاضای نزدیک به 40ی جین در بنگالدش بیش از  کارخانه31ی اروپا بگیرد. ظرفیت تولید  اتحادیه

شود.  أمین میمیلیون یاردی است. مابقی این جین مورد تقاضا از طریق واردات از کشورهای چین، هند، پاکستان و ترکیه ت 70

ها و روزافزون از پارچه  یاستفاده ینمورد استفاده در شستشو و پرداخت و همچن  یدجد  هایی، فناور تولیدکنندگان  یبه گفته

 . یافزایدبخود    ینج محصوالتبه   یشتری ارزش ب  دهد تا یم  را  اجازه این  به بنگالدش،  بهتر و مناسب تر  یطراح

شدود که هم در  دهد. مشداهده میرشدد صدادرات محصدول مبتنی بر خوشده در سدال جاری را نشدان می  2تجزیه و تحلیل جدول  

را به ثبت   یادیرشدد ز  یو مصدنوع  الیاف بشدرسداختمحصدوالت های تاروپودی،  بافت و هم در بخش پارچهی حلقویبخش پارچه

ا و غیره که سداخته شدده از الیاف بشدرسداخت هسدتند، بیشدترین رشدد را با های زنانه و دخترانه، بادگیرهآنوراک  اند.رسدانده

ها و پلیورها که سداخته شدده ار الیاف بافت، حتی محصدوالتی چون کشدبافتاند. در بخش حلقویدرصدد رشدد به ثبت رسدانده44

د بسدیار پایینی را ثبت ای رشد درصدد رشدد در صددر قرار دارند. در مقابل، برخی محصدوالت پنبه29.25بشدرسداخت هسدتند، با 

ای و سداخته شدده از مواد دیگر، نسدبت به ی پنبهکردند. خصدوصداً محصدوالتی چون شدلوارها، بلوزها و پلیورهای زنانه و مردانه

روشدنی تغییر رویکرد خریداران را از محصدوالت الیاف بشدرسداخت و مصدنوعی، رشدد منفی ثبت کردند. این تجزیه و تحلیل به

های آینده نیز ادامه  بینی کرد که این روند در سدالتوان پیشدهد. و میی نزدیک نشدان میای در گذشدتهپنبهای به غیرپنبه

های ایجاد شدده در محصدوالت الیاف بشدرسداخت و مصدنوعی باشدد؛ امروزه  تواند نوآوریخواهد داشدت. یک دلیل بزرگ می

امروزه    ینهمچنهسددتندد.    ای راحدتز محصددوالت پنبدهی و در مواردی حتی بیشددتر اای بده انددازهمحصددوالت غیرپنبده

در مورد محصدوالت   یگرد یمنف ینکته  دارند. یشدتریب یکشدت پنبه آگاه یطیمح  یزآم کنندگان در مورد اثرات مخاطرهمصدرف

  ی برا  ینددهآ  یتجدار  یهدایریگیممهم در تصددم  ینکتده  یدک  ینا  بود.  هداآنپدذیری  غیر زیسددت تخریدبمربوط بده    یمصددنوع

دوباره به   یابد، روند ادامه  یناگر ا  ین، بنابرا  پنبه هسددتند.  ییهبر پا صددنایع مرتبط پیشددین  یشددترب یرااسددت، ز ینانکارآفر

 داد.  یماز ارزش افزوده را از دست خواه یمیعظ یوابسته شده و دامنه  یمحصوالت خارج

  



5                                                                          ایران شده در واحد مطالعات آماری و راهبردی دبیرخانه انجمن صنایع نساجی ترجمه، بررسی و چشم انداز صنعت نساجی بنگالدش 

 

 

 درصد رشد تجمعی تولید.   - 2جدول  
ی 

ی حلقو
ستم بافندگ

سی
 

 رشد سالیانه )%( بسیار باالرشد  

ی
ی تار

ستم بافندگ
سی

 -
ی 

پود
 

 رشد سالیانه )%( رشد بسیار باال

از    .. پیراهن کشباف، پلیور و 

 ساخت-بشر فالیا
25/29 

پاالتو زنااناه و دختراناه،  

لبساااا بادگیر و ...، از  

 الیاف بشر ساخت

53/44 

  رشد باال  رشد باال

پیراهن کشباف، پولیور و ... از  

 پنبه 
66/14 

یااا  ماردانااه  پایاراهان 

 پسرانه از پنبه
16/17 

   69/11 تیشرت، زیرپوش و... از پنبه

زیرشلواری و لبسا زیر زنانه و 

 دخترانه از پنبه 
59/10   

زیار  لابااا   و  شااالاواری  زیار 

 مردانه از پنبه
87/10   

  رشد کم  رشد کم

سایر   از   ... و  پولیور  کشباف، 

 منسوجات، 
09/6- 

یااا  ماردانااه  شااالاوار 

 پسرانه از پنبه
66/6 

از   مردانه  زیرپوش  تیشرت، 

 سایر منسوجات
78/7 

یااا  زنااانااه  شااالاوار 

 دخترانه از پنبه
43/6 

 
 

بلوز یاا پیراهن زنااناه 

 یا دخترانه از پنبه
73/8 - 

 

 

یااا  زنااانااه  شااالاوار 

سااااایر  از  دخترانااه 

 منسوجات

58/5 - 

 

 

پساااراناه یاا  شااالوار  

سااااایار  از  ماردانااه 

 منسوجات

75/0 

 بسیار کم است. %10رشد باال و کمتر از   %10-20، رشد بسیار باال؛%20در نظر داشته باشید که رشد بیشتر از توجه:  

 و تحقیقات شخصی. BKMEAبانک بنگالدش،    منبع:
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ماه گذشته رشد    6ثابت بوده اما در    2018- 19آنالین در سال مالی  توان دریافت که صادرات به بازار  می  3تر جدول  شبا تحلیل بی

- 19درصد، بیشترین حجم رشد را در بازار مالی 21.77درصد و  22.44منفی داشته است. کانادا و بازارهای آنالین به ترتیب با 

صد رشد منفی را به ثبت رساندند.  در  - 5.13و    -12.18ترتیب  ماه گذشته به  6به ثبت رساندند. اما همین بازارها نیز در    2018

 یاریبسگیری ویروس کرونا در چین بوده باشد، بسیار سخت خواهد بود.  خاطر همهجبران این ردیف منفی که ممکن است به

 خواهند افتاد.  یقبه تعو  یامتوقف   ین واردات از چ  یفتوق  یلبه دل  یاز سفارشات صادرات

 رشد صادرات در بازارهای مختلف.   - 3جدول

 کل صادرات )%( زاربا
  19- 2018رشد صادرات در  

)%( 

- رشد صادرات در جوالی

 20- 2019ژانویه  

 -  18/6 66/7 91/61 اتحادیه اروپا

 - 41/3 66/14 97/17 ایاالت متحده امریکا

 -18/12 44/22 45/3 کانادا

 -13/5 77/21 66/16 فروش آنالین

 -  725/6 6325/16  مجموع

 تحیقات شخصی.و  BGMEAآمارهای    منبع:

 

در بازار اتحادیه اروپا، مجارستان، قبرس، پرتغال، مالتا و سوئد بیشترین میزان رشد را ثبت کرده اند، در حالی که بازارهای 

اند. در بازار غیر آنالین هند، چین، ژاپن، فرانسه، آلمان و ایتالیا رشد بسیار کمی را ثبت کرده  بزرگتری مانند آلمان، انگلستان، 

درصد را   - 27.2کره جنوبی و آفریقای جنوبی بیشترین میزان رشد را به ثبت رساندند. در این بخش از بازار تنها ترکیه رشد  

درصدی را به ثبت رسانده  14.17های بالقوه برای بنگالدش، رشد  عنوان یکی دیگر از بازرثبت کرده است. از طرفی روسیه به

ی بازارهای  تر شدن روزانهی این مسئله است که با هرچه کوچکدهندهاست. بنابراین در مجموع، این تجزیه و تحلیل نشان

اتحادیه بهمنظمی چون  ایاالت متحده  و  اروپا  مرز و ر کشورهای همکارهایشان دوهای کسباستراتژی  عدم پذیرشدلیل  ی 

 های بیشتری در بازار نیاز است.همچنین در داخل مرزهای ملی، برای حفظ صادرات، به نوآوری

 .2019متوسط کمترین حقوق کارگران در کشورهای تولید کننده پوشاک،    -4جدول  

 ( $کمترین حقوق ) کشور

 1864 ایاالت متحده امریکا 

 933 ترکیه 

 650 هندوراس 

 632 تایلند 

 270 چین

 248 ویتنام 

 231 اندونزی 

 207 مکزیک 

 255 هند

 85 بنگالدش

 . ILO ،2019منبع: آمار 
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 های مهارت محورنیروی انسانی و تحلیل

ی اخیر  ی بخش نساجی و پوشاک بوده است. در یک دههای بسیار حیاتی برای تداوم توسعهمنابع انسانی در همه حال مسئله

درصد  40تا    30ی کسب و کار در همین دهه  دستمزد کارگران پوشاک شش برابر افزایش پیدا کرده است. عالوه بر این، اداره

درصد کاهش  4تا    3کند  افزایش پیدا کرده است. در مقابل، بر اساس منابع موثق مختلف، میانگین قیمتی که خریدار پرداخت می

ایم. در چنین شرایطی،  پذیری قیمت در بازار را از دست داده درصد از رقابت  40تا    35یافته است. در نتیجه در مجموع ما  

ی نیروی انسانی تواند از پس هزینهی حیاتی تبدیل شده است و حاال صنعت نمیپروفایل مهارت نیروی کارگر به یک مسئله

)مرجع    پوشاک است  یدارانخر  یبرا  یمکان رقابت  یککار، بنگالدش هنوز    یرویحال، از نظر دستمزد ن  ینبا ا غیر ماهر بربیاید.  

 (. 4جدول  

 

 وری.نیروی کارگر و بهره  - 2شکل  

کار  یروی نگران ماهر بودن ن یژهوواردکنندگان پوشاک ممکن است به ینمهارت است، بنابراشغل کم یکپوشاک معموالً  یدتول

های کند. خصوصاً در موقعیتتولید عملکرد بهتری را طلب میشود که فرآیند  اگرچه، کارگر ماهر زمانی حائز اهمیت می  نباشند.

را افزایش می انجام کار را کوتاه میمدیریتی، مهارت مناسب، بازدهی و سودمندی یک کارخانه  کند.  دهد و همینطور زمان 

ماند چراکه ا عقب میشود، بنگالدش از رقبوری و کیفیت آموزش با دستمزد کارگران مرتبط میبنابراین در موقعیتی که بهره

 (. 2های الزم برای این منظور در این کشور هنوز در سطوح ابتدایی هستند )مرجع شکل  آموزش و زیرساخت

ای تحیقیقاتی توسط وزارت نساجی و جوت انجام شده است که در آن دولت بنگالدش نیاز صنعت به متخصصان نساجی پروژه

های پیش رو صنعت به اند که در سالکند. آنها شرح دادهبینی میبنگالدش پیش  های پیش رو در بازارو پوشاک را در سال

ای که نیروی متخصص الزم است کسب  های اصلیای در مورد اینکه مهارتنیروی متخصص نیاز خواهد داشت ولی مطالعه  25000

تمرینی   ی برنامه ها یاست که کشور ما با طراح یدهزمان آن فرا رسرو، کند تا در بازار کار باقی بماند، انجام نشده است. از این

 ها بکند.مهارت یدر توسعه  یهنگفت   یگذاریهسسات، سرماؤم تمامیمناسب در    و آموزشی
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  SWOT ها و تهدیدهانقاط قوت، ضعف، فرصت 

وشاک بنگالدش  از صنعت نساجی و پ SWOTهای باال و مرکز تحقیقات نساجی، یک تجزیه و تحلیل  بر اساس تجزیه و تحلیل

 و پس از آن در جدول زیر خالصه شده است.   2020سال    در

 نقاط ضعف نقاط قوت

 سال سابقه و تجربه در صنعت پوشاک 30بیش از  •

همچنان نیروی کارگر در مقایساه با ساایر رابا ارزان   •

 است.

 . در بخش بافت حلقوی  ی موجودهاوی به عقب  ارتباط •

کاارآفریناان جااه  لام و منعز  از لحاای تصااامیم  •

 گیری. 

 ظرفیت تولید بسیار باال. •

بیشاترین تعداد صانایع سابز و تصاویر متبت توساعه   •

 پایدار.

ها جواب  تغییرات متبت آشااکار مدیریتی در کارخانه •

 می دهد.  

 کار بهبود یافته. –رابزه ی مدیریت   •

 حمایت دولت به عنوان بخش اصلی صادرات •

 پایین بهره وری •

 مدیریت تکنولوژی ضعی  •

ساز  مهارت و تونایی پایین به خصاود در سازو    •

 مدیریتی

تغییرات نسابت به رابا در زمان  والنیتری اتاا  می   •

 افتد

مهندساای صاانعتی ضااعی  به خصااود در بخش  •

 صنعت نساجی

 زمان تحویل دهی نامناسم، زمان  انجام کار  والنی •

ریت کیایات  های زیادو تکرار مجادد کارهاف مدینقص •

 ضعی 

 حمل و نقل و تجهیزات الجستیک ضعی  •

 تسلیهات انتقال زیر استاندارد •

 نرخ مالیات باال •

 فاصله میان دانش محصول و بازار •

 فرصت ها تهدید ها

اولیاه خاارجی باه  • باه مواد  از حاد  وابساااتگی بیش 

خصاود در مورد پنبه، پارچه های تار و پودی، رن  

 ها و مواد شیمیایی و ...

 حاشیه سود کم در آیتم ها ی پایه •

عادم و مقادار کم سااارماایاه گاذاری بر صاااناایع تولیاد  •

 پارچه بر پایه الیاف غیر از پنبه

 بحران انرژی و  باال رفتن ایمت •

 حقو  باالی کارگر در مقایسه با سز  مهارتش •

 رشد تکنولوژیکی سریع در کشورهای رایم •

 تسهیالت آموزشی زیر سز  استاندارد •

 ا عدم تحقیق و توسعهمیزان کم ی •

 عدم وجود نقشه راه مناسم برای توسعه پایدار •

 تغییرات تکنولوژیکالی •

• FDI  و سارمایه گذاری محلی کم به دلیل مشاکالتی

 نظیر بروکراسی دست و پا گیر

 مداخله سیاسی کارگران بدون ا الع  •

 اجتماعی کشور -مواعیت بدوون ثبات سیاسی •

ساااااارشاااات بیشاااتر از  رف چین باه دلیال تغییر   •

 مناسبات تجارت جهانی

 تصویر بهبود یافته و اعتماد خریداران خراجی •

 شیوه ی راه حل های پایدار •

 تاکید بیشتر بر روی کنترلهزینه ها •

 رشد بیشتر در بخش دنیم •

  ش ارزشایتمرین بیشااتر توسااعه محصااول و افز •

 افزوده با امکاناتی نظیر شست و شو و چاپ و ...

 جریان صادرات به سمت بازارها انالین •

و  • ماحالای  تاکاناولاوژی  باودن  دساااتار   در  افازایاش 

 ی سرویس های شماورههای فراهم کنندهعامل
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 گیرینتیجه

است، هرچند این مسئله را نیز ای مواجه  های جدیصنعت نساجی و پوشاک بنگالدش بر سر تقاطعی ایستاده است که با چالش

آیند. اکنون زمان آن برای صنعت فرا رسیده است تا با اتخاذ ها به وجود میها در پس چالشباید در نظر داشت که فرصت

ی بیشتر به بازارهای جهانی استفاده کند. همچنان های موجود برای عرضههای مناسب از موانع عبور کند تا از فرصتتصمیم

  .شود که منبعی امن برای پوشاک آماده استخریداران در نظر گرفته می  برای  هاعنوان یکی از بهترین انتخاببهبنگالدش  

ی طراحی و تولید بهبود پیدا کند، صنعت نیز شروع به تولید محصوالتی با ارزش افزوده  همچنان که توانایی ما برای توسعه

های سبز است  شده است. امروزه، بنگالدش محلی برای بیشترین تعداد کارخانه  بیشتر خواهد کرد که این روند پیش از این آغاز

هایی که در این مسیر با تر، کارخانهدهد. از همه مهمعنوان شریکی پایدار ارائه میکه تصویر مثبتی از ما در تجارت جهانی به

های بهتر نیاز  ی خوبی خواهد بود. ما به کارخانههما همراه نیستند به تدریج از دور خارج شده و این موضوع در درازمدت نشان

انداز این صنعت به خوانندگان ارزشمند ما کمک خواهد کرد  ی جامع از مرور و چشمهای بیشتر.  این مطالعهداریم؛ نه کارخانه

شان یاری  های آیندههها از برنام تا نگاه اجمالی مناسبی از صنعت به شکل مرسوم داشته باشند و در نهایت به تصویرسازی آن

صنعت پوشاک   دست  دست در  یدار، پا  یتوسعه  یک شر  یک عنوان  و بهها دارد  امید به بهترین  Textile Focusخواهد رساند. تیم  

 دهد.  ی به کار خود ادامه م   ی،و نساج
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