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 خالصه مدیریتی
 

آفرینی صنایع، توسعه و تکمیل زنجیره ارزش است. این مه  سبب می یکی از ملزومات توسعه توان رقابتی و ارزش

آفرینی و سودآوری اهنگ مورد توجه قرار گیرد و ارزشبه شکلی متوازن و همهای مختلف یک صنعت  شود تا حلقه

، های موجود در یک حلقه خاص نباشد. متاسفانه یکی از معضالت کلیدی صنایع مختلف کشورصرفا با تکیه بر مزیت

لقه هاست. تکمیل سایر ح  تمرکز بر مزیت های یک حلقه خاص از زنجیره ارزش و غفلت  از حرکت در جهت توسعه و

این مورد شاید در کوتاه مدت دغدغه چندانی را ایجاد نکند، اما در بلند مدت ضمن کاهش قدرت رقابت پذیری، 

ن را میسر نمی سازد. نمونه بارز این امر را می توا  مندی صنعت از فرصت های ایجاد شده در سایر حلقه هااجازه بهره

و توسعه و در صنعت نساجی و پوشاک بواسطه غفلت از حلقه   در صنعت خودرو به واسطه غفلت از حلقه تحقیق 

 طراحی مشاهده نمود. 

 صنعت لوازم خانگی از جمله صنایع باسابقه کشور است که بواسطه »ساخت محور« بودن پتانسیل ارزش آفرینی 

میلیارد دالر در    8باالیی دارد. مطابق با آمار انجمن صنفی لوازم خانگی، حج  بازار این صنعت در داخل کشور حدود  

واحد تولیدکننده   600درصد بازار متعلق به محصوالت داخلی است. حدود   75تخمین زده می شود که  1397سال 

و اشتغال غیرمستقی  این صنعت   غول به فعالیت هستندهزار نفر در این صنعت مش  100نزدیک به    مستقی    با اشتغال

نیز   در این سال  ارزش صادرات محصوالت خانگی  تخمین زده می شود.حدود یک میلیون و سیصد هزار نفر  نیز  

 . 1میلیون دالر تخمین زده می شود  350نزدیک به  

تن تولید  باالی کشور در  قابلیت های  لوازم خانگی و  به اهمیت صنعت  از محصوالت خانگی، بررسی با توجه  وعی 

ارزش آفرینی که مورد غفلت قرار گرفته اند و   ه های کلیدی و زنجیره ارزش این صنعت به منظور شناسایی حلق

همچنین استخراج مشکالت و معضالت این صنعت در طول زنجیره از نقطه نظر مواد اولیه، ماشین آالت و تجهیزات، 

 ات پس از فروش و ... ضروری به نظر می رسد.طراحی، تحقیق و توسعه، فروش، خدم 

بخش عمومی و اختصاصی تقسی  کرد. بخش عمومی مشکالت، که مشکالت صنعت لوازم خانگی را می توان به دو  

نظیر سرمایه در گردش، قاچاق،   از صنایع است شامل معضالتی  پایین،دامنگیر بسیاری  مصرف تمایل    بهره وری 

صی مشکالت صنعت به طور عمده مرتبط با محدودیت های و ... است. بخش اختصابه خرید کاالی خارجی  کننده  

شکالت تامین برخی قطعات و فناوری های تولید است. به این معنی که تولید برخی از قطعات به  بازار مصرف و م

کان داخل کشور ام نمایشگر( در  پنل  یا صرفه اقتصادی )نظیر    و  (ها  پمپبرخی از  دلیل نبود فناوری )نظیر کمپرسور و  

 پذیر نیست. 

 

 28/8/98با روزنامه دنیای اقتصاد،  رانیا یانجمن صنعت لوازم خانگ رهیمد اتیه سی رئمصاحبه علیرضا محمدی دانیالی،  1
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و وضعیت   در کشوراین صنعت جایگاه کالن و  دهشمعرفی صنعت لوازم خانگی از جنبه های مختلف   در این گزارش

، انواع طبقه بندی  موضوعات دیگر مرتبط با صنعت نظیر  همچنینتشریح می گردد.    های اقتصادیآن از منظر شاخص

. خواهد شد  تحلیل  برگزیده  محصوالتداخلی    شرایط کسب و کارو    محصوالت  ، بازارجهانیها، مواد مصرفیویژگی  

و پویایی   می گرددمعضالت صنعت لوازم خانگی تشریح شده و در قالب مدل های کاربردی طبقه بندی    در ادامه

 یها هبرنام در نهایت  می شود.    در قالب الگوی نظام مند ارائه روابط منجر به کاهش قدرت رقابت پذیری این صنعت  

 ی ابیو»ارتقا توان بازار  «یصنعت  دیدر دو چارچوب »ارتقا توان تول  یصنعت لوازم خانگ  یتوسعه توان رقابت  یشنهادیپ

 « ارائه شده است.و صادرات

اقتصادی«،  اهداف »تولید در مقیاس  برنامه پیشنهادی »تولید در مقیاس اقتصادی«، محوریت سیاست ها در  در 

توسعه داخلی سازی قطعات«، ل، »ممانعت از تعدد و تکثر واحدهای جدید در صنعت، »»توسعه و تحریک بازار داخ

»کاهش بهای تمام شده تولید«، »کارآمدسازی تحقیق و توسعه«، »توسعه کیفی محصوالت«، »تسهیل جذب صنایع  

 کشور در زنجیره های ارزش جهانی« طبقه بندی شده اند. 

خارجی«، »توسعه    »تسهیل تجارت  یابی و صادرات« سیاست ها در چهار محوردر برنامه پیشنهادی »ارتقا توان بازار

 عمق صادرات محصوالت«، »توسعه کیفی محصوالت صادراتی« و »توسعه برند ملی« مدون شده اند.

همچنین برای هر یک از اهداف ذکر شده، ضمن تعریف راهبردهای اجرایی، اقدامات اجرایی الزم و سازمان های 

 ل در هر برنامه معرفی شده اند. مسئول و دخی
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 صنعت لوازم خانگیو کار  کسببخش اول: فضای 

 

 مقدمه

بر موجی از   سوار  توان گفت هموارهای بسیار وسیع و متنوع است که مینعت لوازم خانگی یکی از صنایع با دامنهص

صرف این محصوالت در کشور و از دلیل این امر را نیز می توان از یک طرف در پتانسیل باالی بازار م   ثبات است. 

حمایت های مالی و تنظیمی دولت دانست. طیف گسترده محصوالت لوازم   طرف دیگر به وابستگی ک  این صنعت به

ای ادامه فعالیت این صنعت را ایجاد خانگی سبب شده که هر خانواده با هر میزان درآمد بخشی از تقاضای الزم بر 

. 1ثبات فضای کسب و کار این صنعت را ایجاد نموده استی همواره محرک کافی برای  و بازار نسبتا بزرگ داخل   نماید

با این حال این صنعت نیز با مشکالت و چالش هایی روبرو است که راه حل آن ها به سیاست های کالن دولت و نحوه 

زنجیره ارزش آن بستگی این صنعت از یک طرف و میزان قابلیت های این صنعت در حلقه های مختلف از  تعامل آن با  

 دارد. 

تولید لوازم خانگی در کشور در مقایسه با بسیاری دیگر از محصوالت نظیر محصوالت کشاورزی یا پتروشیمی، از 

فوالد، آلومینیوم و پتروشیمی در کشور، مزیت نسبی الزم برخوردار نیست. هرچند بواسطه حضور صنایع قدرتمند 

در بخش عوامل اما وابستگی وارداتی    2اد اولیه داخلی تا حدود زیادی میسر استظرفیت الزم برای بهره مندی از مو

از قدرت رقابت این صنعت کاسته است. در   به برخی از قطعات بواسطه نبود فناوری و یا عدم صرفه اقتصادی تولید  

این صنعت در کشور    یاستوانایی تولید در اقتصاد مقموجب شده تا    نیز  ایرادات ناظر بر طرف تقاضا   کنار این موضوع

با توجه به هزینه باالی سرمایه ثابت در این صنعت، بدون تولید در اقتصاد مقیاس   به شدت تحت الشعاع قرار گیرد.

 فرآیند توسعه و تکمیل بنگاه ها و زنجیره ارزش آن ها قابلیت دوام و استمرار نخواهد داشت.

خود را از   ازیناز قطعات مورد    یمیگرفته تا ژاپن و کره، ن  کا یو آمراز اروپا    ا یسراسر دن  دکنندگانیتول  یتمام   با یتقر

امر به   نیاکه    ، (Material Flows of the home Appliance Industry, ceced, 2017)  کنندیم   یداریخر  نیچ

شرا وجود  رو  است.    دکنندگانیتول  ی برا  کسانیتقریبا    هیاول  طی مثابه  این  باآن  نیب  ینسب   تیمزاز  را  در    دیها 

جو وجست  اس، یاقتصاد در مق  دیبه سطح تول  دنیرس  یی تر از همه تواناو مه   صولمح  یو طراح  تیفیک  ، یتکنولوژ

با توجه به سرمایه بر بودن تولید لوازم خانگی )به واسطه نیاز به تجهیزات و دستگاه های متنوع و به روز(، تولید    کرد.

ارهای بزرگ تقاضاست. فه مقیاس و در نتیجه دسترسی به بازمحصوالت لوازم خانگی به شدت نیازمند عامل صر

میلیونی کشور فرصت ارزشمندی برای توسعه این صنعت از منظر دسترسی به عامل اقتصاد   80هرچند جمعیت  

مقیاس را قرار داده است، اما ورود غیر رسمی و قاچاق محصوالت خارجی ضمن کاهش ظرفیت فعال کارخانجات 

 

و برای برخی از   کاهش قدرت خرید مصرف کننده در برخی شرایط البته مزیت بازار داخلی نیز بواسطه برخی از عوامل نظیر قاچاق و    1

 محصوالت چندان پایدار نبوده است. 

میلی متر(، ورق های آهنی لمینتی، استینلس استیل و ...    2البته همچنان نیاز وارداتی به برخی از محصوالت نظیر ورق های باریک )زیر    2

 وجود دارد. 
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به سر گردیده و    داخلی، موجب تولید به نقطه سر  بر نزدیک  انگیزه و توان کافی برای سرمایه گذاری  نتیجه  در 

فقدان تسهیالت مالی ارزان قیمت برای   کنار  فرآیندهای هزینه زا نظیر طراحی و توسعه فناوری سلب شده است )در

اخل شده و در نتیجه ضعف تحقیق و توسعه(. از این رو عمده تمرکز شرکت ها بر واردات طرح های خارجی در د 

. در حال حاضر به واسطه شرایط نامساعد کسب گردیده استحوزه های مختلف تولید محصوالت تعمیق  فناوری در  

درصد در محصوالت مختلف گرانتر   30تا    10و کار نظیر هزینه باالی تسهیالت بانکی، تولید داخلی به طور متوسط  

اچاق محصوالت مشابه به داخل کشور بوده همواره انگیزه ورود غیرقانونی و ق  از کاالی قاچاق تمام می شود و این امر

 است.

شرکت های خارجی همکار نیز راهبرد خود در همکاری با شرکت های داخلی را به گونه ای طراحی کرده اند که 

ن المللی فاقد توان کاالهای تولیدی صرفا در داخل کشور قابلیت رقابت داشته باشند و در بازارهای منطقه ای و بی

متی باشند. به عبارت دیگر این کشور های به ایران نگاه بازار مصرفی دارند تا محلی برای تولید و رقابت پذیری قی

نوسان های سیاسی و یکی دیگر از دالیل کاهش قدرت رقابت صنعت لوازم خانگی،  در کنار این موضوع    صادرات.

محصوالت را با چالش مواجه می  مین قطعات و صادراتبین المللی و تا که مشارکت های    است اقتصادی کالن کشور

های بین المللی های داخلی از فرصتمتاسفانه سیاست خارجی کشور نیز زمینه الزم برای بهره مندی شرکتکند.  

 را مهیا نساخته و جریان های اطالعاتی الزم از سمت بازارهای هدف به سمت صنایع داخلی برقرار نیست. 

سه  هزینه ای نیروی کار و برخی از مواد و قطعات تولید داخل از کل ین حال جهش نرخ ارز موجب شده که  ا  با

پذیری قیمت های صادراتی تهزینه تولید محصول نهایی کاهش یابد و این مه  می تواند مزیت بزرگی برای رقاب

)نظیر یخچال، ید قطعات آن ها در داخل است  لوازم خانگی کشور باشد. از این رو محصوالتی که سه  باالیی از تول

بخاری، آبگرمکن و غیره( در صورت پیاده سازی سیاست های صحیح در حوزه تولید و صادرات می توانند بازار 

 مناسبی را در خارج از کشور کسب کنند.
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 صنعت لوازم خانگی در آیینه آمار

 توزیع بنگاه و اشتغال 

ا  ی عداد کارگاه هات   ی از کل صنعت، اشتغال مستق  یدرصد  2.6کارگاه است که با سه     637صنعت    نی فعال در 

که متوسط  ینفر بوده در حال 75 یصنعت لوازم خانگ یرا موجب شده است. متوسط اشتغال بنگاه ها  ینفر  47647

نعت، کل صاز  یدرصد 2.3با سه   ز،ین ماتنفر بوده است. در جبران خد 57اشتغال هر بنگاه در کل صنعت برابر با 

صنعت   ن یحقوق و دستمزد در ا  ن یانگیاز م   نتر ییاست که نشان دهنده سطح پا  زده یس  یرتبه صنعت لوازم خانگ

درصد کل مصرف صنعت است که موجب    0.3  ز یصنعت ن  ن یا  ی بنگاه ها   ی است. ارزش سوخت، آب و برق مصرف

 شده است.   ع یصنا  لک  انیصنعت در م   نی پانزده  ا  گاهیجا

 صنعت لوازم خانگی بنگاه و اشتغال توزیع - 1-0جدول 

 

 

 

 

 

 سهم از کل صنعت کل صنعت صنعت لوازم خانگی 

 )درصد(

 در صنعت  رتبه

 13 2.0 32710 637 تعداد کارگاه 

 اشتغال

 )نفر(

47647 1.788.651 2.6 10 

 10 * 57 75 متوسط شاغلین هر کارگاه 

 ماتجبران خد

 )میلیارد ریال( 

11.737 500.439 2.3 13 

 ارزش سوخت، آب و برق 

 )میلیارد ریال( 

485 142.003 0.3 15 
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 شاخص های مالی 

میزان ارزش داده های صنعت لوازم خانگی شاخص های مالی این صنعت را مورد بررسی قرار می دهد.    2- 1دول  ج

افزوده این صنعت   میلیارد ریال است، در نتیجه ارزش  14.7121میلیارد ریال و ارزش ستانده آن    76.874معادل  

آن در میان کل صنایع   12درصدی، موجب جایگاه    2.1میلیارد ریال قابل برآورد است که با سه     37.838معادل  

ایج شده است.   است که نزدیک به میانگین کل   0.33اد ارزش افزوده صنعت لوازم خانگی نیز عدد  شاخص توان 

 را از این نظر به خود اختصاص دهد.   18و باعث شده این صنعت رتبه  صنعت است  

با توجه به ساخت محور بودن صنعت لوازم خانگی، انتظار می رود این شاخص عدد باالتری داشته باشد، اما وابستگی 

ل و ...( توان ه واردات برخی از قطعات با ارزش افزوده باال )نظیر پنل در تلویزیون، کمپرسور در یخچااین صنعت ب

 . ده استارزش افزوده این صنعت را نسبتا پایین و نزدیک به میانگین صنعت قرار دا

 صنعت لوازم خانگی شاخص های مالی  - 2-0جدول 

 

  

 سهم از کل صنعت کل صنعت  صنعت لوازم خانگی  

 )درصد( 

رتبه در 

 صنعت

 ارزش داده ها 

 ریال(   یارد)میل

76.874 3.820.090 2.0 10 

 ارزش ستانده ها 

 )میلیارد ریال( 

114.712 5.574.485 2.0 12 

 ارزش افزوده 

 )میلیارد ریال( 

37.838 1.754.395 2.1 12 

 ارزش افزوده توان ایجاد  

 (نسبت ارزش افزوده به ارزش ستانده )

0.33 0.31  * 18 
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 اشتغال  توزیع بنگاه های از نظر ارزش افزوده و

صنایع کشور نشان می کل توزیع ارزش افزوده بنگاه های صنعت لوازم خانگی را در مقایسه با میانگین  3- 1دول ج

درصدی از کل صنایع کشور   11میلیارد ریال سه     50که بنگاه های با ارزش افزوده بیش از   مشاهده می شوددهد.  

این صنعت توانسته اند ارزش بنگاه    91درصد است و    13نگی  این رق  برای صنعت لوازم خا  دربرگرفته اند، امارا  

نشان دهنده توانایی باالتر از میانگین بنگاه های این   این مقایسه میلیارد ریال را ایجاد نمایند.    50افزوده بیش از  

 .صنعت در ایجاد ارزش افزوده صنعتی است

 ارزش افزوده بازه  از نظر صنعت لوازم خانگیبنگاه های  تعداد - 3-0جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 .دهدنشان می  را  میانگین صنایع کشوربنگاه های صنعت لوازم خانگی را در مقایسه با    اشتغال  توزیع  4- 1جدول  

کشور بیشتر است، این صنعت نسب به میانگین صنایع  سه  بنگاه های بزرگتر در    همان گونه که مشاهده می شود

درصدی، سه برابر آمار میانگین یک درصدی صنعت   3نفر کارکن با سه     500اد بنگاه های با بیش از  به طوری که تعد

  .برای این بخش است

 اشتغالتعداد از نظر  خانگیصنعت لوازم  بنگاه های تعداد - 4-0جدول 

 

 

 

 

 کل صنعت  صنعت لوازم خانگی  

 میلیارد ریال  5کمتر از  
 عدد  220تعداد 

 درصد  35سه  

 عدد   12847تعداد 

 درصد  41سه  

 میلیارد ریال  50تا   5بین 
 عدد  325تعداد 

 درصد  51سه  

 عدد   15039تعداد 

 درصدی  48سه  

 یلیارد ریال م 50بیشتر از 
 عدد  91تعداد 

 درصدی  14سه  

 عدد  3424تعداد 

 درصدی  11سه  

 کل صنعت  گی ازم خانصنعت لو 

 نفر  49تا  10
 عدد  450تعداد 

 درصد  71سه  

 عدد   24981تعداد 

 درصد  80سه  

 نفر  499تا  50
 عدد  165تعداد 

 درصدی  26سه  

 عدد  5913تعداد 

 درصد  19سه  

 نفر و بیشتر  500
 عدد  22تعداد 

 درصدی  3سه  

 عدد  414تعداد 

 درصد  1سه  
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 وفروش شاخص های سرمایه گذاری، تولید 

خرید   بررسی شاخصشاخص های سرمایه گذاری، تولید و فروش صنعت لوازم خانگی را نشان می دهد.    5- 1دول  ج

است که موجب جایگاه ده    2.4از کل صنایع  لوازم خانگی سه  صنعتنشان می دهد  و تحصیل اموال سرمایه ای 

  2سه     میلیارد ریالی و  109.842ا تولید  از نظر ارزش تولیدات، این صنعت بآن در میان کل صنایع شده است.  

درصدی، یازدهمین   2.1میلیارد ریالی و سه     111.839درصدی دوازدهمین صنعت و از نظر فروش نیز با فروش  

 .استصنعت پر فروش کشور بوده  

 عت لوازم خانگیصن در فروشو  تولید ،شاخص های سرمایه گذاری - 5-0جدول 

 شاخص های ارزی 

( و ایو واسطه  )واردات مواد اولیه  ارزی صنعت لوازم خانگی را که در برگیرنده بار ارزیشاخص های    6- 1دول  ج

سه  نسبت به سایر شاخص های مورد بررسی،  می دهد. قدرت ارزآوری )ارزش صادرات( این صنعت است را نشان 

درصد از کل واردات مواد اولیه و واسطه ای صنایع   5.2مواد اولیه وارداتی در این صنعت بسیار باالاست به طوری که  

 58متوسط واردات هربنگاه از صنعت لوازم خانگی    اده و از این نظر جایگاه شش  را دارد.دکشور را به خود اختصاص  

 

ل نقلیه، ساختمان و تاسیسات، زمین، نرم افزارهای کامپیوتری کار بادوام، لوازم و تجهیزات اداری، وسایشامل ماشین آالت، ابزار و وسایل    1

 و سخت افزارهای کامیپوتری.

 
صنعت لوازم  

 خانگی
 کل صنعت 

 سه  از کل صنعت 

 )درصد( 

رتبه در  

 صنعت

اموال سرمایه ای خریداری شده داخلی و  

 )میلیارد ریال(  1خارجی
3.429 141.828 2.4 10 

 متوسط اموال سرمایه ای هر کارگاه

 )میلیارد ریال( 
5.4 4.5  * 9 

 ارزش تولیدات 

 )میلیارد ریال( 
109.842 5.420.822 2.0 12 

 متوسط ارزش تولید هر بنگاه 

 )میلیارد ریال( 
172 173  * 8 

 ارزش فروش 

 )میلیارد ریال( 
111.839 5.387.247 2.1 11 

 بنگاه متوسط ارزش فروش هر 

 )میلیارد ریال( 
176 172  * 8 
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کشور است. صادرات ریالی هربنگاه نیز صنایع ریال بوده که بیش از دو برابر میزان واردات سایر بنگاه های میلیارد 

 . یالی صنعت است میلیارد ر  54میلیارد ریال بوده که بسیار کمتر از متوسط    7رقمی در حدود  

واسطه ای و عملکر ضعیف صادراتی آمار فوق به خوبی وابستگی باالی صنعت لوازم خانگی به واردات مواد اولیه و  

آن را نسبت به سایر صنایع نشان می دهد، اما با توجه به برابری سه  ارزش ستانده این صنعت با ارزش افزوده آن، 

 .نعتی مونتاژی قلمداد کردنمی توان صنعت لوازم خانگی را صرفا ص

 ارزی )واردات و صادرات( صنعت لوازم خانگیشاخص های    -6-0جدول  

 
  

 

 تفاوت ارقام صادرات ریالی و ارزی ناشی از تفاوت نرخ تسعیر ارزش برای صنایع مختلف است که توسط مرکز آمار اعمال شده است.  1

 کل صنعت صنعت لوازم خانگی 
 سه  از کل صنعت 

 )درصد( 

رتبه در  

 صنعت

 6 5.2 707.050 36.783 مواد اولیه وارداتی )میلیارد ریال(

 5 * 23 58 واد اولیه هر بنگاهاردات م متوسط و 

 10 0.3 1.705.586 4.283 صادرات )میلیارد ریال( 

 8 * 54 7 متوسط صادرات هر بنگاه 

 10 0.5 22.816 121 )میلیون دالر(  1صادرات
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 اهمیت صنعت لوازم خانگی از منظر برنامه های توسعه

 صنعت، معدن و تجارت  وزارتبرنامه راهبردی  

 ،شده است. در سطح کالن  یز یرطرح  ی در دو ستطح کالن و کم  وزارت صنعت، معدن و تجارت  ی راهبرد  رنامه ریزی ب

-خط ، ماموریت،  اندازچش  ترینظ مولفه هایی و بهدر حوزه صنعت مورد بررسی قرار گرفته های اصلی  جهت گیری

کلیو    مشی های  فعال  ،محوریاهتداف    ،سیاست  رشتته  و   هر  در  اردتتیاولو  یهتاتیراهبردهتا،  بختش 

به برنامه ریزی رشته فعالیت    در سطح کمی  وزارت صنعتت، معتدن و تجتارت و در ادامته  یتیاجرا  یهااستت یس

 ها و صنایع منتخب با توجه به تحلیل ها پرداخته شده است. 

 رو«،»خودصنعت    11منتشر شد،    1395در ویرایش دوم سند راهبردی وزارت صنعت معدن و تجارت که در سال  

»نساج »س  ی»فوالد«،  پوشاک«،  ت  ر ی»تا  مان«، یو  »صنا،  ک«یو سرام  ی»کاش  ، «یخانگ  »لوازم  وب«، یو   ع ی»مس«، 

به عنوان صنایع راهبردی کشور   ی«یایدر  ع یو »صنا  دنی«یو آشام   ییغذا  عی)صنعت چوب و کاغذ(«، »صنا  یسلولز

ارزش افزوده، منتخب از جمله سه     یهار شاخصنقش د  نی شتریتوجه به ب  عیصنا  نی در انتخاب ا.  1انتخاب شده اند

( و سطح  یینها  ی کاالها  ا ی  هیعنوان مواد اول)به  ن یتام   ره یو زنج  ی نسب  ت یصادرات، سه  از بازار، مز  ،ییزااشتغال

که   یمورد توجه قرار گرفته، روند  ز ی ن  نی سرزم   ش یابرنامه آم   ن یدر ا  گر ید  یاست. از سو توجه شده    ی دانش و فناور

 تیو مز  ی ژگیو  ر ییشده تا با تغ  ی نیبشیپ  ز یامکان ن  نی سازد و ا ی در این حوزه را دوچندان میریزبرنامه  اثربخشی

 باشد.   ری پذامکان زین  ی برنامه راهبرد  ر ییها تغاستان

طریق عنوان الگوی پیشرو، مولد و موفق بخش خصوصی، از  صنعت لوازم خانگی بهدر سند راهبردی وزارت صمت،  

انداز کشور ایفای نقش کند. بر این اساس، تواند در دستیابی به چش های علمی و فنی میها و قابلیتندیایجاد توانم

دوم   گاه یبه حفظ جا  دنیصنعت رس   ن یا  ی برا  ا یروز دن  یفناور  یر یکارگبا به  1404انداز این صنعت در افق سال  چش 

شده    ینیبشیدالر پ  اردی لیم   3دستگاه و صادرات    ونیل یم   16ساالنه    دیتولمعتبر در جهان با    ینام تجار  یمنطقه، دارا 

 . (1397سال  برابر صادرات   10  حدود)  است

  

 

 صنایع اولویت دارد کشور انتخاب شده بودند.صنعت نخست به عنوان   7نخست سند راهبردی، تنها در ویرایش  1
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 صنعت لوازم خانگی معرفی

 طبقه بندی محصوالت لوازم خانگی 

گزارشات و مطالعات مختلف را نشان می دهد. دو سازمان ها،  برخی از طبقه بندی های مورد استفاده در    1- 1شکل  

اساس کارکرد و سازوکار عمل   اربردی تر برای تحلیل زنجیره ارزش لوازم خانگی، طبقه بندی بر نوع طبقه بندی ک

محصوالت   کارکرد،  اساس  بر  خانگاست.  اصل  5در  ی  لوازم  فر   خچالی   ، ی ریتصو- یصوت  یگروه   ها   ندهیشو  زر، یو 

 )... و  لباسشویی، ماشین ظرفشویی  لوازم ...آبگرمکن و    ،ی)اجاق گاز، کولرگاز  ساتی، گاز سوز و تاس)ماشین  ( و 

قابل طبقه بندی است. بر اساس سازوکار عمل نیز لوازم خانگی    (...اتو و    ، یریگ  وهیآبم  ، یکوچک )جارو برق  یخانگ

ایر تقسی  می شود. این دسته بندی از آن جهت اهمیت دسته الکترونیکی، مکانیکی، الکترومکانیکی و س   ربه چها

روش های تولید، فناوری مورد نیاز و زنجیره تامین )مواد و قطعات( ارائه می دهد.  دارد که تقسی  بندی پایه ای از  

چند امروزه با هوشمند سازی هرچه بیشتر لوازم خانگی، طبقه »الکترومکانیکی« و نیازمندی های آن )فناوری، هر

 است.اد، قطعات و ...( بسیار پررنگتر شده و طیف بیشتری از محصوالت را در خود جای داده  مو

 

 اساس طبقه بندی های مختلفدسته بندی لوازم خانگی بر  - 1-0شکل 

 (1392)جلیلی,  ماخذ:  
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 لوازم خانگی  محصوالتویژگی 

خانواده جایگاه ویژه ای دارند و   وازم خانگی به واسطه کارکردهای اساسی در زندگی روزمره، در سبد محصوالتل

این صنعت بواسطه تولید  اند.  بزرگی از هزینه کرد یک خانواده را به خود اختصاص داده  سه  محصوالت آن همواره  

از پویایی باالیی برخوردار است، از این   ... و    ، صرفه جو، هوشمندفراوان )چند منظوره(محصوالت متنوع، با قابلیت  

مختلف است و حذف بسیاری از فعالیت در آن مواجهه با فضای تنگ رقابت بین تولیدکنندگان  رو یکی از ملزومات

و شرایط   مصرف لوازم خانگینگاهی به بازار تولید و    برندها و حضور بازیگران جدید به خوبی گواه این مدعاست. 

سبب ایجاد تفاوت های ماهوی   است که  خاص این صنعت  های   یدهنده برخی از ویژگ، نشان رقابت میان بازیگران آن

 میان آن با سایر صنایع شده که از جمله مهمترین آن ها را می توان به شرح زیر برشمرد. 

 پویایی و تنوع پذیری  •

شاید بتوان   در محصوالت در طول زمان است.  رییاز تغ  عیوس  ی ابا دامنه  ایوپ  اریبس  یصنعت  ، یصنعت لوازم خانگ

قابل   آن چراکه طیف وسیعی از انواع محصوالت در    ، صنعت برشمرد  را متنوع ترینلوازم خانگی    تولیدبدون اغراق  

طبقه بندی است. همین امر سبب شده است که از معدود صنایعی باشد که به طور کامل در هیچ طبقه بندی بین 

 هده کرد. مشاها  بندیرا بتوان در چندین گروه از طبقه  ( قرار نگیرد و ردپای محصوالت آن STCو   ISICالمللی )

 توسعه چند منظورگی •

ی از امکانات مختلف است. به نوعی که گاهی یافتن چند محصول مشابه ویژگی دیگر محصوالت خانگی، بهره مند

سبب شده    مصرف کنندگاندر یک دسته بندی خاص نیز بسیار مشکل است. فشار رقابتی و طیف وسیع نیازهای  

 والتی با امکانات مختلف و متنوع حرکت نمایند. است که تولید کنندگان به سمت تولید محص

 کاهش مصرف انرژی  •

و همچنین مالحظات زیست محیطی سبب  ، قوانین الزام آورت کاهش مصرف انرژی بواسطه هزینه های مرتبط اهمی

 با حداقل مصرف انرژی مورد توجه مصرف کنندگان قرار گیرد.   ک  مصرف   شده تا خرید محصوالت

 سازی هوشمند •

ری های هوش مصنوعی، اینترنت اشیاء و غیره سبب شده است تا محصوالت صنعت لوازم خانگی روندی  فناو  توسعه

فزاینده در جهت بهره برداری از هوش مصنوعی را در پیش بگیرند. اهمیت این موضوع به حدی است که در بسیاری 

 رود.به شمار میی  خانگ  از مطالعات »هوشمندسازی« یکی از ابَرروندهای حاک  بر صنعت لوازم

 طراحی و ظاهر  •

اما به طور کل   مقوله طراحی در تولید هرچند درجه اهمیت مقوله طراحی در محصوالت مختلف متفاوت است و 

محصوالت خانگی از چنان اهمیتی برخوردار است که تقریبا در هر کارخانه تولید کننده ای می توان مراکز تخصصی 

   .مسئول طراحی محصول را یافت
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 ت و دوام فیکی •

از این رو تولید کنندگان برای ، کنندگان بوده کیفیت محصول همیشه یکی از مسائل مه  و قابل توجه برای مصرف

این   .محصوالت با کیفیت باال تولید کنند  هموارهشهرت خود باید بکوشند    کسب بازار فروش و رضایت متقاضیان و 

 اهمیت کارایی از ضرورت بیشتری نیز برخوردار است.  مه  در خصوص لوازم خانگی به واسطه مصرف مداوم و

 ایمنی  •

در کنار تمامی موارد ذکر شده در باال، امروزه ایمنی و سالمت محصوالت نیز از درجه اهمیت باالیی برخودار است. 

 و مشتراین نیز هنگام خرید ممنوع شده    محصوالت خانگی  تد در فرآیند ساخطوری که بکارگیری بسیاری از موا  به

   همواره سازوکارهای ایمنی و سالمت را در اولویت قرار می دهند.برخی از محصوالت پرخطر،  

 محصوالت لوازم خانگی  مواد مصرفی

طور عمدهم  )به  قطعات  از  برخی  و  اولیه  مواد  خانگی شامل  لوازم  در صنعت  مصرفی  مجموعه    واد  و   های قطعات 

زات و ع فلزات، پالستیک و شیشه است که البته دو دسته فل الکترونیکی( است. مواد اولیه این صنعت شامل انوا

 پالستیک ها بیشترین سه  مصرف را به خود اختصاص داده اند. 

 

 لوازم خانگی طیف مواد مورد استفاده در صنعت  - 2-0شکل 

 Material Flows of the home Appliance Industry, ceced, 2017منبع:  
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 بازار جهانی لوازم خانگی

ازار صنعت لوازم خانگی را می توان به سه دسته لوازم خانگی بزرگ )شامل یخچال و فریزر، ماشین لباسشویی و ب

برقی، وسایل کوچک آشپزخانه، ماشین های اصالح،   ظرفشویی و انواع اجاق گاز(، لوازم خانگی کوچک )شامل جارو

رادیو و ابزارهای چند رسانه ای،   کباب پزها و سشوآر( و لوازم الکترونیکی مصرفی )شامل تلویزیون،اتو، تُسترها،  

این  تولیدکنندگان  بزرگترین  تقسی  کرد.  و تجهیزات جانبی(  کامپیوتر  و  موبایل،  و  تلفن  دوربین های دیجیتال، 

آلمان(، الکترولوکس )سوئد( و ال جی ه ترتیب شرکت های هایر )چین(، ویرپول )آمریکا(، بوش و زیمنس )صنعت ب

  ند.و سامسونگ )کره جنوبی( هست

این   اختصاص دارد، و  الکترونیکی  لوازم  به  لوازم خانگی  بازار  از  از    محصوالتبزرگترین سه   بازار بیش   1000با 

خانگی بزرگ درصد کل ارزش بازار لوازم خانگی را به خود اختصاص داده است. پس از آن لوازم    66میلیارد دالری  

گرفته است. لوازم خانگی بزرگ هرچند از نظر تعداد درصدی قرار    22میلیارد دالر و سه     336.9با ارزش بازار  

نسبت به لوازم خانگی کوچک سرانه مصرف کمتری دارد، اما بواسطه ارزش باالتر محصوالت، سه  بیشتری از بازار 

میلیارد دالری،   178.5ه است. لوازم خانگی کوچک نیز با بازار  را نسبت به لوازم خانگی کوچک به خود اختصاص داد

است.درص  12 داده  اختصاص  به خود  را  لوازم خانگی  بازار صنعت  از  لوازم   د  از  این دسته  مه  در خصوص  نکته 

ی وابستگی فروش آن ها به سطح رفاه و درآمد خانوارهاست و از آنجا که برخی از آن ها از ضروریات و ملزومات اساس

 ابانی به خود می گیرد. ها رشد شت  خانه نیستند، با افزایش رفاه و درآمد خانواده، فروش آن

درصد بزرگترین بازار این محصوالت   45و    52،  54در هر سه دسته از طبقه بندی لوازم خانگی، آسیا به ترتیب با سه     

کوچک    یدرصد، لوازم خانگ  0.1بزرگ    ی لوازم خانگ  )تعداد دستگاه به فرد( برای  سرانه مصرفبه شمار می رود.  

که در مناطق مختلف بسته به توسعه یافتگی اقتصادی و سطح رفاه جامعه متغیر   است  1.3   یکیو لوازم الکترون  0.52

است. در این میان بزرگترین بازار رو   0.6و در افریقا    1.61برای نمونه سرانه مصرف لوازم الکترونیکی در اروپا    .است

طبقه درصد رشد در هر سه    5.3که به طور متوسط هر سال    خواهد بود سال آتی نیز متعلق به آفریقا    5  به رشد طی

 24را تجربه خواهد کرد. مهمترین تولیدکننده و بازیگر فعال در صنعت لوازم خانگی چین است که سه     بندی فوق

صاص داده است.تسه گانه را به خود اخ  های  درصدی از تولید و فروش هر یک از دسته بندی



 ی شنهادیپ  یو ارائه بسته راهکارها  ران یدر ا  یصنعت لوازم خانگ   ی چالش ها  

   

 2019بازار صنعت لوازم خانگی در سال  - 7-0جدول 

 دسته بندی  منطقه

 ارزش بازار 

)میلیارد  

 دالر( 

ارزش  

متوسط هر  

دستگاه 

 )دالر( 

سرانه هر  

فرد  

 )تعداد(

سرانه  

 هر فرد 

 )دالر( 

 مهمترین بازیگر 

رشد ساالنه  

 )درصد( 

2023-

2019 

 جهان

لوازم خانگی  

 بزرگ 
336.9 456.4 0.1 45.72 

  81.4چین )

 میلیارد دالر( 
2.3 

لوازم خانگی  

 کوچک
178.5 54.9 0.4 24.22 

  42.3چین )

 میلیارد دالر( 
2.7 

لوازم  

 الکترونیکی 
1022.5 135.27 1.03 138.7 

  245.9چین )

 میلیارد دالر( 
2.1 

 آفریقا 

لوازم خانگی  

 بزرگ 
 5.1 چین 35.06 0.08 461.18 40.1

لوازم خانگی  

 کوچک
 5.7 چین 18.04 0.3 56.09 20.6

لوازم  

 الکترونیکی 
 5.2 چین 59.8 0.6 97.25 68.4

 امریکا 

لوازم خانگی  

 بزرگ 
 1.9 چین 61.42 0.1 450.96 60.1

لوازم خانگی  

 کوچک
 2.2 چین 37.62 0.7 50.42 36.8

لوازم  

 الکترونیکی 
 1.7 چین 267 1.79 149.23 261.3

 آسیا 
لوازم خانگی  

 بزرگ 
 2.0 چین 41.44 0.09 459.6 180.7
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لوازم خانگی  

 کوچک
 2.5 چین 21.38 0.4 56.75 93.2

لوازم  

 الکترونیکی 
 2.5 چین 105.4 0.8 125.2 459.6

استرالیا و  

 اقیانوسیه 

لوازم خانگی  

 بزرگ 
 1.9 چین 67.35 0.1 450.27 2.7

لوازم خانگی  

 کوچک
 2.3 چین 38.17 0.7 55.61 1.5

لوازم  

 الکترونیکی 
 1.6 چین 308.8 1.82 169.34 12.2

 اروپا 

لوازم خانگی  

 بزرگ 
 1.3 چین 62.96 0.1 448.8 53.4

لوازم خانگی  

 کوچک
 1.6 چین 31.06 0.6 54.46 26.4

لوازم  

 الکترونیکی 
 0.9 چین 260.5 1.61 162.29 221.0

 1Statistaوبسایت منبع:  اطالعات برگرفته از  
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 تولید و تجارت محصوالت منتخب لوازم خانگی در ایران آمارشرایط کسب و کار و 

 آمار تولید 

با کاهش   1397طابق با آمار منتشره توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، میزان تولید محصوالت منتخب در سال  م 

صدی، بیشترین آُفت تولید را تجربه کرده است. در  39قابل توجهی مواجه شده که تولید ماشین لباسشویی با کاهش  

)که آن ه    درصدی را تجربه نموده است  4ا کاهش  قطعات آن، تنه  عمدهدر این میان کولر آبی بواسطه داخلی بودن  

 .می تواند ناشی از کاهش قدرت خرید مردم باشد(

 نتخب لوازم خانگی )هزار دستگاه( محصوالت م آمار تولید  - 8-0جدول 

شش   

 98ماهه  

97 96 95 94 93 92 91 90 

انواع  

 تلویزیون
318.5 769.2 1117.2 1495.5 1397.1 2398.0 2060.8 1703.2 1977.3 

و  یخچال 

 فریزر
595.5 961.6 1101.5 889.4 737.4 1313.7 994.7 951.0 1038.4 

ماشین 

 لباسشویی
291.4 539.1 890.3 861.7 492.9 796.9 759.7 810.8 841.2 

 1194.4 932.3 911.6 788.8 684.6 723.4 781.5 744.4 564.2 کولر آبی 

 7713.4 7286.5 7647.6 8388.9 9225.9 8948.2 8608.8 8069.1 4743.0 الکتروموتور

 ماخذ: گزارشات عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت
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 آمار واردات و صادرات 

همان گونه که مشاهده   نشان می دهد.  1397تا    1394طی سال های  لوازم خانگی برگزیده را  واردات    یرآماردول زج

 440با جهش همراه بوده و از عدد    96تا    94می شود، کل واردات محصوالت لوازم خانگی منتخب، طی سال های  

، همراه با 1397ه است. اما در سال  افزایش داشت  1396میلیون دالر در سال    590به    1394میلیون دالر در سال  

ارز، واردات این محصوالت با کاهش قابل مالحظه ای روبرو شده و به های وارداتی و جهش نرخ  برخی از ممنوعیت

درصدی مهمترین محصول وارداتی کشور بوده   37اسپیلت با سه     میلیون دالر رسیده است. در این میان  230رق   

  ی ددرص  69  یبا رشد منف  یکولر آب  و  درصدی بیشترین رشد  211مانیتور با رشد    نیز  از نظر رشد در واردات  است.

 را داشته اند. واردات  در  کاهش    نیشتریب

 )واحد دالر(  آمار واردات رسمی لوازم خانگی برگزیده  - 9-0جدول 

 97 96 95 94 محصول 
 میانگین  

 رشد 

 میانگین  

 سهم

  94           76           5549         694         4                   اجاق گاز 

  464                67                  776            4697         75                      فر

  66         7                  7775         7                   انواع خوراک پز 

  94               4579               794              44                               بخاری 

  596959       4595       96       6796         64         7      اسپیلت 

  4695      4744       4675       6765         99                 یخچال فریزر 

  5976           5776        475         7665         95                   پکیج 

  647746              47647            5575            595         74                      آبگرمکن 

  755         479         677964      96695         4                 ماشین ظرفشویی 

  99996         4679        4544       659         69                 ماشین لباسشویی

  6               9545             54                   65                                 کولر آبی 

  5957         6679         44697       795         7         6        آسیاب و مخلوط کن 

  دستگاههای آبگرمکن و آبسردکن

 توام برقی 
         56              965           75         967         96           

            47497           اتو 

  6979         579         74         7954                            ماکروویو 

  4546           4455         5         497         97                   چای و قهوه ساز 

  576           657           7           76497         79                   توستر 

  979           656          4766         96         7                   سینمای خانگی 

  56775         56746         95546      759                  5        دستگاه ضبط و پخش 

  74           97         959947       667744                            مانیتور 



 ی شنهادیپ  یو ارائه بسته راهکارها  ران یدر ا  یصنعت لوازم خانگ   ی چالش ها  

   

  5964             4497             4575              55         44                      تلویزیون

  6477         76595         4         55975         97                   جاروبرقی 

  4455       65554      5959     7697                جمع کل

 

 ماخذ: داده های گمرک 

 برخی از داده ها در دوره بررسی، امکان محاسبه میانگین رشد وجود ندارد. به دلیل مقدار صفر  *

 

نشان لوازم خانگی برگزیده  به اسپیلت،   را  شکل زیر سه  واردات محصوالت  می دهد که بیشترین سه  متعلق 

 ی و ظرفشویی است.یخچال و فریزر و انواع ماشین لباسشوی

 

 94-97میانگین سهم محصوالت برگزیده از سبد واردات لوازم خانگی کشور در بازه زمانی سال های  - 3-0شکل 

تا  1394جدول زیر نیز آمار صادرات لوازم خانگی برگزیده مطابق با کدهای تعرفه شرح داده شده را طی سال های 

میلیون   195با روند ثابتی را در این بازه طی نموده است و از رق   صادرات این محصوالت تقری  نشان می دهد.  1397

و   1396رسیده است. مقایسه آمار صادرات سال های    1397میلیون دالر در سال    183به رق     1394دالر در سال  

ته نرخ ارز، چندان اثر مثبت یا منفی بر صادرات این دسنشان می دهد که تحری  های اعمال شده و افزایش  1397

شاهد   1397به سال    1396از محصوالت نداشته و تقریبا روند ثابتی را برای صادرات لوازم خانگی در گذر از سال  

 هستی .
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 ی شنهادیپ  یو ارائه بسته راهکارها  ران یدر ا  یصنعت لوازم خانگ   ی چالش ها  

   

پس از کولر   درصدی مهمترین محصول صادراتی کشور است.  65همان طور که مالحظه می شود، کولرآبی با سه     

از نظر   درصد قرار گرفته اند.  7ال و فریزر هرکدام با سه   درصدی و انواع خوراک پز و یخچ   14ی آبگرمکن با سه   آب

درصدی بیشترین   59اسپیلت با رشد منفی  و  درصد بیشترین رشد    689انواع جاروبرقی با رشد    زین  صادراترشد در  

 را تجربه کرده اند. کاهش در صادرات  

 )واحد دالر( صادرات رسمی لوازم خانگی برگزیده ر آما - 10-0جدول 

 97 96 95 94 محصول 
 میانگین  

 رشد

 میانگین 

 سهم

 اجاق گاز 
            6              954676              7679         56         5           

 فر
              56               47                 5                975         55           

 انواع خوراک پز 
       556         475         469       76         9         7  

 بخاری 
         547           94754           9555         667         9         4  

 اسپیلت 
                          5             54                67         4           

 یخچال فریزر 
       9669           9597         596       67947         9         7  

 پکیج 
            69           47445           595         5445                    

 آبگرمکن 
       59994         9494         4469       96         4         4  

 ماشین ظرفشویی 
             45               5             594            476         4           

 ماشین لباسشویی
         4777           57           55         695         7           

 کولر آبی 
            567       967     56579         99         65  

 آسیاب و مخلوط کن 
           9499                469                756              9579         79           

 توام برقی  دستگاههای آبگرمکن و آبسردکن
         5             944             77         55         9           

 اتو 
               77  

* 
         

 ماکروویو 
                659               4             979              55                    

 هوه ساز چای و ق
            96              67             997            775                    

 توستر 
                    4               754               665  

* 
         

 سینمای خانگی 
                                      5  

* 
         

 دستگاه ضبط و پخش 
              9               59            4  

* 
         

 مانیتور 
              76                9              4  

* 
         

 تلویزیون
             95               4               57459              697                    

 جاروبرقی 
               9                  64                4969            595         69           

 جمع کل
     95696       795454       997775     979         9           

 

 ماخذ: داده های گمرک 

 به دلیل مقدار صفر برخی از داده ها در دوره بررسی، امکان محاسبه میانگین رشد وجود ندارد. *



 ی شنهادیپ  یو ارائه بسته راهکارها  ران یدر ا  یصنعت لوازم خانگ   ی چالش ها  

   

صادرات محدود توان رقابتی کشور در حوزه  همان طور که در شکل زیر نیز مشاهده می شود، پس از کولر آبی، عمده  

درصد ارزش صادرات کشور را به خود   92به طوری که کولر آبی و وسایل گرماساز به تنهایی    به وسایل گرماساز است

درصدی قرار گرفته است. از این رو تنوع پایین   7اختصاص داده اند. پس از این دو محصول، یخچال و فریزر با سه   

درصد از    1ظه است، به طوری که سایر محصوالت لوازم خانگی تنها  تی کشور به وضوح قابل مالحمحصوالت صادرا

 ارزش صادرات کشور را به خود اختصاص داده اند. 

 

 94-97نی سال های میانگین سهم محصوالت برگزیده از سبد صادرات لوازم خانگی کشور در بازه زما - 4-0شکل 
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 ی شنهادیپ  یو ارائه بسته راهکارها  ران یدر ا  یصنعت لوازم خانگ   ی چالش ها  

   

 و کار محصوالت منتخب  محیط کسب 

برخی از محصوالت منتخب لوازم خانگی به همراه قطعات اصلی آن ها مورد    کسب و کار و تجارتر ادامه وضعیت  د

برای   کلیدی  قطعات  به  )خودکفایی(  نیازمندی  میزان  و  صادرات  و  واردات  تراز  تا  گیرد،  می  قرار  تولید بررسی 

 تبیین گردد.محصوالت منتخب  

 بخاری و اجاق گاز 

 8.5اع بخاری )سوخت گاز، مایع و جامد( مثبت بوده و از رق   مطابق با آمار رسمی گمرک، تراز تجاری کشور برای انو 

میلیون دالر عبور کرده است. از این رو وضعیت کشور در تامین انواع بخاری مورد نیاز مطلوب بوده و می توان گفت 

 از بخشی از فرصت های صادراتی برای این محصول نیز بهره برداری شده است.عالوه بر خودکفایی  

 

 

 1397تراز تجاری بخاری و قطعات آن در سال   - 5-0شکل 

 ماخذ: گزارشات گمرک 

  



 ی شنهادیپ  یو ارائه بسته راهکارها  ران یدر ا  یصنعت لوازم خانگ   ی چالش ها  

   

 آبگرمکن و پکیج

نشان   1397پکیج و قطعات مورد نیاز آن ها در سال    شکل زیر حج  صادرات، واردات و تراز تجاری انواع آبگرمکن و

میلیون دالر بوده است که در مقابل حج  واردات   19.3می دهد. میزان صادرات انواع آب گرمکن در این سال معادل  

میلیون دالری برای کشور همراه بوده است.  19ری مثبت هزار دالر بوده است، از این رو تزار تجا 250این محصول 

هزار دالری نشان دهنده وابستگی  137میلیون دالری قطعات آن در مقابل صاردات اندک  2.8ر مقابل واردات اما د

 دولت به واردات قطعات مورد نیاز در تولید انواع آبگرمکن است.  

مشاهده می شود. در   صول نهایی و ه  در قطعات مورد نیازدر حوزه پکیج به وضوح وابستگی وارداتی ه  در مح

میلیون دالر عبور کرده   7.2میلیون دالر بوده است، حج  واردات آن از رق     2.5ی که صادرات انواع پکیج معادل  حال

 .است

 

 

 

 1397قطعات آن در سال تراز تجاری آّبگرمکن و پکیج و  - 6-0شکل 

 ماخذ: گزارشات گمرک 



 ی شنهادیپ  یو ارائه بسته راهکارها  ران یدر ا  یصنعت لوازم خانگ   ی چالش ها  

   

 یخچال و فریزر 

را نشان می دهد. همان طور که مالحظه    1397ر وضعیت صادرات و واردات انواع یخچال و فریزر در سال  شکل زی

میلیون دالری در این   36.8میلیون دالری، تراز تجاری این محصول بواسطه واردات    16.8می شود با وجود صادرات  

ت آن است )این آمار بدون در نظر گرفتن میلیون دالر بوده که نشان دهنده وابستگی کشور به واردا 20منفی سال 

واردات غیر رسمی و قاچاق است(. مقایسه حج  واردات و صادرات کمپرسور برودتی )مولد سرما( نیز نشان می دهد 

میلیون دالری قرار دارد که به خوبی   101.8که در مقابل صادرات اندک و قابل چش  پوشی این محصول، واردات  

 ور به وارد نمودن این قطعه کلیدی در تولید یخچال و فریزر است. نشان دهنده وابستگی کش

 

 

 

 1397تراز تجاری یخچال، فریزر و کمپرسور در سال  - 7-0شکل 

 ماخذ: گزارشات گمرک 

  



 ی شنهادیپ  یو ارائه بسته راهکارها  ران یدر ا  یصنعت لوازم خانگ   ی چالش ها  

   

 لباسشویی و ظرفشوییماشین 

لباسشویی و ظرفشویی خانگی و غیرخانگی و قطعات مربوطه آن نمودار زیر وضعیت واردات و صادرات انواع ماشین  

ها را نشان می دهد. به وضوح تراز تجاری منفی کشور در این محصوالت و قطعات مربوطه مشاهده می شود، به 

میلیون دالری، در ماشین لباسشویی غیر خانگی   7.25منفی    طوری که در ماشین لباسشویی خانگی تراز تجاری 

 48.2میلیون دالری و در قطعات ماشین لباسشویی خانگی و غیرخانگی تراز تجاری منفی    2.9منفی  تراز تجاری  

 میلیون دالری مشاهده می شود.  

یی خانگی تراز تجاری برای ماشین ظرفشویی نیز روند تراز تجاری منفی مشاهده می شود، و برای ماشین ظرفشو 

یلیون دالری در قطعات مشاهده شده و برای ماشین ظرفشویی م   6.6میلیون دالری در محصول و منفی    19.3منفی  

میلیون دالری در قطعات قابل مشاهده   10.8هزار دالری در محصول و منفی    56غیرخانگی نیز تراز تجاری منفی  

 است.

 

 1397ت مربوطه در سال تراز تجاری ماشین لباسشویی و ظرفشویی و قطعا - 8-0شکل 

 ماخذ: گزارشات گمرک 

  



 ی شنهادیپ  یو ارائه بسته راهکارها  ران یدر ا  یصنعت لوازم خانگ   ی چالش ها  

   

 کولر آبی 

شکل زیر آمار واردات و صادرات کولر آبی و قطعات اصلی آن )الکتروموتور و پمپ آب( را نشان می دهد. همان طور  

میلیون دالر است. در حوزه قطعات کولر آبی نیز برای پمپ  118.6کولرآبی مثبت که مالحظه می شود، تراز تجاری 

میلیون دالری وجود دارد اما برای الکتروموتور آن میزان واردات از صادرات پیشی گرفته و  1راز تجاری مثبت  آب ت

 .هزار دالر است  928تراز تجاری آن منفی  

 

 1397در سال کولر آبی، پمپ آب و الکتروموتور تراز تجاری  - 9-0شکل 

 گزارشات گمرک ماخذ:  

  



 ی شنهادیپ  یو ارائه بسته راهکارها  ران یدر ا  یصنعت لوازم خانگ   ی چالش ها  

   

 تلویزیون

شکل زیر وضعیت تجارت مانیتور، تلویزیون و ماژول )صفحه نمایش( تلویزیون را نشان می دهد. مطابق با آمار رسمی 

هزار دالری،   42دالر بوده است که در مقابل صادرات اندک  میلیون    16.1گمرک حج  واردات انواع مانیتور به کشور  

میلیون دالر برآورد می شود. برای تلویزیون هرچند حج  واردات و    16منفی    تراز تجاری کشور در این محصول

صادرات رسمی تقریبا برابر است و تراز تجاری کشور در این محصول اندکی منفی است، اما باید توجه داشت که در 

خواهد بود. با لحاظ آمار قاچاق تلویزیون به کشور، تراز تجاری کشور برای این محصول نیز به شدت منفی  صورت  

درصدی کشور به واردات پنل تلویزیون، تراز تجاری کشور برای این قطعه کلیدی در تولید    100توجه به وابستگی  

 میلیون دالر برآورد می شود. 217تلویزیون منفی  

 

 1397نل( در سال  تراز تجاری مانیتور، تلویزیون و مازول )پ  - 10-0شکل 

 ماخذ: گزارشات گمرک 

  



 ی شنهادیپ  یو ارائه بسته راهکارها  ران یدر ا  یصنعت لوازم خانگ   ی چالش ها  

   

 کریستال

صنعت کریستال از جمله صنایع پرسابقه در دنیاست و جمهوری چک از بزرگترین و معتبرترین تولیدکنندگان این 

به واسطه برخورداری از منابع سیلیس و سرب از مزیت الزم برای تولید این محصول صنعت به شمار می رود. ایران نیز  

و توسعه این صنعت را مهیا ساخته،   ست و بازار بزرگ و وسیع ملی و منطقه ای نیز پتانسیل الزم برای رشدبرخوردار ا

درمورد مشکالت  ست یابد.  به واسطه برخی از مشکالت، این صنعت در کشور نتوانسته به جایگاه واقعی خود داما  

در سطح دانشگاه   یتخصص  یته آموزشرش  ک یبه آثار عدم داشتن    د ینخست با  ستال،ی و خاص صنعت کر  یاختصاص

 شه یصنعت ش  با ها  دانشگاه  انی م     یاز مشکالت، نبود ارتباط مستق  گرید  یکیاشاره کرد.    و کریستال  شهیش  نهیدر زم 

 است.  ستالیو کر

کاف  نیسوم  شناخت  نداشتن  بازارها  یچالش  که  هدف  ی از  گرد  است  ن  دهیموجب  با  طراحان   ی بازارها  یازهای تا 

طور مثال باشند. به  این بازارهارا خلق کنند که مرود پسند    یی هانداشته باشند و نتوانند طرح  ی کاف  ییآشنا   یصادرات

ا رو  یرانیطراحان  کالس  یهنوز  م   کیطرح  حال  دهند، یمانور  امروز  یهاخان   قهیسل  که  یدر  سمت   ی جوان  به 

اشاره دارد. مطابق با   تریاتی ت عملبه مشکال ی بعد یانحراف  ر یو مس چالش  جهت داده است. ر ییمدرن تغ  یهاسبک

 ۱۷تا    ۱۵ نی صنعت، ب  نی در ا  ینگیو نقد  هیبازگشت سرما  و   باالست  اریبس شهیدر صنعت ش  ه یخواب سرما  هایابیارز

و با توجه به خرید نقدی مواد اولیه، مدیریت سرمایه در گردش در این صنعت بسیار چالش برانگیز  بردیماه زمان م 

   است.

مقوله   ها، یگذاراست یهاست. همواره در سبحث نظارت   ستال، یو کر  شهیشناخته شده در صنعت ش  معضل  نیپنجم

 انجام نشده است.   یدقت   نینظارت در مورد واردات و بازار با چن  نیما ا پررنگ بوده، ا  دکنندهیو تول  دینظارت بر تول

 تیکه مز  شه یقد کرده است. در حوزه شمنع   هیبا ترک  ران ی است که ا  یحیترج  ی انامه تعرفهمسئله، توافق  ن یششم

 .  های اعمال کرده است  تیمحدود  صنایع داخلی  یبرا   هیترک  رود، یکشورمان به شمار م   ینسب

 معضالت صنعت لوازم خانگیاستخراج 

 آماری خبرگان جامعه 

لوازم خانگی،  ب نقطه نظر خبرگان و فعاالن صنعت  به اهمیت  این الت  به منظور استخراج چالش ها و معضا توجه 

ها( و سال   )سال شروع تحری    1397)قبل از تحری  های جدید آمریکا(، سال    1396، سه بازه زمانی سال  صنعت

و نقطه نظرات و مصاحبه فعاالن، خبرگان و   گردیده)یک سال پس از شروع تحری  ها و بروز آثار آن( انتخاب    1398



 ی شنهادیپ  یو ارائه بسته راهکارها  ران یدر ا  یصنعت لوازم خانگ   ی چالش ها  

   

 در   آن ها  ورد بررسی قرار گرفته که اسامی و مسئولیتم مصاحبه    65در  ذینفعان در هر یک از سال های ذکر شده  

 .اشاره شده است 6- 1  جدول

 فهرست مصاحبه های مطالعه شده با ذینفعان و خبرگان صنعت لوازم خانگی در سه دوره مطالعه  - 0-11جدول 

 مسئولیت مشخصات مسئولیت مشخصات

 مصاحبه( 22) 1396سال  

اسماعیل 

 بازارچی

 صنفی   های انجمن  کانون   دبیر

 مدیر   و  خانگی   لوازم  تولیدکنندگان

 خانگی   لوازم  صنفی   انجمن اجرایی

رحی   صمد 

 تبریزی 

 مدیرعامل سینجرگاز 

دبیر  عضوهیات و   انجمن   مدیره 

 همگن  سوز  گاز  خانگی  لوازم

 الهحبیب   دکتر

 انصاری 

 و   ریزیبرنامه  ستاد  رییس  و  کل  دبیر

 خانگی   لوازم  صنایع  انجمن اجرایی

حسین  محمد 

 آقایی 

پارس   شرکت  مدیرعامل 

 الکتریک

 آرمان خالقی 
 صنفی  انجمن   مدیره   هیات  عضو   و   دبیر

 خانگی   لوازم  تولیدکنندگان
 حسین اسحقی 

شرکت   مدیرعامل  مقام  قائ  

 پاکشوما 

طحان  محمد 

 پور

  خانگی  لوازم  فروشندگان  اتحادیه  رییس

 ایران 
 مدیرعامل صنام الکترونیک  ی مهران ایجاد

رضا  محمد 

 شهیدی 

لوازم صنفی    انجمن   دبیر تولیدکنندگان 

 صوتی و تصویری 
 حسین تنهایی 

  شرکت  مدیره هیات  رییس  نایب

 گلدیران

 شرکت مادیران  مدیره  هیات  رئیس مسعود امیری 
 یرحمان  نیحس

 این
 مدیرعامل شرکت پارس 

 ران مدیرعامل شرکت مادای مقام قائ  محمود قهاری 
رضا  حمید 

 مهدیان

 مدیره  هیات  رییس   و   عامل  مدیر 

 انرژی شرکت  

 مدیرعامل شرکت امرسان  حسین فتاحی 
  گودرز

 نژادحکی 
 مدیرعامل شرکت آبسال 

رضا  علی 

 خزائی
 مدیرعامل شرکت گلدایران 

جوراب   رسول 

 دوز 
 ازم خانگیکارشناس فروش لو
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 انجمن   مدیره  هیات  رییس  نایب

 تصویری   و  صوتی  لوازم  تولیدکنندگان

حسین  محمد 

 باقری 
 خزر  دونار  شرکت  عامل  مدیر

 محمدرضا

 فریوری

 رییسنایب  و   مدیرعامل

 فیلور  شرکت  مدیره هیات 

 رئیس هیات مدیره شرکت ایلیا استیل علی ماالمیری 
مهدی 

 میرسجادی 
 کاچیران  شرکت  مدیرعامل

 مصاحبه( 21) 1397سال  

 محمدرضا

 دیانی

 لوازم  انتولیدکنندگ  صنفی   رئیس انجمن 

 خانگی
 مدیرعامل شرکت شوکت حسن زابلی 

 اسماعیل

 بازارچی

 صنفی   های انجمن  کانون   دبیر

 خانگی   لوازم  تولیدکنندگان

 خانگی  لوازم  صنفی  انجمن اجرایی مدیر

نظامی  احمد 

 پور

سبز  هدیش  شرکت  مدیرعامل 

 پارسه

 الهحبیب   دکتر

 انصاری 

 و   ریزیبرنامه  ستاد  رییس  و  کل  دبیر

 خانگی   لوازم  صنایع  جمنان اجرایی
 مدیرعامل ایلیا استیل  علی ماالمیری 

طحان  محمد 

 پور

  خانگی  لوازم  فروشندگان  اتحادیه  رییس

 ایران 
 مدیرعامل امرسان  فتاحی   حسین

رضا  محمد 

 شهیدی 

لوازم   انجمن   دبیر تولیدکنندگان  صنفی 

 صوتی و تصویری 
 نیکسان   شرکت  مدیرعامل سعید رضوانی

 محمدرضا

 دُرافشار

 صنفی   انجمن  مدیره هیات  ییسر

 کوچک  خانگی  لوازم  تولیدکنندگان

حسین 

 پورایمانی 

  اسمارت  شرکت   بازرگانی  معاون 

 (صنام)  الکترونیک

 بابک ثقفی 
 گروه   مدیرههیات  عضو   و   مدیرعامل

 مادیران 

جوراب   رسول 

 دوز 
 کارشناس فروش لوازم خانگی

 محمود قهاری 
 لوازم  مدیرکل  و   مدیرعامل  مقام  قائ 

 ی ماد ایران خانگ

 شعبانی  افشین

 الالنی
 الباگاز   شرکت  مدیرعامل



 ی شنهادیپ  یو ارائه بسته راهکارها  ران یدر ا  یصنعت لوازم خانگ   ی چالش ها  

   

  حمیدرضا

 غزنوی 

  تولیدکنندگان   صنفی  انجمن  سخنگوی

 خانگی  لوازم

حسین رحمانی 

 نیا

 های کارخانه  شرکت  مدیرعامل

 پارس  خانگی  لوازم

 خالقی   آرمان
 دبیرکل  مقام  قائ    و   مدیره   هیأت  عضو

 ایران  تجارت  و   معدن صنعت،   خانه
 پناه دایز  نوید

 مدیره   هیات  عضو   و   عامل   مدیر

 البرز  استیل  شرکت

محمود 

 دربندی 
   الکتریک پارس  شرکت  مدیرعامل

 مصاحبه( 22) 1398سال  

 علیرضا

 محمدی 

 دانیالی

 لوازم  صنعت  انجمن  مدیره  هیات  رئیس

 ایران   خانگی

  شتتتتراره

 کامرانی

 و   اجتتترایی   ریزی،برنامه  معاون 

  صنایع  انجمن   ارتباطات

 ایران   خانگیزملوا

اسماعیل 

 بازارچی

 لوازم  تولیدکنندگان  صنفی  انجمن   دبیر

 ایران   خانگی
 هیمالیا  شرکت  مدیره هیات  عضو لطفی  ابراهی  

اهلل  حبیب 

 انصاری 
 عراقی  علیرضا خانگی  لوازم  صنایع  انجمن  کل  دبیر

 لوازم  انجمن  مدیره  هیات  عضو

 خانگی

 محمدرضا

 درافشار

مدیره   هیات   نفی ص  انجمنرئیس 

 کوچک  خانگی  لوازم  تولیدکنندگان

 امیرحسین 

 کاوه 

 گروه   هلدینگ  مدیرعامل

 سدید  صنعتی

رضا  محمد 

 شهیدی 

انجمن  و   صوتی  کنندگان  تولید  دبیر 

 تصویری 

 مهدی  محمد

 یارجانلی

  ورق  صنعت   شرکت  عامل  مدیر

 پاژ   آرین

 حسین  سلطان

 فتاحی
 امرسان   مدیرعامل

 ابوالفضل

 سعیدی

  شرکت  ش فرو  و   بازاریابی   مدیر

 کن

 نظامی   احمد

 پور
 پارسه سبز  هدیش  شرکت  مدیرعامل

 فتح  ابراهی 

 الهی 
 مدیرعامل شرکت داتیس 

 بابک ثقفی 
 گروه   مدیرههیات  عضو   و   مدیرعامل

 مادیران 

 نوده  داوود

 فراهانی 

  جهان  شرکت  مدیرعامل

 کریستال 
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 محمود قهاری 
 لوازم  مدیرکل  و   مدیرعامل  مقام  قائ 

 خانگی ماد ایران 

 الدین  جمال

 کشاورزیان

  صنعتی  تولیدی  شرکت  مقام  قائ 

 (آلتون)  الباگاز

 امیرعباس

 کائینی
 گلدیران  صنایع  شرکت  مدیرعامل

  اهلل   حبیب

 انصاری 

 لوازم  صنایع  انجمن   کل  دبیر

 ایران   خانگی

 فرشید شمسی استیل  ایلیا  شرکت  عامل  مدیر علی ماالمیری 
لوازم   دفتر  وزارت  مدیر  خانگی 

 صمت

 

 مده کاهش رقابت پذیری صنعت لوازم خانگی محورهای ع

به دور باطل »افزایش بهای تولید«، »کاهش سه  از بازار داخل و خارج« و تاسفانه بسیاری از صنایع کشور مبتالم 

»کاهش ظرفیت تولید« شده اند، به طوری که هر عامل به صورت تکرارشونده موجب تقویت عامل دیگر شده و این 

خانگی که در  وندی نزولی از نظر قدرت رقابت پذیری قرار داده است. این امر برای صنعت لوازم  روند صنایع را در ر

 ان یم   نیدر امقایسه با بسیاری از صنایع دیگر کشور، با بازار به شدت رقابتی و پویا مواجه است، نمود بیشتری دارد.  

 ی هر عامل م   تیطرق مختلف موجب تقووجود دارند که از    زیهر صنعت ن  ی برا  ژهیخاص و و   ی از محرک ها  یبرخ

شده، الزم است عارضه ها )محرک ها( شناخته شده و راه کار   حیتشررو به منظور توقف چرخه کاهنده    نیشوند. از ا

 شود.   هیآن ها تعب  ر یکاهش تاث  ای حذف و    یمناسب برا

 

 رقابت پذیری صنعت لوازم خانگی کشور چرخه کاهنده قدرت - 11-0شکل 
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بدیهی است تدوین هر گونه بسته حمایت از صنعت لوازم خانگی، نیازمند دقت نظر و توجه ویژه به محرک های 

(. از این رو 11- 3کاهنده ظرفیت تولید، کاهنده سه  از بازار و افزایش دهنده بهای تمام شده تولید است )شکل  

به  7- 1یاد شده صورت پذیرد که در جدول ت صنعت لوازم خانگی کشور از سه منظر الزم است طبقه بندی مشکال 

است.   شده  اشاره  ها  روآن  این  و   از  راهکارها  ارائه  نیازمند  خانگی  لوازم  صنعت  در  هدایت  و  حمایت  هرگونه 

از دسته بندی دستورالعمل های ویژه جهت کاهش اثرات سوء و یا افزایش تاثیرات مثبت عوامل ذکر شده در هر یک  

 سه گانه فوق است. 
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 محرک های اثرگذار بر چرخه کاهنده قدرت رقابت پذیری صنعت لوازم خانگی  - 12-0جدول 
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 تاثیر سوء تحری  ها بر تامین ماشین آالت و تجهیزات  •

 مشکالت تامین نقدینگی  •

 کیفیت  بی  تولیدات  با  غیرقانونی  تولیدکننده واحدهای فعالیت •

و فرار    رمجازیکار غ  یرویاز ن   یری ( بواسطه بهره گینیرزمی)ز  رمجازیغ  یرقابت نابرابر واحدها •

 یاتیمال

 دکنندهیتول یتعدد واحدهابهره برداری و    صدور بدون ضابطه پروانه •
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 وثایقظیر سود باال و مشکالت بانکی ن •

 ی محصوالت و مراودات بانک  عیتوز ه،یمواد اول ن یمناسب تام  یفقدان کانال ها •

 یواردات  یو قطعات واسطه ا  هیمواد اول ن ینرخ ارز و چالش تام  شافزای  •

 خانگی لوازم  تولید در  ثابت هزینه باالی سه  •

 فناوری   ضعف  واسطه به قطعات   و مواد  از  برخی  به وارداتی  نیاز •

 داخل دیتول اسیاز مواد و قطعات به واسطه عدم صرفه مق  یبه برخ ی واردات ازین •

 ی دیتول یدر واحدها  اسیاز صرفه مق  یعدم بهره مند •
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 غلبه فرهنگ خرید کاالی خارجی  •

 قاچاق   و غیررسمی واردات  •

 کاهش درآمد سرانه و قدرت خرید مردم  •

 ی رانیرا یغ  یصادرات محصوالت با برندها جهیها و در نت   یواسطه تحرب ی صادراتموانع   •

 یتیحما یحیترج یتوافقنامه ها  فقدان •

 راستاندارد ی و غ ت یفیک یب  دات یتول از یلطمه برندمل ی و ضعف در برندساز •

 خارجی  های شرکت با  رقابت مالی  توان  عدم  و کشور در  تبلیغات  باالی   های هزینه •

 اتی بازارهای صادرعدم ثبات   •

 ضعف در نظارت بر استانداردها  •

 ی صادرات یبر بازارها یاسیس یسوء اثر تنش ها •

 ی مطرح خارج ی برندها یگذار ه یفقدان سرما •

 بانکی   و پولی مراودات  مشکالت  •
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 آسیب شناسی تنگناهای صنعت لوازم خانگی در قالب الگوی نظام مند

وت، ضعف، فرصت و تهدید مطابق با الگوی ر بخش قبل فضای کسب و کار صنعت لوازم خانگی شامل نقاط قد

هرچند ابزارهای معرفی شده در بخش قبل به عنوان اصول و مبانی معرفی فضای کسب پورتر تشریح گردید.  

و کار یک صنعت بسیار کارآمد هستند، اما به دلیل عدم طبقه بندی عوامل در سطوح مختلف سیاست گذاری 

 برای سیاست گذاری ایجاد کند.  و عملیاتی، نمی تواند انسجام کافی را

الت کلیدی یک صنعت ناشی از فضای سیاسی و اقتصادی کالن کشور در  به عبارت دیگر قرار گیری مشک

کنار معضالت بخشی ممکن است، می تواند موجب کمرنگ شدن چالش های بخشی شده و این عوامل را 

قبل در این بخش با طبقه بندی الگوی   تحت الشعاع قرار دهد. از این رو چالش های تشریح شده در بخش

این طبقه بندی از آن نظر اهمیت .  راکالن، کالن، بخشی و خُرد( تشریح می گردندنظام مند )طبقه بندی ف

تواند پویایی و سلسه تاثیرات عوامل بر یکدیگر )روابط علت و معلول( و زمینه حضور هر دستگاه دارد که می

ازم خانگی در مجموع با توجه به بررسیهای بعمل آمده در بازار لوماید.  سیاست گذار و مسئول را پررنگ ن

توان به پذیر نبودن محصوالت صادراتی آنها را میپذیری بنگاههای این صنعت و  رقابتدالیل عدم رقابت

 بندی کرد:شرح  زیر طبقه

 سیاستهای دولت  

 دم پیوند با اقتصاد جهانی ع -

ناکارآمدی برخی یازات، معافیتها، تسهیالت و ...( غیرهدفمند و وجود حمایتهای دولتی )اعطای امت -

 از قوانین حمایتی موجود

های خارجی به دلیل به دلیل  وجود ریسک باالی سرمایه گذاری و فراه  نبودن شرایط جذب سرمایه -

 ثبات اقتصادی و سیاستهای دولتشرایط بی

 شودار میاتخاذ سیاستهایی که موجب ایجاد رانت در فضای کسب و ک  -

 صادرات و قوانین روشن و پایدار در زمینه صادراتکمبود مشوق های قانونی برای   -

 توسعه نیافتگی بنگاهها و مقیاس پایین تولید 

 ویکرد سنتی در تولید و نبود رویکرد توسعه ای و عدم بهره برداری مناسب از منابع ر -

ه مدت و صرفاً بهره بردارانه از شرایط نبود چش  انداز طوالنی مدت برای کارآفرینی و رویکرد کوتا  -

 موجود به جای نوآورانه 

نداشتن نگاه استراتژیک در بهره برداری از منابع و اهرم سازی آن برای دستیابی به موقعیت های  -

 جدید  

 های تولیدتوسعه محدود فرآیندها و عدم نیاز به بروزرسانی مداوم سیست  -

 داکثریتأکید بر مونتاژ و تمایل به کسب سود ح -
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 زارهای خارجی و روند تغییر فناوری عدم توجه جدی به پایش تحوالت با -

عدم تمرکز بر ضرورت کاهش هزینه تولید بر مبنای نزدیکی به منابع، بازار مصرف و زیر ساختهای  -

 حمل و نقل 

 کنندگان به نزدیکی به مبادی صادراتی عدم توجه تولید -

 های همکاری پشتیبان فتن شبکهها و شکل نگرپیوندهای محدود بین بنگاه -

 گذاری توسط بنگاههای فعال در یک صنعت ری و ائتالف در افزایش سرمایهعدم همکا -

 های اتصالی مناسب برای تأمین مواد اولیه از زنجیره ارزش نبود حلقه -

 محدودیت در بازارهای فروش داخلی و خارجی  -

 ند کشور همسایه محدود بودن بازارهای صادراتی و تمرکز بر بازارهای چ -

ها و فرآیندها بر مبنای تکنولوژی روز در مقایسه با برای طراحی سیست عدم وجود صرفه اقتصادی   -

 مقیاس تولید پایین 

 سطح پایین تکنولوژی تولید 

 های روز دنیاریان کند توسعه تکنولوژی و عدم بکارگیری تکنولوژیج -

 پیوسته به منابع تکنولوژیفقدان روابط پایدار با صاحبان فناوری و عدم اتصال   -

 بودن توان نوآوری برای طراحی محصوالت جدید و ایجاد تغییرات اساسی در محصول پایین   -

 هزینه باالی تغییر مداوم فناوری و سرمایه گذاری ناکافی برای توسعه محصوالت و نوآوری در تولید  -

جدید در بهبود و توسعه   هزینه باالی بهسازی فرآیندهای تولید و بکارگیری مداوم تکنولوژیهای -

 محصوالت 

 انتقال ناقص دانش و فناوری و تمرکز صرف بر انتقال تجهیزات   -

 گذاری با بنگاههای ایرانی عدم تمایل صاحبان فناوری به همکاری و سرمایه -

 تعامل محدود بنگاهها با بخشهای تحقیقاتی و مطالعاتی داخلی و خارجی -

 ت خطوط تولیدتوسعه و تمرکز آن بر رفع مشکالوهای واحد تحقیقکوچک شدن حوزه فعالیت -

 های سازمانی بازاریابی، توزیع و توانمندی 

 مرکز بیشتر بر تولید و عدم سرمایه گذاری خاص بر بازاریابی و توزیع ت -

 وجود مشکالت حقوقی و قانونی در ورود به بازارهای خارجی -

 شتریان و یافتن بهترین راه ارتباط با م بی انگیزگی بنگاههای ایرانی نسبت به تفسیر اطالعات بازار -

عدم توجه، پیگیری و رصد مداوم استانداردهای کاالهای مشابه که در بازارهای کشورهای طرف  -

 تجاری وجود دارند و عدم ارتقاء مستمر استانداردهای فعلی 

 آشنایی اندک با مفهوم توانمندی های سازمانی و ابعاد آن )اهرم سازی، یادگیری و ...(  -

 اری از منابع و اهرم سازی آن برای دستیابی به موقعیت های جدید نبود نگاه استراتژیک در بهره برد -
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 عدم آموزش مناسب و شکل نگرفتن چرخه های یادگیری  -

 فقدان برنامه و نظام مشخص پرورش مدیران در سطح بنگاه -

 و تجارب سازمانیعدم آگاهی و اعتقاد مدیران عملیاتی و ستادی به فواید مستند سازی دانش   -

 بندی و نشر دانش مند برای ثبت، نگهداشت، طبقههای نظامنبود سیست    -

 توجه اندک به تقویت  شبکه سازی در سطح بنگاه و انتشار و جریان دانش  -
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مند و در چهار سطح فراکالن، نظام   یرا در قالب الگو  ی مشکالت و معضالت صنعت لوازم خانگ  پویایی  13- 3شکل  

در این شکل مجموعه عوامل و مشکالت اختصاصی صنعت لوازم خانگی که منجر   دهد.  ی و خُرد نشان م   ی خشکالن، ب

است، تا روند تقویت روابط علت و معلولی به نمایش در آمده    شکلرقابت پذیری این صنعت شده به    توان   به کاهش 

بسته های   این مه  در تدوین  گردد.  و یا کاهش هر عامل بر سایر عوامل طی یک رویه دنباله وار مشخص و تعیین

حمایتی و سیاستی بسیار مفید است و می تواند احتمال شکست برخی از حمایت ها بواسطه عدم دقت نظر به سایر 

برای نمونه برای تقویت صرفه مقیاس در واحدهای تولید کننده  عوامل اثرگذار بر یک مشکل خاص را کاهش دهد.  

الزم است افزایش قدرت خرید مردم نیز در رئوس برنامه اردات غیر رسمی و قاچاق  لوازم خانگی، در کنار کاهش و

اثر از عواملی در سطوح مختلف است. ها قرار گیرد. اما دو عامل »قاچاق« و »کاهش قدرت خرید مردم« نیز خود مت

بودن بهای تمام شده  برای قاچاق، گرایش مردم به خرید کاالی خارجی، فقدان سرمایه گذاری برندهای جهانی، باال

ید در کشور، لطمه برند ملی از برخی از تولیدات بی کیفیت و برای کاهش قدرت خرید مردم، تنش های سیاسی، تول

یک بدیهی است مدیریت و کاهش اثرات سوء هر    تحری  های اقتصادی و تورم باال متغیرهای میانی اثرگذار هستند.

یی مشخص و جامع  است.  کارهاین راهنیازمند تدواز این عوامل  
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د نظام من الگوی متغیرهای کاهنده قدرت رقابت پذیری صنعت لوازم خانگی در چارچوب )روابط علت و معلول( پویایی - 12-0شکل 
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 یوازم خانگتوسعه توان رقابت پذیری صنعت ل اهداف، راهبردها و برنامه های اجرایی

شکالت صنعت لوازم خانگی در گستره ای از عوامل مختلف و در سطوح متفاوت قابل طبقه بندی است. از این رو م 

ای داشته باشد. صنعت نیز می تواند چارچوب گستردهراه کارهای حل این مشکالت و بهبود فضای کسب و کار این  

سیاسی و اقتصادی کشور است، بخش عمده ن  این صنعت که ناشی از فضای کال  اساسیجدای از بخشی از معضالت 

ها می توان قدرت رقابت گاهی جاری است که در صورت رفع آنای از چالش های آن در بستر رشته فعالیتی و بن

 پذیری صنعت لوازم خانگی را بهبود داد.  

صنعت لوازم    تیعه توان رقابتوس  برنامه های پیشنهادی،  13- 1متناسب با الگوی آسیب شناسی مطرح شده در شکل  

ارائه شده   11- 1« در جدول  و صادرات  یابیارتقا توان بازاری«  و »صنعت  دیارتقا توان تولخانگی در دو چارچوب »

است. در زیرمجموعه هر برنامه مجموعه اهداف مورد نیاز ترسی  شده و در مرحله بعد راهبردها مربوطه مورد اشاره 

مجموعه اقدامات اجرایی مورد نیاز و سازمان های دخیل و مسئول معرفی   ردقرار گرفته اند. در ادامه برای هر راهب

 شده اند. 
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 ی صنعت لوازم خانگ یتوسعه توان رقابت ییاجرا یاهداف، راهبردها و برنامه ها - 13-0جدول 

های   برنامه 

 پیشنهادی
 سازمان مسئول  ی اقدامات اجرای راهبردها  اهداف 

تولید   توان  ارتقا 

صنایع   در  صنعتی 

 لوازم خانگی

مقیاس   در  تولید 

 اقتصادی 

از   • افزایش ظرفیت فعال واحدها گیری  بهره  برای  کارخانه  بدون  تولید  توسعه 

 ظرفیت های خالی صنعت برای سرمایه گذاران جدید 
 وزارت صمت  •

افزایش سه  بازار محصوالت داخلی از طریق  

 قاچاق در بازار   یمحصوالت خارجکاهش سه   

اعمال محدودیت های عرضه و ارائه خدمات پس از   •

 فروش برای محصوالت قاچاق در سطح بازار داخل 

واردات   • تشویق  جهت  در  ای  تعرفه  نظام  بازنگری 

 قانونی 

 وزارت صمت  •

 سازمان تعزیرات  •

توسعه   • سازمان 

 تجارت 

انجمن   •

تولیدکنندگان لوازم  

 خانگی

اتحادیه فروشندگان   •

 لوازم خانگی

مالکیت   خرید  و  اادغام  جهت    جادیدر 

 دیتول  اسیبزرگ در سطح مق یواحدها
  ی از برنامه ها  یقیو تشو  ی تیحما  تدوین سیاست های •

   یلوازم خانگ  عیدر صنا ت یمالک  دیادغام و خر

 وزارت صمت  •

 وزارت اقتصاد  •

و   تحریک  توسعه 

 بازار داخل 
خر • افزایش توان خرید مردم  های  طرح  داخلیارائه  خانگی  لوازم  پیش    ید  و 

 بینی مشوق های الزم 

 وزارت صمت  •

 وزارت رفاه •

 وزارت اقتصاد  •
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ساز تقو  ی فرهنگ  جهت  مل  ت یدر  و    یبرند 

 یداخل  ی کاال د یمردم به خر ب یترغ
تولیدکنندگان  کاهش هزینه تبلیغات برندهای برتر و   •

 محصوالت با کیفیت 

 وزارت صمت  •

و   • فرهنگ  وزارت 

 ارشاد اسالمی 

 ما صداوسی •

و   تعدد  از  ممانعت 

تکثر واحدهای جدید  

 در صنعت 

 ی ضوابط صدور مجوز بهره بردار جادیا

منظور   • به  تولیدکننده  واحدهای  آمایش  طرح  تدون 

مجوز   صدور  عدم  یا  و  صدور  های  زمینه  استخراج 

نتیجه   در  و  واحدهای جدید  و    طیشرا  نییتبایجاد 

  ی دیتول  یها   تیضوابط صدور پروانه متناسب با ظرف

 کشور

 وزارت صمت  •

سازی   داخلی  توسعه 

 قطعات 

نیاز  شناسایی، اولویت بندی و تجمیع تقاضای 

اقتصادی   افزایش صرفه  اولویت   با  به قطعات 

 تولید داخل

قطعات    ی ساز  یمشترک داخل  ی کارگروه ها  لیتشک •

ها  انیم تول  ی شرکت  جهت    دکنندهی بزرگ  به 

 و هدررفت منابع  یکار ی از مواز یریجلوگ

   وزارت صمت •

انجمن   •

تولیدکنندگان لوازم  

 خانگی

تمام   بهای  کاهش 

 شده تولید

تشکیل خوشه ها و گروه های تخصصی تولید قطعات   • های تامین مواد و قطعاتکاهش هزینه 

 )نظیر خوشه تولید قطعات پالستیکی و ...(

 وزارت صمت  •

صنایع   • سازمان 

شهرک   و  کوچک 

 های صنعتی

 تامین سرمایه در گردش 
برنام • نقدینگی  تدوین  تامین  های  با  ه  متناسب 

سه  صادرات    د،یتول  راژ ی)ت  ی بنگاه ها رقابت  ی ارهایمع

 و ...( 

 وزارت صمت  •

 بانک صنعت و معدن  •
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تحقیق   کارآمدسازی 

 و توسعه

تخصصی سازی تحقیق و توسعه در صنعت و  

 کاهش هزینه های مرتبط 

ا  تیحما • واحدها   جادیاز  و  ها  و    قیتحق  یشرکت 

تخصص صن  یتوسعه  هزدر  کاهش  منظور  به    نه یعت 

رویکرد  و توسعه در شرکت ها )   قیتحق   یمستق  یها

 باز(  ی نوآور

 وزارت صمت  •

و   • علمی  معاونت 

ریاست   فناوری 

 جمهوری 

کیفی  توسعه 

 محصوالت 
تولیدی   • ارتقاء استانداردهای کیفی تولید  استانداردهای  رسانی  روز  به  و  بازنگری 

 محصوالت 

 وزارت صمت  •

ملی   • سازمان 

 استاندارد

انجمن   •

تولیدکنندگان لوازم  

 خانگی

تسهیل جذب صنایع  

کشور در زنجیره های  

 ارزش جهانی 

در   جهانی  مطرح  برندهای  مشارکت  توسعه 

 تولیدات داخل

  ی الزم واردات  ی ها  تی و معاف  ی اتیمال  ی ارائه مشوق ها •

منظور مطرح    یبرندها  یگذار   هیسرماتسهیل    به 

 کشور  طرف قرارداد در  یرانی ا ی و شرکت ها یخارج

 وزارت صمت  •

 وزارت اقتصاد  •

ارتقا توان بازاریابی  

صادرات    و 

لوازم   محصوالت 

 خانگی

تجارت  تسهیل 

 خارجی

 هدف  یبه کشورها  ی کاهش موانع صادرات

 

انعقاد موافقت نامه های ترجیحی با کشورهای هدف   •

ای   غیرتعرفه  و  ای  تعرفه  موانع  کاهش  منظور  به 

 صادرات 

 

 وزارت امور خارجه  •

توس • عه  سازمان 

 تجارت 
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صادرات  توسعه عمق  

 محصوالت 

  ی و تخصص  یصادرات   یماندگار  افزایش شاخص

  ی شدن صادرات )کاهش سه  صادرات بنکدار

 استاندارد و ...( ری و محصوالت غ
 ی صادرات لوازم خانگ  ی شرکت تخصص جادیا •

 وزارت صمت  •

انجمن   •

تولیدکنندگان لوازم  

 خانگی

کیفی  توسعه 

 محصوالت صادراتی 

استانداردهاضواب  نییتب و  گ  ی ط    رانه ی سخت 

جلوگ  یصادرات صادرات    ی ریجهت  از 

 راستاندارد ی محصوالت غ

با   • مطابق  کشور  استانداردهای  رسانی  روز  به 

هدف   کشورهای  ضوابط  و  المللی  بین  معیارهای 

 صادرات 

ملی   • سازمان 

 استاندارد

انجمن   •

تولیدکنندگان لوازم  

 خانگی

 توسعه برند ملی 

برنامه  و    داد محدود()تع  ملی های  توسعه برند

ک  ی زیر با    ت یفیدر جهت صادرات محصوالت 

قالب   ها در  ترک  آن  برند    ه ی)همانند  سه  که 

ا  یاصل صادرات  برعهده    نی عمده  را  کشور 

 دارند( 

و   • )تولیدکنندگان  برتر  برندهای  شناسایی 

ترغیب سایر واحدها   و   ) صادرکنندگان عمده کشو 

 ی آنان در جهت صادرات محصوالت با برندها

 وزارت صمت  •

انجمن   •

تولیدکنندگان لوازم  

 خانگی
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