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کالن ساختار بازار / رقابت صنعتی / اقتصاد 

چکیده
بازار  ساختار  و  کالن  محیط  معرفی  به دنبال  مقاله  این 

ی  رو پیش  فرصت های  و  چالش ها  و  خانگی  لوازم  صنایع 

کالن  این صنعت است. در این مقاله پس از بررسی محیط 

و  اشتغال  افزوده،  ارزش  تولیدات،  ارزش  منظر  از  صنعت 

تولید با مرور ساختار فنی صنعت، همچون روندهای توسعه 

ی  نیرو بهره وری  انرژی،  شدت  تولید،  الگوهای  و  تکنولوژی 

و  اندازه  به ویژه  بازار صنعت  به معرفی ساختار  و سرمایه  کار 

شرایط بازار، نوع مالکیت و روند تجارت خارجی و بازارهای 

کالن و ســاختار بــازار صنعــت لــوازم خانگــی:  معرفــی محیــط 
]1[ فرصت هــا  و  چالش هــا 

پذیرش: 98/3/25 دریافت: 97/10/23   

کمالی اردکانی، نویسنده مسئول  مسعود 
 استادیار موسسه مطالعات وپژوهش های بازرگانی
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محمد رضایی پور
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مصطفی محمدی
 پژوهشگر موسسه مطالعات وپژوهش های بازرگانی

m.mohammadi@itsr.ir

صادراتی این صنعت می پردازد و در پایان با بررسی برخی از 

سیاست های دولت و تأثیر آن بر عملکرد صنعت چالش ها و 

ی صنعت را بیان می دارد. فرصت های پیش رو

اتصال  عدم  دلیل  به  صنعت  این  در  ایرانی  بنگاه های 

به بازارهای جهانی، انگیزه ای برای رقابت نداشته و در تیراژ 

تغییرات  دلیل  به  بنگاه ها  معمواًل  و  می کنند  تولید  پایین 

سریع تکنولوژی در این صنعت و عدم وجود فضای رقابتی 

فاقد واحد تحقیق و توسعه، نوآوری و قابلیت جذب سرمایه 

کان به صورت صنعت مونتاژ  کما خارجی در صنعت بوده و 
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در  نیز  بازار  و  بنگاه  اندازه  و  می دهند  ادامه  خود  حیات  به 

سطح محدودی باقی مانده است. در واقع با توجه به اندازه 

شرکت های  توان  و  بنگاه  اندازه  خارجی(،  و  )داخلی  بازار 

هدف  با  جدید  محصول  تولید  طراحی  بستر  قطعه ساز، 

افزایش سهم از بازار داخلی و خارجی مهیا نمی باشد.

مقدمه
از جمله صنایع درآمدزا در جهان  لوازم خانگی  صنعت 

می باشد. توسعه این صنعت با توجه به جنبه های اقتصادی 

گسترده آن از قبیل اشتغال و ایجاد ارزش افزوده باال می تواند 

صنعت  باشد.  اولویت دار  صنایع  جمله  از  کشوری  هر  برای 

در  جهت  چند  از  ایران  در  ساله   50 سابقه  با  خانگی  لوازم 

نیاز  سویی،  از  است.  اهمیت  دارای  کشور  اقتصادی  نظام 

رابطه ای  که  صنعت  این  محصوالت  به  کشور  روزافزون 

اجتماعی  رفاه  و  جامعه  زندگی،  سطح  افزایش  با  مستقیم 

تولیدکننده  پایین دستی  کارخانجات  دیگر،  سوی  از  و  دارد 

صنعت،  این  مصرف  مورد  اولیه  مواد  و  تجهیزات  قطعات، 

بخش بزرگی از ارزش افزوده ایجاد شده توسط صنعت را در 

کشور تشکیل می دهد.

محصوالت  بین المللی  استاندارد  طبقه بندی  اساس  بر 

گرفته  قرار   2930 کد  در  خانگی  لوازم  عمده   ]2[ صنعتی 

برقی  لوازم  انواع  جمله  از  عمده  زیرگروه  چند  شامل  که 

خانگی مانند یخچال و فریزر، ماشین ظرفشویی، انواع لوازم 

خانگی الکتریسته و حرارتی مانند آبگرمکن برقی، پتو برقی، 

گرمایشی غیرالکتریکی  خشک کن برقی و لوازم پخت و پز و 

کن می باشد. گرم  گاز و فرگاز و آب  مانند اجاق 

وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران برای تفکیک لوازم 

خانگی آنها را به سه دسته »لوازم خانگی برقی بزرگ«، »لوازم 

گازسوز« تقسیم بندی  کوچک« و »لوازم خانگی  خانگی برقی 

می نماید. 

1.جایگاه صنعت لوازم خانگی و تحوالت آن 
در این بخش به منظور شناخت جایگاه صنعت، اطالعات 

میزان  خانگی  لوازم  صنعت  کنونی  وضعیت  از  دموگرافیک 

ارزش افزوده، میزان سرمایه گذاری، اشتغال، تولید و تجارت 

گرفت. گذشته مورد بررسی قرار خواهد  طی یک دهه 

1-1. ارزش تولیدات

سال  در  کشور  خانگی  لوازم  صنایع  تولیدات  اسمی  ارزش 

یال به ارزش 1/1 میلیارد  1394 نزدیک به 38 هزار میلیارد ر

یالی آن به قیمت ثابت سال 1390  که ارزش ر دالر بوده است 

یال است. در فاصله سال های 1381  نزدیک 19 هزار میلیارد ر

از  1درصد  حدود  تنها  خانگی  لوازم  تولیدات  تا1394ارزش 

بوده  شامل  را  کشور  کارخانه ای  صنایع  تولیدات  ارزش  کل 

صنایع  تولیدات  ارزش  اینکه  توجه  قابل  نکته   .]3[ است 

سالیانه ای  رشد  زمانی1394-1381،  دوره  در  خانگی  لوازم 

کرده است )نمودار 1(. حدود 4.5 درصد را تجربه 

کشور،  کنونی و بازار داخلی  گرفتن حجم تولید  با در نظر 

به  نیاز  کشور  لوازم خانگی  توسعه صنعت  که  بدیهی است 

شده  منتشر  ایران  خانوار  بودجه  آمار  دارد.  وسیع تری  بازار 

که در سال 1394  کی از آن است  توسط بانک مرکزی ]4[ حا

عبارت  خانگی  لوازم  از  ایران  شهری  خانوارهای  مصرف 

است از اینکه فریزر و یخچال فریزر )79 درصد از خانوارها( 

و ماشین لباسشویی )83 درصد از خانوارها( تقریبا در تمام 

روند رشد  لذا جهت تضمین  دارد.  خانوارهای شهری وجود 

این صنعت نیاز به توسعه بازار فرامرزی وجود دارد. 
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. نكته قابل توجه اينكه ارزش ]2[اي كشور را شامل بوده استع كارخانهدرصد از كل ارزش توليدات صناي1لوازم خانگي تنها حدود 
 (.1)نمودار درصد را تجربه كرده است 4.4اي حدود ، رشد ساليانه1814-1831توليدات صنايع لوازم خانگي در دوره زماني

 

 
 (1831-1814هاي  هاي صنعتي مركز آمار ايران سال وليد برگرفته از آمار كارگاههاي تحقيق )اطالعات خام ارزش ت ماخذ: يافته           

 
 ارزش توليدات صنايع لوازم خانگي )ميليارد ريال به قيمت جاري( -1نمودار 

دارد.  حجم توليد كنوني و بازار داخلي كشور، بديهي است كه توسعه صنعت لوازم خانگي كشور نياز به بازار وسيعتري نبادر نظر گرفت
مصرف خانوارهاي شهري ايران از  1814است كه در سال از آن حاكي  ]8[آمار بودجه خانوار ايران منتشر شده توسط بانك مركزي 
درصد از خانوارها( تقريبا در  38و ماشين لباس شويي) درصد از خانوارها( 31لوازم خانگي عبارت است از اينكه فريزر و يخچال فريزر)

 شهري وجود دارد. لذا جهت تضمين روند رشد اين صنعت نياز به توسعه بازار فرامرزي وجود دارد. تمام خانوارهاي 
 

 . ارزش افزوده1-2
ارزش افزوده اين  سازد مي نمايان زيادي حدود تا را كشور خانگي لوازم صنايع آفرينيسودآوري و ارزش وضعيت كه ديگري شاخص

به قيمت ثابت  هزار ميليارد ريال بوده كه 12.4قريب به  1814م خانگي كشور در سال ارزش افزوده اسمي صنايع لواز صنعت است.
اي كشور را تشكيل  درصد از كل ارزش افزوده صنايع كارخانه1/1باشد كه حدود هزار ميليارد ريال مي 1.1اين رقم حدود  1811سال 

 1831باشد. شايان ذكر است كه در دوره زماني درصد مي 1/1حدود  1814تا  1831دهد. اين رقم در فاصله سالهاي  مي
 (. 2)نمودار]4[ درصد بوده است 8.1ميانگين نرخ رشد ساالنه ارزش افزوده اين صنعت 1814تا

افزوده اين صنعت بيانگر  درصدي خلق ارزش 4درصدي ارزش توليدات صنايع لوازم خانگي در كنار نرخ رشد پائين  3نرخ رشد 
اي از رواج مونتاژ در اين صنعت و كاهش پيوند اين صنعت كه نشانه] 4 [باشددرصد مي 4صنعت به ميزان  كاهش ارزش آفريني اين

بر دالر ميليارد  1/1
بازار  ارز اساس نرخ
 آزاد

منبع: یافته های تحقیق )اطالعات خام ارزش تولید برگرفته از آمار کارگاه های صنعتی مرکز آمار ایران سال های 1379-1394(

نمودار 1- ارزش تولیدات صنایع لوازم خانگی )میلیارد ریال به قیمت جاری(

1-2. ارزش افزوده

شاخص دیگری که وضعیت سودآوری و ارزش آفرینی صنایع 

یادی نمایان می سازد ارزش  تا حدود ز را  کشور  لوازم خانگی 

لوازم  صنایع  اسمی  افزوده  ارزش  است.  صنعت  این  افزوده 

یال  کشور در سال 1394 قریب به 12.5 هزار میلیارد ر خانگی 

هزار   6.1 حدود  رقم  این   1390 سال  ثابت  قیمت  به  که  بوده 

کل ارزش افزوده  یال می  باشد و حدود 1/1درصد از  میلیارد ر

در  رقم  این  می دهد.  تشکیل  را  کشور  کارخانه ای  صنایع 

فاصله سال های 1381 تا 1394 حدود 1/1 درصد می باشد. 

تا1394میانگین   1381 زمانی  دوره  در  که  است  ذکر  شایان 

بوده  درصد   3.9 صنعت  این  افزوده  ارزش  ساالنه  رشد  نرخ 

است ]5[ )نمودار2(. 

نرخ رشد 8 درصدی ارزش تولیدات صنایع لوازم خانگی 

این  افزوده  ارزش   خلق  درصدی   4 پایین  رشد  نرخ  کنار  در 

میزان  به  صنعت  این  ارزش آفرینی  کاهش  بیانگر  صنعت 

این  در  مونتاژ  رواج  از  نشانه ای  که   ]6[ می باشد  درصد   4

بخش های  سایر  با  صنعت  این  پیوند  کاهش  و  صنعت 

خانگی  لوازم  تولیدکنندگان  اظهارنظر  بنابر  است.  صنعتی 

به  کشور  در  فعال  خارجی  شرکت های  حاضر،  حال  در   ]7[

بدون  مونتاژ  خطوط  راه اندازی  به  مبادرت  تولید  خط  جای 

کرده اند و به همین دلیل بسترهای الزم  عمق ساخت داخل 

و  تحقیق  واحدهای  گسترش  و  ایجاد  فناوری،  انتقال  برای 

کشور  توسعه، ایجاد اشتغال پایدار و عمق ساخت در داخل 

پدید نمی آید.
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به در حال حاضر، شركت هاي خارجي فعال در كشور ]6[با ساير بخشهاي صنعتي است. بنابر اظهار نظر توليدكنندگان لوازم خانگي
اند و به همين دليل بسترهاي الزم براي انتقال  ون عمق ساخت داخل كردهاندازي خطوط مونتاژ بد جاي خط توليد مبادرت به راه

 آيد. فناوري، ايجاد و گسترش واحدهاي تحقيق و توسعه، ايجاد اشتغال پايدار و عمق ساخت داخل در كشور پديد نمي
 

 
 

  (9331-9314 هاي سال ايران آمار مركز صنعتي ايه كارگاه آمار از برگرفته افزوده ارزش خام اطالعات)تحقيق هاي يافته: ماخذ           
 

 ارزش افزوده صنايع لوازم خانگي )ميليارد ريال به قيمت جاري( -2نمودار

 . تركيب هزينه هاي عملياتي 1-3

 درصد 29 حدود است كه بوده جاري قيمت به ريال ميليارد هزار 82 حدود 9314 سال در خانگي لوازم صنعت  عملياتي هاي¬هزينه
. اين مسئله بيانگر وابستگي باالي اين بخش به است توليدي خطوط در خام و اوليه مواد از استفاده به مربوط ها¬هزينه اين زا

سرمايه در گردش است. در ضمن مطالعات موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني طي سال هاي گذشته حاكي است كه مواد اوليه 
 .]3[درصد وارداتي هستند 37ز اقالم لوازم خانگي مانند لباسشويي تا مورد استفاده در خطوط توليد برخي ا

 
 . اشتغال و كيفيت نيروي كار1-4

تعداد شاغلين صنايع  خالص 9314 -9329درصدي در ارزش توليدات صنايع لوازم خانگي در دوره زماني  4.4به رغم نرخ افزايش 
باشد. در اين دوره زماني سهم صنايع لوازم هزار نفر مي 88ور متوسط حدود لوازم خانگي در اين دوره شيب ماليم نزولي داشته و بط

بيش از  9314درصد مي باشد. نكته قابل توجه اينكه در سال  9.4اي كشور حدود خانگي از كل اشتغال ايجاد شده در صنايع كارخانه
هاي ن درحالي است كه اين صنعت در طبقه بنديدارند. اي ديپلم و ديپلم به پاييندرصد از كل شاغلين اين صنعت تحصيالت  39

دالر ميليون  385
 ارز بر اساس نرخ
 بازار آزاد

درصد 9/3نرخ رشد به قيمت ثابت:  

99-1331  

منبع: یافته های تحقیق)اطالعات خام ارزش افزوده برگرفته از آمار کارگاه های صنعتی مرکز آمار ایران سال های 1379-1394( 

نمودار2- ارزش افزوده صنایع لوازم خانگی )میلیارد ریال به قیمت جاری(

1-3. ترکیب هزینه های عملیاتی 

 1394 سال  در  خانگی  لوازم  صنعت  عملیاتی  هزینه های 

که  یال به قیمت جاری بوده است  حدود 28 هزار میلیارد ر

مواد  از  استفاده  به  مربوط  هزینه ها  این  از  درصد   81 حدود 

بیانگر  مسأله  این  است.  تولیدی  خطوط  در  خام  و  اولیه 

در  است.  گردش  در  سرمایه  به  بخش  این  باالی  وابستگی 

بازرگانی  پژوهشهای  و  مطالعات  موسسه  مطالعات  ضمن 

که مواد اولیه مورد  کی از آن است  گذشته حا طی سال های 

مانند  خانگی  لوازم  اقالم  از  برخی  تولید  خطوط  در  استفاده 

لباسشویی تا 70 درصد وارداتی هستند]8[.

کار کیفیت نیروی  1-4. اشتغال و 

تولیدات صنایع  ارزش  در  افزایش 4.5 درصدی  نرخ  رغم  به 

تعداد  خالص   1394  -1381 زمانی  دوره  در  خانگی  لوازم 

شاغلین صنایع لوازم خانگی در این دوره شیب مالیم نزولی 

این  در  نفر می باشد.  هزار  متوسط حدود 22  به طور  و  داشته 

ایجاد  اشتغال  کل  از  خانگی  لوازم  صنایع  سهم  زمانی  دوره 

کشور حدود 1.5 درصد می باشد.  کارخانه ای  شده در صنایع 

از  درصد   71 از  بیش   1394 سال  در  اینکه  توجه  قابل  نکته 

کل شاغلین این صنعت تحصیالت دیپلم و دیپلم به پایین 

که این صنعت در طبقه بندی های  دارند. این درحالی است 

بین المللی به عنوان صنعت با فناوری باال شناخته می شود. 

لحاظ  از  را  صنعت  این  آموزش پذیری  می توان  احتمااًل  لذا 

و  یابی  بازار همچنین  و  جدید  فناوری  جذب  و  استفاده 

یابی نمود.  فروش ضعیف ارز
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شود. لذا احتماالً مي توان آموزش پذيري اين صنعت از لحاظ استفاده و جذب المللي به عنوان صنعت با فناوري باال شناخته ميبين
 و همچنين بازاريابي و فروش ضعيف ارزيابي نمود.  فناوري جديد 

 
 (9331-9314هاي  هاي صنعتي مركز آمار ايران سال اطالعات خام برگرفته از آمار كارگاههاي تحقيق) ماخذ: يافته           

 
 اشتغال در صنايع لوازم خانگي )هزار نفر( -3نمودار

 لوازم خانگي صنعت يساختار فن. 2
كار و  يروين يور بهره يها شاخص زات،يتجه يسطح فناور ،يمصرف انرژ زانيهمچون م يصنعت عوامل يساختار فن يجهت بررس

اين صنعت به  نيكننده است. دوام ا مصرف قهيو سل ازيروز بودن بر اساس نه ب يصنعت لوازم خانگ يديكل يژگيو.  شود يم ي... بررس
 روانه بازار سازد.  تواندي م يبهتر از لوازم كنون يمتيو با ق تيفيلوازم با ك زانيچه ماست كه 

 
 . فناوری والگوی تولید2-1

توليد در صنعت لوازم خانگي كشور، الگوي مونتاژ است. در صنعت لوازم خانگي به علت تغييرات سريع در طراحي و الگوي قالب 
و توسعه با هدف طراحي و توليد محصول  هاي كالن حاكم بر اقتصاد كشور، هزينه در تحقيق تکنولوژي محصوالت و شرايط متغيير

ساز، بستر طراحي توليد  هاي قطعه زه بازار)داخلي و خارجي(، اندازه بنگاه و توان شركتباشد. در واقع با توجه اندا جديد اقتصادي نمي
 باشد.  محصول جديد با هدف افزايش سهم از بازار داخل و خارجي مهيا نمي

ستقيم با ها كه به طورم هاي صنعت لوازم خانگي كشور وجود دارد، در برخي از بنگاه هايي بين شركت در الگوي مونتاژ كاري تفاوت
شود و تمام  شركت هاي صاحب تکنولوژي ارتباط برقرار كرده اند از خط توليد اتوماتيک منطبق با تکنولوژي روز دنيا استفاده مي

سازي شده است. اين در حالي است كه در برخي از  استانداردهاي مونتاژ و كنترل كيفيت بطور كامل از شركت مادر جذب و پياده
 خط توليد و محصول نهايي مربوط به حداقل سي سال گذشته است.ها تکنولوژي  بنگاه

منفی درصد 1/2نرخ رشد به قيمت ثابت:   

49-1831  

منبع: یافته های تحقیق)اطالعات خام برگرفته از آمار کارگاه های صنعتی مرکز آمار ایران سال های 1379-1394(

نمودار3- اشتغال در صنایع لوازم خانگی )هزار نفر(

2. ساختار فنی صنعت لوازم خانگی
میزان  همچون  عواملی  صنعت  فنی  ساختار  بررسی  جهت 

شاخص های  تجهیزات،  فناوری  سطح  انرژی،  مصرف 

کلیدی  ویژگی  می شود.  بررسی   ... و  کار  ی  نیرو بهره وری 

سلیقه  و  نیاز  اساس  بر  بودن  به روز  خانگی  لوازم  صنعت 

که چه  به این است  مصرف کننده است. دوام این صنعت 

کنونی می تواند  کیفیت و با قیمتی بهتر از لوازم  میزان لوازم با 

روانه بازار سازد. 

2-1. فناوری و الگوی تولید

الگوی  کشور،  خانگی  لوازم  صنعت  در  تولید  قالب  الگوی 

مونتاژ است. در صنعت لوازم خانگی به علت تغییرات سریع 

کالن  در طراحی و تکنولوژی محصوالت و شرایط متغیر های 

هدف  با  توسعه  و  تحقیق   در  هزینه  کشور،  اقتصاد  بر  کم  حا

طراحی و تولید محصول جدید اقتصادی نمی باشد. در واقع 

با توجه به اندازه بازار )داخلی و خارجی(، اندازه بنگاه و توان 

شرکت های قطعه ساز، بستر طراحی تولید محصول جدید با 

هدف افزایش سهم از بازار داخل و خارجی مهیا نمی باشد. 

شرکت های  بین  تفاوت هایی  مونتاژکاری  الگوی  در 

کشور وجود دارد، در برخی از بنگاه ها  صنعت لوازم خانگی 

ارتباط  تکنولوژی  صاحب  شرکت های  با  طورمستقیم  به  که 

کرده اند از خط تولید اتوماتیک منطبق با تکنولوژی روز  برقرار 

کنترل  و  مونتاژ  استانداردهای  تمام  و  می شود  استفاده  دنیا 

پیاده سازی  و  جذب  مادر  شرکت  از  کامل  به طور  کیفیت 

بنگاه ها  از  برخی  در  که  است  حالی  در  این  است.  شده 

تکنولوژی خط تولید و محصول نهایی مربوط به حداقل سی 

گذشته است. سال 

صنعت  در  محصول،  تکنولوژی  تحوالت  مجموع  در 

این  محور  ولی  نیست.  سریع  بسیار  کشور  لوازم خانگی 

افزایش  مصرف،  در  صرفه جویی  ی  رو جهان  در  تغییرات 

از  استفاده  دارد.  قرار  قابلیت ها  افزایش  و  انرژی  بازده 

کنترل الکترونیک در این لوازم مرتبًا در حال رشد  ویژگی های 

که با صحبت  که حتی لوازم  خانگی  و توسعه است تا آنجا 
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استفاده  با  دور  مسافت های  از  یا  می گیرند،  فرمان  انسان 

تلفن  طریق  از  و  دور  راه  از  یا  و  می شوند  کنترل  اینترنت  از 

عیب یابی می شوند، در حال ورود به بازار هستند. دستیابی 

در  بیشتر  سرمایه گذاری  نیازمند  محصوالت  این  از  برخی  به 

طراحی  با  محصوالت  از  برخی  تولید  است.  تولید  بخش 

قدیمی، استفاده از تجهیزات و قالب های فرسوده، بهره وری 

محصوالت  تولید  به  منجر  ماشین آالت  و  کار  ی  نیرو پایین 

نام  پایین  تکنولوژی  مجموعًا  که  می شود،  پایین  کیفیت  با 

که  این است  می گیرد. دلیل اصلی ضعف ما در تکنولوژی 

تکنولوژی صورت  ارتقاء سطح  برای  سرمایه گذاری های الزم 

که سرمایه گذاری  نگرفته است. البته نباید از نظر دور داشت 

توان  از  و  سنگین  بسیار  جدید  تکنولوژی های  بعضی  در 

صنعت خارج است و بعضًا توجیه اقتصادی ندارد. 

2-2. شدت انرژی 

 1383  -1394 دوره  طی  انرژی  شدت  شاخص  بررسی 

شاخص  این  مقدار  میانگین  که  می دهد  نشان   )1 )جدول 

بشکه  هزار   0.097 با  برابر  خانگی  لوازم   تولید  صنایع  برای 

افزوده  ارزش  یال  ر میلیارد  یک  هر  ازای  به  خام  نفت  معادل 

کل صنعت برابر با 0.296 بوده است.  بوده و رقم مشابه برای 

از  کمتر  لوازم خانگی  تولید  انرژی در صنایع  بنابراین، شدت 

که دلیل اصلی آن سرمایه بری و  کل صنعت است  میانگین 

کل صنعت است  تکنولوژی باالی این صنعت در مقایسه با 

شاخص  است،  گفتنی  می باشند.  منبع محور  عمدتًا  که 

شدت انرژی در سال 1386 نسبت به سال 1385 در صنایع 

کل صنعت از  کاهش یافته ولی در سطح  تولید لوازم خانگی 

سال 1386 روندی افزایشی داشته است.

کشور طی دوره 1383-1394 کل صنایع   جدول 1- شاخص شدت انرژی صنایع تولید لوازم خانگی و 
)هزار بشکه معادل نفت خام به میلیارد ریال(

کل صنایع بزرگصنایع تولید لوازم خانگیسال

13830.1110.240

13840.1110.233

13850.1010.224

13860.0910.223

13870.0920.237

13880.0920.253

13890.0970.291

13900.1030.360

13910.1230.350

13920.1060.351

13930.0720.376

13940.0630.415

0.0970.296میانگین دوره

منبع: موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی )1394(، گزارش اندازه گیری و تحلیل روند بهره وری صنعت لوازم خانگی؛ مرکز مطالعات و بهبود بهره وری



 72  شماره 98، آذر و دی  1398

2-3. بررسی شاخص سهم هزینه های تحقیق و توسعه از ارزش 

افزوده

افزوده  ارزش  از  توسعه  و  تحقیق  هزینه های  سهم  شاخص 

دانش  منبع  از  فناوری  سطح  ارتقای  شاخص های  از  یکی 

متوسط  به طور   ،1375  -1394 دوره  طی  است.  داخلی 

خانگی  لوازم  تولید  صنایع  افزوده  ارزش  درصد   3 از  کمتر 

گرچه  ا که  است  شده  توسعه  و  تحقیق  فعالیت های  صرف 

آن  با  یادی  ز فاصله  اما  است  بیشتر  صنعت  کل  متوسط  از 

روند میزان سهم هزینه های  گرچه  ا ندارد )جدول 2(. درواقع 

کل صنعت طی دو دهه با شیب بسیار  تحقیق و توسعه در 

نزولی  لوازم خانگی  صنایع  در  سهم  این  اما  بود،  افزایشی  کم 

نهایی  محصوالت  واردات  یکرد  رو تسلط  از  کی  حا که  بود 

محصوالت  کیفی  توسعه  یکرد  رو بر  ساخته  نیمه  کاالی  و 

جدول  از  همچنین  است.  داخل  ساخت  عمق  افزایش  و 

کشورهای  در  مذکور  شاخص  مقدار  می شود،  مالحظه   )3(

منتخب عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی از مقدار 

هزینه های  سهم  مقایسه  از  است.  باالتر  ایران  در  مشابه 

خانگی  لوازم  تولید  صنایع  افزوده  ارزش  از  توسعه  و  تحقیق 

گرفت،  نتیجه  می توان   OECD منتخب  کشورهای  با  ایران 

ایران،  کل عوامل در  بهره وری  بودن رشد  کند  از دالیل  یکی 

کم به فعالیت های تحقیق و توسعه است. توجه بسیار 

جدول 2- سهم هزینه های تحقیق و توسعه از ارزش افزوده طی دوره 1375-1394

بخش صنعت
سهم هزینه های تحقیق و توسعه از ارزش افزوده )درصد(

میانگین دوره
759091929394

0.370.440.150.220.170.110.27 صنایع تولید لوازم خانگی

0.210.320.190.210.260.260.24کل صنعت

منبع: نتایج طرح آمارگیری از کارگاه های صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر، سال های 1375-1394، مرکز آمار ایران.

 OECD کشورهای منتخب  جدول3- مقایسه سهم هزینه های تحقیق و توسعه از ارزش افزوده در صنایع تولید لوازم خانگی ایران با 
در 2005 و 2015

نام کشور
نسبت هزینه های تحقیق و توسعه به ارزش افزوده)درصد(

متوسط افزایش/کاهش ساالنه طی دوره 2015-2005
20052015

2/422.871.72آلمان

0.570/884.44ترکیه

2.522.720.77امریکا

2/634.224.84کره

0.761.245.02پرتغال

1.771.981.13هلند

10.93-0.350.11ایران

منبع: اطالعات آماری ارزش افزوده و هزینه های تحقیق و توسعه کشورها از سایت OECD و مرکز آمار ایران جمع آوری شده است.



شماره 98، آذر و دی  1398    73

2-4. بررسی وضعیت بهره وری نیروی انسانی 

سطح  با  منطبق  کامال  چه  گر  ا کار  ی  نیرو بهره وری  میزان 

مهمترین  از  یکی  که  کرد  ادعا  می توان  اما  نیست  تکنولوژی 

کار، سطح تکنولوژی صنعت  ی  عوامل مؤثر بر بهره وری نیرو

صنعت  تکنولوژی  سطح  تحلیل  جهت  می باشد.  بنگاه  یا 

استفاده  تکنولوژی  سطح  تحلیلگر  متغیرهای  از  می توان 

تکنولوژی  سطح  شواهد  بررسی  برای  بخش  این  در  نمود. 

کار،  ی  نیرو بهره وری  شاخص  چون  متغیر هایی  صنعت، 

آموزش  دارای  شاغالن  نسبت  و  تحصیل  سال های  متوسط 

یابی و تحلیل شده است.  عالی ارز

کار  2-4-1. بهره وری نیروی 

با توجه به فقدان داده های آماری مورد نیاز برای اندازه گیری 

کارکن  نفر   10 از  کمتر  بهره وری در مورد صنایع  شاخص های 

در ایران، تحلیل روند بهره وری صنایع تولید لوازم خانگی به 

می شود.  محدود  بیشتر(  و  نفر   10 کارکنان  )با  بزرگ  صنایع 

تحلیل  برای   1394-1375 سال های  بررسی  مورد  دوره 

خانگی  لوازم   تولید  صنایع  بهره وری  شاخص های  روند 

مشاهده   )4( جدول  از  که  همان گونه  است.  شده  انتخاب 

تولید  صنایع  کار  ی  نیرو بهره وری  شاخص  رشد  می شود، 

کمتر  متوسط  به طور   1394 تا   1375 دوره  طی  لوازم خانگی 

کل صنعت )یعنی 4.8 درصد( بوده است و این  از میانگین 

نرم افزار  به روزرسانی   کم در خصوص  به معنی توجه  احتمااًل 

نشانگر   )4( جدول  است.  تولید  تجهیزات  و  ماشین االت  و 

تولید  صنایع  کار  ی  نیرو بهره وری  شاخص  که  است  آن 

از  صنعت  کل  شاخص  نزولی  روند  علی رغم  لوازم خانگی 

توجه  افزایش  از  نشان  که  بوده  روند مثبت  دارای  سال 1390 

به تولید داخلی لوازم خانگی و بهبود صرفه های مقیاس بعد 

شاخص  نسبت  است.   1392 سال   در  ارز  قیمت  جهش  از 

کل صنعت طی  کار صنعت لوازم خانگی به  ی  بهر وری نیرو

کی از افزایش نسبی رقابت پذیری  سال های مورد بررسی نیز حا

این صنعت است.

کشور طی دوره 1375-1394)1390=100(  کل صنایع  کار صنایع تولید لوازم خانگی و  جدول 4- شاخص بهره وری نیروی 

بخش صنعت
متوسط رشد طی دوره شاخص بهره وری نیروی کار

1394-1375 )درصد( 759091929394

100180190170178.69185.343.3صنایع تولید لوازم خانگی

100259250238251.76242.884.8کل صنعت

-7076717177-نسبت صنایع خانگی به کل صنعت )درصد(

منبع: موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی )1394(، گزارش اندازه گیری و تحلیل روند بهره وری صنعت؛ مرکز مطالعات و بهبود بهره وری

2-4-2. سرمایه انسانی 

دوره  طی  می شود،  مالحظه   )5( جدول  از  که  همان گونه 

1375 تا 1394، شاخص سهم شاغالن دارای آموزش عالی 

به عنوان یکی از شاخص های سرمایه انسانی طی دوره مورد 

بررسی بالغ بر 26درصد در صنایع تولید لوازم خانگی افزایش 

شاخص  صنعت،  کل  سطح  در  که  حالی  در  است،  یافته 

لذا  است.  یافته  افزایش  درصد   20 از  کمتر  دوره  طی  مذکور 

میزان تخصص بری در صنایع تولید لوازم  خانگی در مقایسه 

کمتر است. همچنین توجه ناچیز به  کل صنعت  با میانگین 

کنار افزایش چشمگیر سهم  فعالیت های تحقیق  و توسعه در 

از  استفاده  عدم  از  کی  حا خود  دانشگاهی  فارغ التحصیالن 

ارزش  افزایش  راستای  در  انسانی  سرمایه های  قابلیت های 

افزوده محصوالت تولیدی است. 
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کشور طی دوره 1375-1394 کل صنایع  جدول 5- نسبت شاغالن دارای آموزش عالی صنایع تولید لوازم خانگی و 

بخش صنعت
نسبت شاغالن داری آموزش عالی )درصد(

میزان افزایش/ کاهش طی دوره )درصد(
759091929394

6.920.022.323.531.433.526.6 صنایع تولید لوازم خانگی

8/723/82526/327.328.519.8کل صنعت

منبع: موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی )1394(، گزارش اندازه گیری و تحلیل روند بهره وری صنعت؛ مرکز مطالعات و بهبود بهره وری

3. ساختار بازار صنعت لوازم خانگی
لوازم  صنعت  سطح  در  دسترس  در  اطالعات  به  توجه  با 

به  صنعت  این  بازار  ساختار  شناخت  جهت  در  خانگی، 

یگران، سهم و اندازه بازار و نوع  مولفه هایی همچون تعداد باز

مالکیت بنگاه ها پرداخته خواهد شد.

3-1. محصوالت اصلی و برندها

بزرگ  خانگی  لوازم  تولید  معروف  برندهای   )6( جدول  در 

نشان  جدول  این  بررسی  است.  شده  معرفی  منتخب 

از  داخلی  خانگی  لوازم  تولیدی  شرکت های  برخی  می دهد 

شرکت های  برخوردارند.  محصول  تولید  در  بیشتری  تنوع 

کشوما، برفاب، آبسال، سپهر  گلدیران، پا اسنوا، سامسونگ، 

که  الکتریک، پارس و سینجر از جمله شرکت هایی هستند 

حداقل در تولید سه محصول از چهار محصول مورد بررسی 

فعال هستند ]9[. 

3-2. اندازه بازار 

بازار یک صنعت روش های مختلفی  اندازه  جهت سنجش 

مبنای  بر  محاسبه  به  می توان  آنها  جمله  از  که  دارد  وجود 

برآورد  تولید،  کل  میزان  مبنای  بر  محاسبه  مصرف،  سرانه 

بر  نیز  ترکیبی  روش های  البته  کرد.  اشاره   ... و  واردات  کل 

یکی  دارد.  وجود  یکدیگر  با  روش  چند  یا  دو  تلفیق  مبنای 

از این روش ها محاسبه بر اساس مجموع میزان تولید داخل 

به کار  مطالعه  این  در  که  است  صادرات  کسر  با  واردات  و 

ایران تجارت  اقتصاد  که در  آنجا  از  البته  گرفته شده است. 

بازار  اندازه  واقعی تر  تخمین  برای  دارد،  جریان  نیز  غیر رسمی 

در  نیز  را  غیر رسمی  واردات  رسمی،  واردات  بر  عالوه  بایستی 

کرد. ولی به دلیل نبود اطالعات دقیق  فرمول محاسباتی وارد 

لذا  و  نشده  فراهم  مطالعه  این  در  امکان  این  زمینه،  این  در 

گرفته است. واردات رسمی به تنهایی مبنای عمل قرار 

گروه لوازم خانگی بزرگ جدول 6 - برندهای معروف بازار در 

برندهای موجودلوازم خانگی بزرگ

یخچال و فریزر
گاز و فرگاز اجاق 

ماشین های لباسشویی
گازی کولرهای آبی و 

کشوما. پارس. سینجر. قاینار خزر اسنوا. امرسان. الکترو استیل. هیمالیا. سامسونگ. گلدیران. پا
سینجر. سپهرالکتریک. آبسال. 

کشوما. اسنوا. آبسال. سپهرالکتریک. سامسونگ. گلدیران. برفاب. سینجر. پارس. ارشیاالکتریک. دونار.  پا
کشوما. برفاب. آبسال. سپهرالکتریک. پارس. لورچ. دونار. قاینار خزر اسنوا. سامسونگ. پا

منبع: پایگاه اطالع رسانی شرکت ها

خانگی  لوازم  بازار  که  کرد  اشاره  می توان  مجموع  در 

که  دالیلی  جمله  از  است،  شدن  کوچک  به  رو  بررسی  مورد 

کاهش  قیمت،  افزایش  داد  نسبت  آن  به  می توان  احتمااًل 

و  اقتصادی  رکود  اقتصادی،  رشد  کاهش  دلیل  به  درآمد 
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به  صادرات  کاهش  و  ازدواج  کاهش  داخلی،  بازار  اشباع 

لوازم  بازارهای همجوار می باشد. آنچه مسلم است صنعت 

گذشته مشغول  خانگی زیر ظرفیت ایجاد شده در سال های 

که ادامه این روند باعث افزایش هزینه های این  فعالیت بوده 

بخش خواهد شد.

3-3. شرایط بازار )رقابتی، انحصاری و ...(

یکی از معروف ترین معیارهای تشخیص انحصار که دولت ها 

محاسبه  شد،  خواهند  انحصار  ایجاد  از  مانع  آن  کمک  به 

که  است،  بازار  یک  یا  صنعت  یک  در   ]10[ تمرکز«  »نسبت 

مبنای محاسبات آن بر اساس سهم بازار و تعداد بزرگ ترین 

مجموع  که  صورتی  در  می شود.  تعیین  صنعت  در  بنگاه ها 

باشد  نزدیک  صفر  عدد  به  بازار  از  بزرگ  بنگاه های  سهم 

پایین و  بازار بسیار  تمرکز در  که میزان  آن است  نشان دهنده 

 100 به  عدد  این  چنانچه  است.  رقابتی  بیشتر  بازار  ساختار 

نزدیک تر باشد بیانگر انحصاری بودن بیشتر بازار خواهد بود. 

میزان  اندازه گیری  برای  تولیدی  صنایع  استاندارد  معیارهای 

تمرکز این صنایع در جدول )7( ]11[ آمده است.

جدول 7- معیارهای استاندارد صنایع تولیدی

درجه تمرکزدرصد بازار 8 بنگاه اولدرصد بازار 4 بنگاه اول

بسیار باال90 % و بیشتر75 % و بیشتر

باال90 % - 85 75% % - 65 %

نسبتا باال85 % - 70 65% % - 50 %

نسبتا پایین70 % - 45 50% % - 35 %

مبادله  مقدار  چه  که  می دهد  نشان  تمرکز  کمی،  نظر  از 

کیفی  نظر  از  می شود.  انجام  بنگاه ها  از  تعدادی  چه  توسط 

است  ساختاری  و  رفتاری  خصوصیات  دارای  متمرکز  بازار 

مطرح   ]12[ فروش  جانبه  چند  انحصار  بازار  صورت  به  که 

شاخص  نسبت  مبنای  بر  تمرکز  درجه  محاسبه  می شود. 

ماشین  فریزر،  و  یخچال  تولید   ]13[ صنعت  سه  در  تمرکز 

کولر آبی در دوره 1390 تا 1395 نتایج زیر را به  لباسشویی و 

دست داده است.

جدول 8- نسبت تمرکز در صنایع تولیدی منتخب

صنعت/شاخص
درصد بازار 

4 بنگاه
درجه تمرکز

درصد بازار 8 
بنگاه

درجه تمرکز

نسبتا باال70/6نسبتا باال54/5انواع یخچال و فریزر

نسبتا باال77/6باال71/2انواع لباسشویی

نسبتا باال84/3باال74/1کولر آبی

منبع: محاسبات تحقیق

یخچال  انواع  تولید  بازار  می شود  مالحظه  که  همان طور 

نسبت به دو محصول دیگر بر مبنای درصد بازار چهار بنگاه 

)شامل شرکت های الکترواستیل، امرسان، اسنوا و پارس(، از 

کمتری برخوردار بوده و در واقع رقابتی تر است. بر  درجه تمرکز 

مبنای شاخص های تعداد بنگاه بازار تولید یخچال و فریزر در 

محدوده نسبتا باال قرار دارد. ولی این شاخص برای محصول 

باالیی  بسیار  تمرکز  درجه  از  مختلف،  انواع  در  لباسشویی 

که حدود 74 درصد از سهم بازار تولیدی  برخوردار است. چرا 

کشوما،  پا )اسنوا،  بنگاه  چهار  به  متعلق  تنها  محصول  این 

برفاب و آبسال( و بیش از 84 درصد متعلق به هشت بنگاه 

پارس،  گلدیران،  آبسال،  برفاب،  کشوما،  پا )اسنوا،  اول 

سپهرالکتریک و ارشیا الکتریک( تولیدکننده در این صنعت 

کولر نیز همانند دو محصول دیگر درجه  است. در زمینه بازار 

بیانگر  شاخص ها  این  می شود.  مشاهده  باالیی  نسبتا  تمرکز 

رقابت  زمینه های  فراهم سازی  برای  دولت  برنامه ریزی  نیاز 

بزرگ است،  بازار محصوالت خانگی  از  تمرکززدایی  و  بیشتر 

که این راه را پیموده اند. کشورهایی  همانند بسیاری از 

هرفیندال- شاخص  اساس  بر  بازار  تمرکز  درجه  بررسی 

بازار همه  بر مبنای مجموع مربعات سهم  که   ]14[ هیرشمن 

در  فوق  محصول  سه  برای  می شود،  محاسبه  تولیدکنندگان 

دوره 1390 تا 1394 نتایج زیر را به دست داده است: 
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HHI یخچال = 1271

HHI لباسشویی = 2536

کولر آبی = 1874  HHI

هرفیندال-هیرشمن  شاخص  کامل  رقابت  حالت  در 

کوچک و نزدیک به صفر است. هر چه بازار از حالت  بسیار 

رقابتی خارج شود،  اندازه این شاخص بزرگ و بزرگتر خواهد 

کامل باشد این شاخص  گر بازار در انحصار  شد، به طوری که ا

بر اساس یک طبقه بندی  را به دست خواهد داد.  عدد 10000 

مرسوم چنانچه عدد این شاخص زیر 1000 باشد، بازار رقابتی 

محسوب می شود و چنانچه باالی 1800 باشد بازار غیررقابتی 

بازار هر سه  که  از این رو مالحظه می شود  به حساب می آید. 

بازاری   1394 تا   1390 ساله  پنج  دوره  برای  فوق  محصول 

محدوده  به  یخچال  بازار  چه  گر  ا است،  بوده  غیر رقابتی 

بازار  یک  با  یادی  ز فاصله  لباسشویی  بازار  و  نزدیک  رقابت 

تفاوت  شاخص  این  بررسی  از  حاصل  نتیجه  دارد.  رقابتی 

چندانی با نتایج شاخص نسبت تمرکز نداشته و هر دو وجود 

بازارهای غیررقابتی را برای سه محصول اثبات می نمایند، با 

که درجه تمرکز در بازار یخچال و فریزر نسبت به  این توضیح 

کمتر است. دو محصول دیگر 

3-4. نوع مالکیت بنگاه ها

زمینه  در  فعال  بنگاه های  مالکیت  وضعیت  خصوص  در 

نیست،  دسترس  در  یادی  ز اطالعات  خانگی  لوازم  تولید 

به  بنگاه ها  این  از  یادی  ز بر اساس شواهد موجود تعداد  ولی 

بخش خصوصی تعلق دارند. تالش شده است تا در جدول 

گرچه در  ا بنگاه ها معرفی شوند.  این  )9( وضعیت مالکیت 

بر  ندارد.  وجود  خصوص  این  در  اطالعاتی  موارد  از  بسیاری 

نوع  حیث  از  شرکت   16 تعداد   )9( جدول  اطالعات  اساس 

مالکیت خصوصی و سه شرکت شبه خصوصی است.

جدول 9- وضعیت مالکیت بنگاه های تولید کننده لوازم خانگی

نوع مالکیتنام شرکت تولید کنندهردیف

خصوصیاسنوا1

خصوصیامرسان2

خصوصیبرفاب3

خصوصیسامسونگ4

خصوصیآبسال5

خصوصیسینجر6

خصوصیسپهر الکتریک7

شبه خصوصی پارس8

خصوصیالکترو استیل9

شبه خصوصیفیلور10

خصوصیگلدیران11

شبه خصوصیهیمالیا12

ک شوما13 خصوصیپا

خصوصیلورچ15

خصوصیگرمای جنوب16

خصوصیدونار خزر17

خصوصیارشیا الکتریک18

خصوصیقاینار خزر19

خانگی  لوازم  و  فلزی  صنایع  دفتر  شرکت ها،  رسانی  اطالع  پایگاه  منبع: 

وزارت صنعت، معدن و تجارت

3-5. بازارهای خارجی )صادرات و واردات(

عملکرد صادرات لوازم خانگی عمده ایران ]15[ طی هشت 

کی از نوعی ثبات در میزان صادرات حدود  گذشته حا سال 

200 تا 250 میلیون دالری است. طی سال1397، بالغ بر 200 

میلیون دالر لوازم خانگی )انرژی بر(به وزن حدود 75 هزارتن 

که نسبت به مدت مشابه  کشور صادر شده است  به خارج از 

سال قبل 9 درصد کاهش ارزشی و 7 درصد رشد وزنی داشته 
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 (.11جدول و  6،  5وب می شوند )نمودار این صنعت و دو محصول کولر آبی و یخچال فریزر عمده ترین محصوالت صادراتی محس
 میلیارد دالر  16حدود لوازم خانگی از محصوالت تقاضای بازار منطقه و کشورهای همسایه  1017در سال این در حالی است که 

 

 مأخذ: پایگاه اطالع رسانی سازمان توسعه تجارت 
 0937الي  0931عملكرد واردات لوازم خانگي ايران  طي سال  -4نمودار 

 
بازارهای محدود متناسب با یکی دو محصول به میلیون دالری  100بوده است و صادرات  میلیارد دالر 180و بازار جهانی حدود 

 .(4)نمودار  این صنعت نیستجهانی  بازارهای منطقه وظرفیت های 
 

 
 تجارتپایگاه اطالع رسانی سازمان توسعه مأخذ:             

  0937الي  0931عملكرد صادرات لوازم خانگي ايران  طي سال  -5نمودار 
 وزن:هزارتن   ارزش: میلیون دالر 

 

منبع: پایگاه اطالع رسانی سازمان توسعه تجارت 
نمودار 4- عملکرد واردات لوازم خانگی ایران طی سال 1390 الی 1397

21 
 

 (.11جدول و  6،  5وب می شوند )نمودار این صنعت و دو محصول کولر آبی و یخچال فریزر عمده ترین محصوالت صادراتی محس
 میلیارد دالر  16حدود لوازم خانگی از محصوالت تقاضای بازار منطقه و کشورهای همسایه  1017در سال این در حالی است که 

 

 مأخذ: پایگاه اطالع رسانی سازمان توسعه تجارت 
 0937الي  0931عملكرد واردات لوازم خانگي ايران  طي سال  -4نمودار 

 
بازارهای محدود متناسب با یکی دو محصول به میلیون دالری  100بوده است و صادرات  میلیارد دالر 180و بازار جهانی حدود 

 .(4)نمودار  این صنعت نیستجهانی  بازارهای منطقه وظرفیت های 
 

 
 تجارتپایگاه اطالع رسانی سازمان توسعه مأخذ:             

  0937الي  0931عملكرد صادرات لوازم خانگي ايران  طي سال  -5نمودار 
 وزن:هزارتن   ارزش: میلیون دالر 

 

   منبع: پایگاه اطالع رسانی سازمان توسعه تجارت

نمودار 5- عملکرد صادرات لوازم خانگی ایران طی سال 1390 الی 1397 وزن: هزارتن ارزش: میلیون دالر

و دو  این صنعت  بازارهای اصلی  افغانستان  و  است. عراق 

محصوالت  عمده ترین  فریزر  یخچال  و  آبی  کولر  محصول 

 .)10 جدول  و   6  ،5 )نمودار  می شوند  محسوب  صادراتی 

منطقه  بازار  تقاضای   2017 سال  در  که  است  حالی  در  این 

 16 حدود  خانگی  لوازم  محصوالت  از  همسایه  کشورهای  و 

میلیارد دالر و بازار جهانی حدود 280 میلیارد دالر بوده است 

و صادرات 200 میلیون دالری یکی دو محصول به بازارهای 

جهانی  و  منطقه  بازارهای  ظرفیت های  با  متناسب  محدود 

این صنعت نیست)نمودار 4(.
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  پایگاه اطالع رسانی سازمان توسعه تجارتمأخذ: 

 9317طی سال لوازم خانگی بازارهای عمده هدف صادراتی  -6نمودار 

 
     9316 -7قالم صادراتی لوازم خانگی ايران  طی مهمترين ا -99جدول 

 9316 محصول
 میلیون دالر

9317 
 میلیون دالر

 921 936 کولر آبی
 96 99 يخچال و فريزر

 مأخذ: پایگاه اطالع رسانی سازمان توسعه تجارت
 

و است. چین، کره و امارت  یاهشکروندان واردات ودر مجموع سنیز حاکی از نو 0991 -97بررسی واردات لوازم خانگی طی سالهای 
رکود حاکم در بازار، کاهش ازدواج و رکود در (. 8و  7عمده ترین مبادی وارداتی لوازم خانگی ایران محسوب می شوند)نمودار ترکیه 

ی از از جمله دالیل کاهش تقاضا برای واردات لوازم خانگی بوده است. برخوردار والبته ممنوعیت های اخیر وارداتی بخش مسكن
 کند.جمعیت جوان و نرخ شهرنشینی باال از جمله پتانسیل هایی است که می تواند زمینه برای واردات لوازم خانگی را فراهم 

 

منبع: پایگاه اطالع رسانی سازمان توسعه تجارت 

 نمودار 6- بازارهای عمده هدف صادراتی لوازم خانگی 
طی سال 1397

 1390  -97 سال های  طی  خانگی  لوازم  واردات  بررسی 

روندکاهشی است.  ودر مجموع  واردات  نوسان  از  کی  نیز حا

لوازم  وارداتی  مبادی  عمده ترین  ترکیه  و  امارت  و  کره  چین، 

رکود   .)8 و   7 )نمودار  می شوند  محسوب  ایران  خانگی 

کاهش ازدواج و رکود در بخش مسکن والبته  کم در بازار،  حا

تقاضا  کاهش  دالیل  جمله  از  وارداتی  اخیر  ممنوعیت های 

برای واردات لوازم خانگی بوده است. برخورداری از جمعیت 

که  جوان و نرخ شهرنشینی باال از جمله پتانسیل هایی است 

می تواند زمینه برای واردات لوازم خانگی را فراهم  کند.

 جدول 10- مهم ترین اقالم صادراتی لوازم خانگی ایران 
طی 7- 1396 

1397 میلیون دالر1396 میلیون دالرمحصول

136120کولر آبی

1116یخچال و فریزر

منبع: پایگاه اطالع رسانی سازمان توسعه تجارت
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  0937الي  0931عملكرد واردات لوازم خانگي ايران  طي سال  -7نمودار 

 وزن:هزارتن   ارزش: میلیون دالر
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منبع: پایگاه اطالع رسانی سازمان توسعه تجارت

نمودار 7- عملکرد واردات لوازم خانگی ایرسان طی سال 1390 الی 1397 وزن:هزارتن ارزش: میلیون دالر
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منبع: پایگاه اطالع رسانی سازمان توسعه تجارت 

نمودار 8- مبادی وارداتی اصلی لوازم خانگی در سال 1397

با  که از سال 1390 به بعد  کرد  در مجموع می توان اشاره 

افزایش نرخ ارز، افزایش قیمت، ایجاد ممنوعیت های موردی 

ثبات  و  واردات  بخش  در  کاهش  شاهد  تقاضا  کاهش  و 

نسبی در صادرات لوازم خانگی بوده ایم. ضمن آنکه طی این 

افزایش قیمت  وارداتی به جهت  کاالی  کیلو  دوره قیمت هر 

کاالی  کیلو  کاهش تقاضا مرتبًا افزایش یافته و قیمت هر  ارز و 

صادراتی نسبتًا ثابت مانده است.

در  تکنولوژی  جایگاه  به  است  الزم  زمینه  این  در 

وابستگی  که  کاالهایی  در  صادرات  افزایش  و  صادرات 

و  گاز  اجاق  کولر،  )مانند  دارد  جریان  کمتری  یک  تکنولوژ

جایی  تا  فنی  دانش  صاحبان  که  چرا  کرد.  اشاره  یخچال( 

دهد،  اجازه  تکنولوژی  پیشتازان  سایر  با  رقابت  و  بازارها  که 

گذار نمی کنند. شایان ذکر است  بازارهای صادراتی خود را وا

کشورهای  را  لوازم خانگی  گروه  بازارهای صادراتی در  عمده 

که از حیث ثبات سیاسی و امنیتی  همسایه تشکیل داده اند 

تجاری  یسک  ر از  و  بوده اند  نوسان  دچار  اخیر  سال های  در 

باال  بسیار  تمرکز  از  نشان  اطالعات  این  برخوردارند.  باالیی 

و مستلزم  این صنعت دارد  بازار هدف های صادراتی در  در 

اقتصاد  کالن  محیط  و  بنگاه  سطح  در  گسترده  برنامه ریزی 

منظور  به  خارجی  بازارهای  در  نفوذ  گسترش  جهت  کشور 

گروه است. توسعه صادرات محصوالت تولیدی در این 

4. سیاست های دولت
به طور  محیطی«  »شوک های  و  »دولت«  سیاست های 

باشند.  مؤثر  بنگاه ها  رقابت پذیری  بر  می توانند  غیرمستقیم 

رقابت پذیری  بر  مقررات  و  قوانین  اعمال  و  مداخله  با  دولت 

تأثیر مثبت و برخی مواقع منفی داشته است. قوانین مالیاتی، 

قیمت گذاری،  ضوابط  صنعت،  به  دسترسی  مجوزهای 

قوانین مربوط به صادرات و واردات، برقراری یا توسعه روابط 

سایر  با  اقتصادی-تجاری  روابط  قطع  یا  و  تجاری  سیاسی 

رقابت پذیری  بر  تأثیرگذار  عوامل  بارزترین  ازجمله  کشورها 

با  مستقیم  به طور  که  هستند  کشورها  و  صنایع  بنگاه ها، 

سیاست های دولت در ارتباط هستند.

عالوه بر سیاست دولتی، شوک های محیطی یا اتفاقات 

با  دارند،  تأثیر  صنعت  رقابت پذیری  بر  نیز  پیش بینی نشده 

کنترل بنگاه ها،  که به صورت تصادفی و خارج از  این تفاوت 

اقتصادی،  رکود  می دهند.  رخ  دولت ها  حتی  و  صنایع 

تنش های سیاسی، تحریم های اقتصادی، شوک های نفتی، 

پیش بینی نشده  اتفاقات  از  اقتصادی-سیاسی  بحران های 

هستند. اتفاقات پیش بینی نشده می تواند از طریق اثرگذاری 

بر دیگر تعیین کننده ها بر مزیت رقابتی اثر بگذارد.

دولت  سیاست  از  فوق الذکر  مفاهیم  گرفتن  نظر  در  با 

است  شده  سعی  بخش  این  در  محیطی  شوک های  و 

بر  تاثیرگذار  آماری  شواهد  گرفتن  نظر  در  با  حتی المقدور 

به  صنعتی،  تولید  صاحبان  سرمایه گذاری  انگیزه های 

دسته  دو  این  از  متاثر  خانگی  لوازم  بخش  تحوالت  تحلیل 

کیفیت  کردن  مشخص  اینکه  به  عنایت  با  یم.  بپرداز متغیر 

مالی  و  پولی  متغیرهای  دهنگی  توضیح  قدرت  کمیت  و 

کد آیسیک چهار  یک صنعت متکی به سری زمانی در حد 

می باشد،  تفکیک  این  فاقد  کشور  آماری  نظام  و  بوده  رقمی 

لوازم  صاحبان  مصاحبه های  محتوای  تحلیل  به  اجبار  به 

پرداخته  صنعت  آن  به  منتسب  اتحادیه  اعضای  و  خانگی 

و از این طریق به شناختی در خصوص مشکالت این بخش 

کی  حا شناخت  این  رسیدیم.  دولت  سیاست های  از  متاثر 
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از  متاثر  خانگی  لوازم  بخش  فعاالن  که  بود  واقعیت  این  از 

تأمین  حوزه  دو  در  ظالمانه  تحریم های  و  هدفمندی  طرح 

فشار  و  تحریم ها  قبال  در  دولت  سیاست های  نقدینگی، 

که در ادامه به  نرخ ارز با مشکالت عدیده ای مواجه شده اند 

یم. اختصار به شرح آن می پرداز

4-1. هدفمندی یارانه ها، نوسانات نرخ ارز و نرخ واقعی بهره 

انرژی منجر به افزایش هزینه  یارانه های  سیاست هدفمندی 

صنعت  بر  آن  سرریز  و  تورم  نرخ  افزایش  ناحیه  از  شده  تمام 

کار  ی  لوازم خانگی، افزایش قیمت مواد اولیه و دستمزد نیرو

شده است. 

کشور  صنعتی  تولیدات  بهای  شاخص  اساس  بر 

قیمت   )9 )نمودار   ]16[  ،1394  -1381 سال های  طی 

برای  این رقم  برابر شده  است.  تولید کننده بخش صنعت 9 

زیر  نیز  خانگی  لوازم  صنعت  که   29 رقمی  دو  آیسیک  کد 

است.  شده  برابر   5 حدود  می شود  محسوب  آن  مجموعه 

تا   1381 سال های  فاصله  در  اواًل  که  معناست  بدان  این 

1394 در صنایع مربوط به ساخت لوازم خانگی، هزینه های 

تعیین کننده قیمت تمام شده 500 درصد افزایش یافته است. 

کم  کل بخش صنعت بسیار  ثانیا میزان افزایش در مقایسه با 

بوده است. یکی از دالیل این موضوع مونتاژی بودن صنعت 

لوازم خانگی و وابستگی به تغییرات نرخ ارز است. این بدین 

که با توجه به مونتاژی بودن صنعت لوازم خانگی  معناست 

و عدم نیاز خطوط تولیدی CKD وSKD به انرژی و سوخت 

قیمت  افزایش  و  یارانه ها  هدفمندی  با  همگام  لذا  یاد،  ز

خانگی  لوازم  تولید کننده  قیمت  شاخص  انرژی  حامل های 

مشخص   9 نمودار  در  که  همان طور  است.  نیافته  افزایش 

است از سال 1389 تا 1391 تغییر خاصی در رشد شاخص 

قیمت تولید کننده صنایع لوازم خانگی پیش نیامده است. 

افزایش  دچار  مونتاژی  صنعت  این  ارز  نرخ  افزایش  با  بلکه 

بیشترین  که  است  کی  حا  )9( نمودار  است.  شده  قیمت 

که نرخ ارز افزایش جهشی  افزایش مربوط به سال هایی است 

داشته است و مشکالت تحریم نیز به وجود آمده است.
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-در صنايع مربوط به ساخت لوازم خانگي، هزينه 1831تا  1831برابر شده است. اين بدان معناست كه اوالً در فاصله سال هاي 
است. ثانيا ميزان افزايش در مقايسه با كل بخش صنعت بسيار كم  درصد افزايش يافته 055هاي تعيين كننده قيمت تمام شده 

بوده است. يكي از داليل اين موضوع مونتاژي بودن صنعت لوازم خانگي و وابستگي به تغييرات نرخ ارز است. اين بدين معناست 
و سوخت زياد، لذا  به انرژي SKDو CKDكه با توجه به مونتاژي بودن صنعت لوازم خانگي و عدم نياز خطوط توليدي 

هاي انرژي شاخص قيمت توليد كننده لوازم خانگي افزايش نيافته است. همگام با هدفمندي يارانه ها و افزايش قيمت حامل
تغيير خاصي در رشد شاخص قيمت توليد كننده صنايع لوازم  1831تا  1833است از سال مشخص  3كه در نمودار همانطور 

حاكي است كه  3 ارز اين صنعت مونتاژي دچار افزايش قيمت شده است. نمودار ه با افزايش نرخخانگي پيش نيامده است. بلك
 بيشترين افزايش مربوط به سالهايي است كه نرخ ارز افزايش جهشي داشته است و مشكالت تحريم نيز بوجود آمده است.

 

 
 (1831-1831مركزي ايران هاي تحقيق)اطالعات خام برگرفته از اطالعات بانك  ماخذ: يافته       

 
 روند شاخص قيمت توليد كننده -9نمودار

-بنابراين، تغيير در نرخ ارز مي]16[درصد است، 38با توجه به اينكه سهم مواد اوليه و خام از كل هزينه عملياتي صنعت لوازم خانگي
دهد. اين درحالي است كه نرخ ارز از بهمن ماه سال هاي استفاده و در نتيجه نقدينگي مورد نياز براي خريد آن را افزايش تواند هزينه

و پس از كاهش درآمدهاي نفتي و عرضه ارز با افزايش مواجه شد. بخش توليد صنعتي از جمله صنايع لوازم خانگي از دريافت  1835
كرد. بنابراين، افزايش نرخ ميهاي كااليي دريافت بندي گروهاي را با توجه به اولويتنرخ مرجع معاف و در بهترين حالت نرخ مبادله

دالر ، منجر به افزايش مصارف نقدينگي توليدكنندگان صنعتي شده است.  با افزايش نياز به نقدينگي و سرمايه درگردش طي 
. اين ]17[درصد در كل صنعت (– 16آالت را نيز  به شدت كاهش داد) گذاري در ماشين متوسط رشد سرمايه 1831و  1831هاي  سال

مي شوند. البته تحريم هاي  ت يكي از علل تشديد ركود كمي و كيفي در توليدات صنعتي كشور از جمله لوازم خانگي محسوبتحوال
 الذكر تاثيرگزار بودند.  بين المللي  نيز در تشديد عوارض فوق

ررسمي لوازم خانگي اثرات ضمن اينكه بر حجم واردات رسمي و غي 1838تا  1835شايان ذكر است جهش نرخ ارز در فاصله سالهاي 
 6مثبت و منفي داشت. انگيزه هاي افزايش صادرات رسمي لوازم خانگي را نيز فراهم كرد. به طوريكه در فاصله زماني مذكور حدود 

 38ميليون دالر در سال  71به حدود  1835ميليون دالر در سال  75درصد افزايش در صادرات اين صنعت بوجود آمده است و از 

منبع: یافته های تحقیق )اطالعات خام برگرفته از اطالعات بانک مرکزی ایران 1381-1394(

نمودار9- روند شاخص قیمت تولیدکننده
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هزینه  کل  از  خام  و  اولیه  مواد  سهم  اینکه  به  توجه  با 

 ]17[ است،  درصد  خانگی83  لوازم  صنعت  عملیاتی 

در  و  استفاده  هزینه های  می تواند  ارز  نرخ  در  تغییر  بنابراین، 

دهد.  افزایش  را  آن  خرید  برای  نیاز  مورد  نقدینگی  نتیجه 

و   1390 سال  ماه  بهمن  از  ارز  نرخ  که  است  درحالی  این 

افزایش مواجه  با  ارز  کاهش درآمدهای نفتی و عرضه  از  پس 

از  خانگی  لوازم  صنایع  جمله  از  صنعتی  تولید  بخش  شد. 

یافت نرخ مرجع معاف و در بهترین حالت نرخ مبادله ای  در

یافت می کرد.  کاالیی در گروه های  را با توجه به اولویت بندی 

بنابراین، افزایش نرخ دالر، منجر به افزایش مصارف نقدینگی 

تولیدکنندگان صنعتی شده است. با افزایش نیاز به نقدینگی 

گردش طی سال های 1391 و 1392 متوسط رشد  و سرمایه در 

کاهش داد )26  سرمایه گذاری در ماشین آالت را نیز به شدت 

رصد در کل صنعت( ]18[. این تحوالت یکی از علل تشدید 

کشور از جمله لوازم  کیفی در تولیدات صنعتی  کمی و  رکود 

نیز  البته تحریم های بین المللی  خانگی محسوب می شوند. 

در تشدید عوارض فوق الذکر تاثیرگزار بودند. 

شایان ذکر است جهش نرخ ارز در فاصله سال های 1390 

غیررسمی  و  رسمی  واردات  حجم  بر  اینکه  ضمن   1393 تا 

انگیزه های  داشت.  منفی  و  مثبت  اثرات  خانگی  لوازم 

به  کرد.  فراهم  نیز  را  خانگی  لوازم  رسمی  صادرات  افزایش 

در  افزایش  درصد   6 حدود  مذکور  زمانی  فاصله  در  طوری که 

صادرات این صنعت به وجود آمده است و از 70 میلیون دالر 

در سال 1390 به حدود 74 میلیون دالر در سال 93 افزایش 

خانگی  لوازم  مانند  صنعتی  در  است  بدیهی  است.  یافته 

دالر  میلیون  چهار  حدود  افزایش  دارد  وارداتی  ماهیت  که 

صادرات قابل توجه است.

 نرخ بهره دو تاثیر مستقیم بر صنعت لوازم خانگی دارد. 

چشم پوشی  بهره،  نرخ  بودن  پایین  با  آنکه  نخست  تاثیر 

منتفی  استقراض  هزینه  دلیل  به  حال  زمان  در  مصرف  از 

کاالهای  می گردد. لذا پایین بودن نرخ بهره بر افزایش تقاضای 

بادوام صنعت لوازم خانگی تاثیر مثبت دارد ]19[. تاثیر دوم 

نرخ  است.  سرمایه گذاران  و  تولید کنندگان  رفتار  به  مربوط 

بهره باال به معنای باال رفتن هزینه فرصت سرمایه گذاری در 

بهره حقیقی  نرخ  اینکه  به  توجه  با  بخش صنعت می باشد. 

گذشته از نوسانات نامنظمی  در اقتصاد ایران طی سال های 

سلیقه ای  کنترل  آن  اصلی  علت  که  است  بوده  برخوردار 

کشور می باشد.  در  باالی موجود  تورم  نرخ  و  بهره  اسمی  نرخ 

جهت گیری  و  تصمیم سازی  فرایند  یکباره  تحوالت  این 

لوازم  صنایع  جمله  از  کشور  صنایع  در  را  سرمایه گذاران 

خانگی مختل نموده است. 

جمع بندی و مالحظات 
با توجه به مطالب مطرح شده می توان نقاط قوت و ضعف و 

کرد: فرصت ها و تهدیدهای این صنعت را به شرح زیر بیان 

نقاط قوت

- امکان استفاده از منابع داخلی برای تأمین مواد اولیه.

ی جوان، مستعد و متخصص داخلی. - نیرو

- بازار بزرگ داخلی و افزایش روند شهرنشینی.

- دسترسی آسان به منابع انرژی.

کشور در تولید لوازم خانگی و وجود  - تجربه بیش از 50 ساله 

زیر ساخت های مرتبط با آن.

افزایش  آن  متعاقب  و  داخل  ساخت  عمق  افزایش  امکان   -

ارزش افزوده و اشتغال به دلیل افزایش نرخ  ارز و تحریم.

کار.  ی  - افزایش نسبی بهره وری نیرو

نقاط ضعف

با صاحبان  ارتباط دوسویه  و عدم  بودن صنعت  - مونتاژی 

تولیدکنندگان  به  سیستماتیک  اتصال  )عدم  تکنولوژی 

معتبر بین المللی(.

- پایین بودن بهره وری عوامل تولید.

- ضعف قطعه سازی و طراحی در این صنعت.
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در  ضعف  و  توسعه  تحقیق  و  هزینه های  سهم  بودن  کم   -

فعالیت های تحقیق و توسعه.

کوچک مقیاس بودن واحدهای تولیدی. - تعدد بنگاه ها و 

- آموزش پذیری ضعیف صنعت علی رغم مبتنی بر فناوری 

باال بودن صنعت در جهان.

مصرف کنند گان  تمایل  به  توجه  با  وسیع تر  بازار  به  نیاز   -

کاالی خارجی. داخلی به مصرف 

فروش  بازار  شدن  کوچک  آن  متعاقب  و  اقتصادی  رکود   -

داخلی لوازم خانگی.

قدیمی  و  تولید  تجهیزات  و  ماشین آالت  عمده  فرسودگی   -

بودن تکنولوژی.

- اقالم صادراتی محدود در بازارهای صادراتی معدود.

یابی. - ضعف در فعالیت های تبلیغات و بازار

گسترش قاچاق ورودی لوازم خانگی.  -

فرصت ها

بازار  باالی  پتانسیل  و  همسایگان  بزرگ  بازار  با  مجاورت   -

جهانی.

اقتصادهای  و  همسایه  دولت های  با  خوب  روابط  وجود   -

نوظهور.

پایین دست  صنایع  توسعه  و  سرمایه  جذب  پتانسیل   -

اولیه  مواد  عمده  به عنوان  اساسی  فلزات  و  پتروشیمی 

وارداتی.

تهدیدها

- وجود تحریم های بین المللی.

- واردات قاچاق.

- وابستگی صنعت به واردات. 

- وجود رقبای قوی در بازارهای همجوار.

- عدم ایجاد بستر بین المللی الزم برای انتقال تکنولوژی.

با توجه به نقاط قوت و ضعف و فرصت ها و تهدیدهای 

دولت  و  بنگاه  سطح  دو  در  وپیشنهاداتی  راهکارها  موجود، 

جهت توسعه تولید و صادرات این صنعت پیشنهاد می گردد: 

توصیه های پیشنهادی در سطح مدیریت بنگاه

داخلی  نیاز  تأمین  هدف  با  تولید  یکرد  رو جایگزینی   -

موفق  حضوری  برای  صادرات گرا.  تولید  یکرد  رو به 

درصادرات لوازم خانگی باید مهم ترین شاخص های زیر 

گیرد: مورد توجه ویژه قرار 

جهت  )به  خانگی  وسایل  در  انرژی  مصرف  کاهش   )1

حذف یارانه ها(.

2( افزایش راندمان )بهره گیری ازتکنولوژی روز(.

استانداردهای  تأمین  درجهت  باید  که  خدماتی   )3

گردد. بین المللی به مشتریان ارائه 

زمینه های مورد  به جذب سرمایه گذاری خارجی در  توجه   -

نیاز از جمله لوازم خانگی هوشمند.

- استفاده از روش های نوین تولید با هدف افزایش بهره وری.

یابی و فروش به عنوان مثال  - استفاده از روش های نوین بازار

کاالی مدل قدیمی.  توجه به موضوعاتی نظیر جایگزینی 

بالقوه حدود  تقاضای  به  توجه  با  به صادرات  - توجه جدی 

بازار  میلیارد دالری   300 و  میلیارد دالری همسایگان   20

جهانی.

کید بر بهبود خدمات قبل و پس از فروش به خصوص در  - تا

کشور های همسایه با توجه به ضعف رقبای بین المللی در 

کشور های همسایه به خصوص  خدمات پس از فروش در 

در عراق، افغانستان. 

یه و  - بهره گیری از فرصت دیپلماسی اقتصادی در بازار سور

تقاضای رو به رشد بازار پس از جنگ.

سیاست های پیشنهادی در سطح دولت:

دنیا  روز  تکنولوژی  بومی سازی  و  ارتقا  انتقال،  از  حمایت   -

جهت ارتقاء ارزش افزوده بیشتر. 
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کامل  محصوالت  غیر رسمی  و  رسمی  واردات  کنترل   -

کامل  )CBU( و قطعات نیمه منفصله )SKD( و منفصله 

.)CKD(

منظور  به  قطعه سازی  تکمیلی  و  پیشرفته  صنایع  ایجاد   -

برای  الزم  بستر  ایجاد  و  داخل  ساخت  عمق  افزایش 

تقویت و مشارکت سرمایه گذاران خارجی در این زمینه.

تکنولوژی  انتقال  به منظور  خارجی  سرمایه گذاری  جذب   -

و  کیفی  تولید محصوالت  افزایش  با هدف  فنی  دانش  و 

کشورهای ثالث. کشور و توسعه صادرات به  دارای برند 

- سیاست هدفمندی یارانه های انرژی منجر به افزایش هزینه 

تمام شده از ناحیه افزایش نرخ تورم و سرریز آن بر صنعت 

ی  لوازم خانگی، افزایش قیمت مواد اولیه و دستمزد نیرو

تولید  بخش  یارانه  است  الزم  خصوص  این  در  شد.  کار 

خانگی  لوازم  صنعت  به  وقت  اسرع  در  و  کامل  به طور 

تخصیص یابد. 

تولیدکنندگان  به  منطقی  بهره  نرخ  با  تسهیالت  اعطای   -

در  سرمایه  افزایش  و  نیاز  مورد  نقدینگی  تأمین  جهت 

تولید  و  صادرات محور  تولید  افزایش  هدف  با  گردش 

محصول با ارزش افزوده باال.

سرمایه گذاری  و  بازرگانی  هیأت های  اعزام  و  سازماندهی   -

کشور  به منظور معرفی توانمندی های تولیدی - صادراتی 

کشورهای هدف. درصنعت لوازم خانگی و اداری در 

واحدهای  تشویق  و  ترغیب  و  محصوالت  کیفی  ارتقای   -

کارگاه های  طریق  از  برنـد سازی  به  صادراتی   - تولیدی 

آموزشی ذیربط.

بین المللی  تخصصی  نمایشگاه های  در  مستمر  حضور   -

تخصصی  پاویون  عنوان  تحت  هدف  کشورهای  در 

ج.ا.ایران

رفع  ضمن  که  داخل  تولید  کاالی  مصرف  فرهنگ  یج  ترو  -

صنعت،  این  شرکت های  نقدینگی  و  فروش  مشکل 

هدف  با  توسعه  تحقیق  و  هزینه های  افزایش  به  منجر 

بهبود محصول و فرایند تولید می شود. 
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