
ســــال-2 اخـيـردر طريقچين،هــاي افزايشاز
ــرمايه مختلفگذاريس ــورهاي كش ذخايراز،در

سالارزي حاصــل كه استخود تجاري مازاد ،ها
اســتاســتفاده حالبرده اين از،. با ايران ســهم
است.ســرمايه بوده ناچيز چين خارجي درگذاري
ســـرمايه،نتيجه جذب در نتوانســـته گذاريايران
تجخـار كنـد. بنـابراين، عمـل موفق چين دويني

تجاريســياســت و صــنعتي ارايههاي و مناســب
برايمشــوقومشــخصهايبرنامه مناســب هاي

سـرمايه ميگذارانترغيب توصيه كشــور به چيني
ــي ــناس كارش تحقيقات انجام زمينه، اين ــود. در ش

جذبدقيق مورد در حوزهتر در هايفاينانسچيني
مي ايران براي برايبااهميت بســـياري منافع تواند

باشد. داشته كشور
مي-3 نظر ــدبه تواعاملترينمهم،رس ايجاد نزبراي

سياسي مناسبات همچنين و اقتصادي مبادالت بين
و خارجي ســـياســـت از اســـتفاده چين، با ايران

اين است. در مناسب اقتصادي خألنبيديپلماسي ،
چين زمينه در مجرب شناختكارشناساني شناسي،

نتيجهراكشـــورمان در و كرده محدود چين از،از
ــت ــياس س ــتهدامنه كاس حوزه اين در اثرگذار هاي

بسيارايناهميتاست. جمعيت به توجه با مقوله
ب و چين اين،تبعهباالي گســـترده مصـــرفي بازار

مي كـه جذبباالييظرفيتتوانـدكشـــور براي
باشد داشــته كشــور غيرنفتي دوچندان،صــادرات

بود. خواهد
شده،-4 اشـاره موارد بر توجهعالوه كه ديگري نكته

بررسي در آن وچشمبه ايران اقتصادي روابط انداز
بود نخواهد فايده از خالي كليديچين نقش اناير،

چين اقتصاديبراي كمربند ابريشمدر .تاسجاده
ميكطورهمـان احيايدانيم،ه با واينچين جاده

اقتصادي كمربند يك تاترسيم دارد ترسيدسقصد
تســـهيلبـهراخود جهـاني باكندبـازارهـاي و

اتكـاهزينـه قـابـل يترصـــرفهبـهمقرونوهـاي
دهد. درفعاليت انجام را خود تجاري بين،اينهاي

دليل دو به استراتژيكايران منابعموقعيت راوانفو
گاز و اهدافنفت به دستيابي در كليدي عنصري ،

موضــوع اين نتيجه، بود. در خواهد چين ــده يادش
سـ تصميمياسـتبراي و داخليگذاران لقابگيران

بودتأمل اســتراتژيتاخواهد و برنامه داشــتن با
با و مدون و ازسـياسـتمعين مناسب اينگذاري
ك استفاده ند.نفرصت

منابع
اطالعـا-1 اطالعاتآژانس گزارش آمريكا، انرژي ت

مي چين، .2015انرژي
چشم-2 گزارش آمريكا، انرژي اطالعات اندازآژانس

سال پيش2015انرژي با سالبينيهمراه ،2040تا
.2015ريلوآ

چشم-3 گزارش آمريكا، انرژي اطالعات اندازآژانس
اكتبرمدتكوتاه .2015انرژي،

سـيدشمس -4 انرژي1394الدين (صـادقي، امنيت ،(
فصـــلنــامــه ايران، انرژي ژئواكونوميــك و چين

بين سياسي المللي.تحقيقات
ايمانه (-5 ــت1394عنافچه، فرص در)، راهبردي هاي

تحقيقاتي مؤســسه چين، و ايران اقتصــادي روابط
اقتصاد. تدبير

گزارش-6 ايران، اســالمي جمهوري آمارگمرك هاي
كشور،مقد خارجي تجارت .1390-1394ماتي

اطالعات-7 چين،اكونوميستواحد ريسك گزارش ،
نوامبر و .2015سپتامبر
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 هاي فرارو صنعت لوازم خانگی و چالش 
 1الهه رحیم دوست

 چکیده
افسار  خصوصاً تورم  بادوام  کاالهاي  بخش  در  سال   گسیخته  طی  خانگی  ماه لوازم  و  خرید  ها  قدرت  اخیر  هاي 

با توجه به  دار نماید.  ند امنیت اقتصادي و ملی کشور را خدشه ا تو می   که تداوم این روند،   کننده را کاهش داده مصرف 
هاي خارجی، افزایش نقدینگی  گذاري، اعمال تحریم هاي سرمایه که افزایش قیمت کاالهاي رقیب، افزایش هزینه این 

اتی، پایین بودن  رویه کاالهاي وارد ورود بی توان از  می   ، مورد نیاز تولید از عوامل اثرگذار بر صنعت لوازم خانگی هستند 
جریان تکنولوژي، عدم برخورداري از یک برند ملی، ضعف در خدمات پس از فروش، عدم حمایت دولتی هدفمند،  

. همه این عوامل موجب شده است  یاد کرد هاي عمده این صنعت  چالش   عنوان به وجود رانت و فساد در این صنعت و...  
نسبت به ماه مشابه سال قبل در کشور باشیم.   1400خانگی در شهریور ماه سال  درصدي بازار لوازم    60/ 9تا شاهد تورم  

هاي هدفمند دولت، منع واردات  افزایش حمایت   : جمله برخی راهکارها از   ، منظور بهبود وضعیت این صنعت رو، به ازاین 
هايازم خانگی، ایجاد شهرك ها در صنعت لو ، حمایت از نوآوري صورت محدود، برندسازي در لوازم خانگی لوازم خانگی به 

 گردد. و... پیشنهاد می  هاي مشترك با تولیدکنندگان خارجیتخصصی تولید محصوالت لوازم خانگی، تشکیل شرکت

. کننده لوازم خانگی، منع واردات، نرخ ارز، تورم، مصرف   واژگان کلیدي: 

 مقدمه
بندي کلی به سه گروه کاالهاي  االها را در یک طبقه ک 

نمایند. در  دوام و کاالهاي بادوام تقسیم می دوام، کم بی 

بادوام   کاالهاي  بادوام  تعریف  کاالهاي  گفت،  باید 

مصرفی  از  قابلیت  بر  که عالوه  هستند  کاالهایی  جمله 

بودن، داراي طول عمر باالتري نسبت به بقیه کاالهاي  

توان به انواع لوازم  جمله این کاالها می مصرفی هستند از 

کهبا توجه به این خانگی، خودرو سواري و... اشاره کرد.  

به واردات  صن کاالها در  گونه  این   تولید  ایع در کشور، 

اولیه   وابستگی  مواد  کشورها  دیگر  رو،ازاین   ؛ دارد از 

rahimdoust_82@yahoo.com           ایرانتهران،  ،  تحقیقاتواحد علوم و  سالمی،  ا  ارشد اقتصاد، دانشگاه آزاد   یکارشناسآموخته  نش اد  -1

از شاخص توان گفت  می  اقتصاد  یکی  در  کلیدي  هاي 

گونه کاالها اثرگذاري ویژه  تواند بر بازار این ایران که می 

بازار آزاد    ، و مستقیم داشته باشد  ارز در  تغییرات نرخ 

حالی   است.  در  از ا   این  عوامل  دیگر  که  جملهست 

کننده نهایی،  مطلوبیت تولیدات خارجی در ذهن مصرف 

وجود برخی انحصارات در تولیدات داخلی و همچنین  

تحریم  می اعمال  علیه کشور  ظالمانه  تواند عرصه  هاي 

   . تر نماید فعالیت را براي محصوالت داخلی تنگ 

تولید هاي مختلفی بر  شده از کانال همه عوامل یاد

از  باداوم  تولید  کاالهاي  کشور جمله  داخلی  لوازم 



تدبیر اقتصاد

شــد تبديل خام نفت استعمده كهه نحوي به ميزان،
حدود از كشور اين خام نفت بشكه4تقاضاي ميليون

سال در روز بهبه2000در بشكه4/10تدريج ميليون
ســال بدين2014در و ســالرســيده در چين ترتيب،

بزرگ2014 پسبه جهان در خام نفت واردكننده ترين
است. شـده تبديل آمريكا سوختاز تقاضاي افزايش

سياست اصلي اهداف از يكي تا شـده سـبب چين در
كشـــورخــارجي طريق،اين از انرژي امنيــت تــأمين

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

اقتصاد تحوالت اثرگذاري بررسـي حاضـر، مطالعه در
وضعيت تا اســت آن نيازمند ايران اقتصــاد روي چين

اقتصـاديكنوني شود.بينروابط مشخص كشــور دو
پيش بخش اقتصاديدر روابط ابينرو، كشور يراندو

مورد انرژي و خارجي تجارت حوزه دو در را چين و
قرار .دهيمميمطالعه

حوزه-2-1 در چين و ايران روابط ــعيت وض
خارجي تجارت

ومنظوربه ايران بين تجاري روابط عملكرد بررســـي
تجارت وضــعيت كشوربينچين، دو تغييرااين تو

چين ايرانراجــايگــاه تجــارت اخيردر دهــه طي
وضـــعيت .دهيمميقرارتوجه) مورد1394-1380(

شـــماره جدول در چين و جهان با ايران ،2تجـارت
اطالعات اســت. اين شــده داده آماربراســاسنشــان

ايرانكگمر اســـالمي ارزشاســــتجمهوري و
نمي شــامل را چين به ايران نفت .1شــودصــادرات

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

در-1 چين و ايران بين نفتي تجارت بـه مربوط اطالعـات و آمـار
و ايران روابط وضـــعيــت بــهبخش انرژي حوزه در طورچين

دوره طي خام نفت ميليارد2/22از1380-1394بدون
ــال س در متوســط1380دالر ــد رش ــاليانهبا 2/10س
به ســال4/79درصـدي در دالر رسيده1393ميليارد

دوره همين با،اســـت. طي ايران ازتجارت 1/1چين
متوسط رشد با دالر به2/25ساليانهميليارد 13درصد

افزايش دالر اسـت.ميليارد آبراساسيافته مارآخرين
گمر سوي از شـده ايران،كمنتشـر اسالمي جمهوري

تجارت درخارجيارزش ــالماه6ايران س ــت نخس
كه1394،3/41 بوده دالر ميزانميليارد اين ســـهم،از
تجارت7/21چين كل از بودهغيرنفتيدرصـــد ايران

ر باالتر ــد ــت. درص تجارتاس ــد درش چين با ايران
رمقايس با تجارته جهانشد با معنايايران يتتقوبه

تجارت كـل در چين دورهغيرنفتيجـايگـاه در ايران
بررسـي ديد،. اسـتمورد بايد كه است اين مهم نكته

به ايران صادرات به وابســته بيشــتر تجاري رشــد اين
واردات يا ــت اس كهآنازچين ــور ادامهكش اين،در

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

شـــماره جدول دوره 2براســـاس طي ،1393-1380
از جهان به ايران غيرنفتي در2/4صادرات دالر ميليارد

ساالنه1380سـال متوسط رشد به17با 7/35درصد
سال در دالر اين1393ميليارد است. طي يافته افزايش

ــمگيري چش ــد رش از چين به ايران ــادرات ص دوره،
ا و بوده رقمبرخوردار ـــال177ز س در دالر ميليون

باالي1380 متوســط رشــد به33با 7672درصــدي
) دالر ســال6/7ميليون دالر) در رسيده1393ميليارد

سال6اســت. در نخســت صادرات1394ماه ارزش
محصوالت و گازي ميعانات احتساب با ايران غيرنفتي

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه

صنعت لوازم خانگى و چالش هاى فرارو
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گسیخته  که شاهد تورم افسار  اثرگذاشته است تا جایی

در  و  صنعت  این  با  در  صنعت  این  مواجهه  نتیجه 

ي در این عرصه هستیم.  ها و مشکالت بسیارچالش

و با عنایت م خانگی  صنعت لواز با توجه به اهمیت  

دلیل ، بهدر این صنعت  روکه تداوم مسیر پیشبه این

مصرف خرید  قدرت  میکاهش  تبعات  کننده  تواند 

بهمراتب خطرناكبه اقتصادي و  تري را  امنیت  لحاظ 

  با  رو، در این گزارشازاین   ؛همراه داشته باشدملی به

ب و عوامل اثرگذار بر  لوازم خانگی  ر صنعت  نگاهی 

صنعتچالش  بهآن   این  فراروي  خواهیم   هاي 

درپرداخت   امنیت    تبیینبا  نهایت  و  مالحظات 

به ،  اقتصادي راهکارها  وضعیت برخی  بهبود  منظور 

توضیح ه خواهد شد. الزم بهئ ارادر این صنعت  حاکم  

بهرهکه  است   با  گزارش  برگزاري  این  از  گیري 

صاحب برخی  با  حوزهدر  نظران  جلسات   به  این 

 . استآمده درنگارش 

 

 کشور  در  یخانگ  لوازم  صنعت   بر  ینگاه .1
وضعیت حاکم بر اقتصاد کشور و همچنین آینده مبهم  

سیاست هر  نفت  برنامهصادرات  و  به گذار  را  ریزي 

می متوجه  موضوع  اقتصاد  این  از  دوري  که  سازد 

راه تک تنها  برونمحصولی  بحرانحل  از  هاي  رفت 

رو،  اقتصادي و افزایش توان داخلی خواهد بود. ازاین

غیرنفتی  محصوالت  صادرات  موانع  رفع  لزوم 

هاي اساسی در کشور باشد. بایست یکی از اولویت می

دلیل دارا بودن دامنه وسیع و  صنعت لوازم خانگی به

ترین صنعت بزرگعنوان  تواند بهمتنوع تولیدات، می

. با توجه به اهمیت این سودآور در کشور تبدیل شود

روي آن از اولویت باالیی  اهاي فرصنعت، رفع چالش

برخوردار است که در این گزارش با نگاهی به گذشته  

هاي موجود به بررسی وضعیت حاکم و بیان چالش

 بر این صنعت خواهیم پرداخت.

ایران که  هاي کلیدي در اقتصاد  یکی از شاخص 

این می  بازار  بر  و  تواند  ویژه  اثرگذاري  کاالها  گونه 

مستقیمی داشته باشد، تغییرات نرخ ارز در بازار آزاد  

مشاهده    است  خانگی  لوازم  بازار  در  آنچه  زیرا 

همچنین  می  و  خارجی  برندهاي  وجود  شود 

تولید   اولیه  مواد  واردات  به  صنعت  این  وابستگی 

می   است.  گفت  بنابراین  از  توان  ارز  نرخ  نوسانات 

بازار  کانال  این  در  کاالها  قیمت  بر  مختلفی  هاي 

هاي اثرگذاري نرخ  با توجه به کانال اثرگذار است.  

ارز بر بازار کاالهاي بادوام و تشدید نرخ تورم در  

گونه بازارها، الزم است تا به بررسی رابطه نرخ  این 

ی  ارز و تورم کاالهاي بادوام در کشور بپردازیم. نگاه 

می  نشان  کشور  در  ارز  نرخ  تغییرات  روند  دهد  به 

به بعد در    1396بیشترین نوسانات نرخ ارز در سال  

کشور اتفاق افتاده است، اما از آنجا که تغییرات این  

بسیار   اثرات  ایران  اقتصاد  در  کلیدي  شاخص 

بخش گسترده  بر  کشور  اي  اقتصادي  مختلف  هاي 

ید قیمتی در  رو، شاهد نوسانات شد ازاین   ؛ گذارد می 

باشیم. یکی از بازارهاي  بازارهاي مختلف کشور می 

اثرپذیر در این حوزه بازار کاالهاي بادوام است که  

هاي اثرگذاري نرخ ارز بر این بازار  به برخی از کانال 

لحاظ آماري نیز تبعیت نرخ تورم  در باال اشاره شد. به 

  کاالهاي بادوام از تغییرات شدید نرخ ارز در نمودار 

 آورده شده است.   2و    1  شماره 



شـــدنفرآيند جهاني فراگير و دههپرشــتاب هايدر
گســـتردهبــه،اخير ـــادي اقتص تعــامــل وايجــاد تر
متقادرهم روابط كشورهابلتنيدگي سببومنجربين

اسـت كشورهاگيريجهتتاشـده كالن ويژهبه،هاي
سـياست عرصـه همچنيندر و خارجي تحوالتهاي
كشـــور هر كليداخلي حـالت در وو تصـــميمات

يكهاياقدام در بر،كشوراقتصادي را مهمي يانتايج
كشورهااقتصـاد باشد. دربرساير طبهداشته بيعيطور

متقابلاندازههر ــدبينروابط باش ــتر بيش ــور كش ،دو
ســياســي يا اقتصــادي تحوالت از كشــورها اثرپذيري

شد خواهد بيشتر كشورهاينمونه،براي؛يكديگر يدر
تجاري، تنگاتنگ روابط اقتصـــاديبـا رشـــد كاهش

كشــورعنوانبه يك در اقتصــادي كالن شــاخص يك
تقاضـامي كاهشراتواند كشور آن واردات دهدبراي
ب به،تبعهو صــادركننده كشــورهاي واردات، كاهش با

كشور خوداين صادراتي درآمدهاي از ازرابخشي كه
صادرا كشومحل اين به حاصلت دستشودمير از ،

اين و داد كشـــورهــايميموضـــوعخواهنـد توانـد
را كند.متضررصادركننده

چينبدون و ايران متقابل روابط كييعنوانبهشك
قدرت ايناز از دنيا بزرگ مستثناهاي .تنيسموضوع
ب توجه بينبا عرصـــه در چين ويژه جايگاه به هالملل

و تحوالت ســـيــاســـي، حتي و ـــادي اقتص لحــاظ
كشــوردگرگوني اين اقتصــاديتواندميهاي شــرايط

جهان ــورهاي كش از ــياري ايرانبس جمله تحتاز را
دهد قرار موضوعتأثير بينكناردر. اين روابط قدمت
چين و ســوايران يك دواز روابط تداوم و توســعه و

د حوزهكشــور فرهنگير و سياسي اقتصادي، درهاي
اخيرســـال ديگرهـاي ســـوي اهميـت،از زيادياز

بود. خواهد برخوردار
باايناســاسبر تا داريم قصد حاضــر نوشــتار در ،

ــي ــمتحوالتبررس چش ــاخصاندازو كالنش هاي
امنيتچين،اقتصـــادي بر را تحوالت اين اثرگذاري

مورد كشـــور اينابيارزياقتصـــادي دهيم. براي قرار

صنعت لوازم خانگى و چالش هاى فرارو

تدبیر اقتصاد

49 
 

 و شاخص قیمت تولیدکننده (ریال) متوسط نرخ فروش ارز در بازار آزاد   :1  نمودار 

 . و مرکز آمار ایران  رسانی طال، سکه و ارز تهرانشبکه اطالع   ،بانک مرکزي : منبع

شمارههمان نمودار  در  که  مشاهده )1(  طور   ،

ماهه چهارم سال شود روند افزایشی نرخ ارز از سهمی

سال    1396 تا  افزایش  این  و  شده  و    1397آغاز 

سال  سه ابتدایی  به  1398ماهه  افزایشی  روند  شدت 

توان گفت نرخ ارز حدي که میخود گرفته است. تابه

سه سال  در  ابتدایی  سه  1398ماهه  به  ماهه نسبت 

درصدي برخوردار    204از رشد    1396چهارم سال  

ست که پس از دوره کوتاه ا  بوده است. این در حالی

سه  در  کاهشی  سال  روند  سوم  و  دوم  ،  1398ماهه 

ارز    مجدداً نرخ  در  افزایشی  روند  کشور در  شاهد 

سهبوده  در  که  جایی  تا    1399سال    سومماهه  ایم. 

میانگین شاهدبه تا   قیمتسابقه  افزایش بی  طور  ارز 

ازاي هر واحد دالر در اقتصاد ریال به  27.1585حدود  

 هستیم.  کشور

دلیل وابستگی تولیدات  طور که اشاره شد بههمان

اي از خارج و  داخلی به واردات مواد اولیه و واسطه 

ارزي، می منابع  افزایش  صرف  با  داشت  انتظار  توان 

شاهد افزایش شاخص قیمت   ،کاالها  ةشدقیمت تمام

تولیدکننده در اقتصاد کشور باشیم. به همین منظور در 

تولیدکننده  )1( نمودار شماره   قیمت  ، روند شاخص 

شود  گونه که مشاهده مینیز آورده شده است. همان 

تولیدکننده طی سال قیمت  هاي مورد  روند شاخص 

است  بوده  برخوردار  صعودي  روندي  از  مطالعه 

توان در مقام مقایسه بیان نمود، شاخص  حدي که میتا

نسبت به فصل مشابه   1400قیمت تولیدکننده در بهار  

از آن معادل  سا قبل  درصد رشد داشته است.    73ل 

تبعیت رشد قیمتی کاالهاي بادوام از افزایش نرخ ارز  

 . وضوح روشن استبه )2(در نمودار شماره نیز 
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نرخ ارز در بازار آزاد 1395شاخص قیمت تولیدکننده بر اساس سال پایه 



تدبیر اقتصاد

شــد تبديل خام نفت استعمده كهه نحوي به ميزان،
حدود از كشور اين خام نفت بشكه4تقاضاي ميليون

سال در روز بهبه2000در بشكه4/10تدريج ميليون
ســال بدين2014در و ســالرســيده در چين ترتيب،

بزرگ2014 پسبه جهان در خام نفت واردكننده ترين
است. شـده تبديل آمريكا سوختاز تقاضاي افزايش

سياست اصلي اهداف از يكي تا شـده سـبب چين در
كشـــورخــارجي طريق،اين از انرژي امنيــت تــأمين

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

اقتصاد تحوالت اثرگذاري بررسـي حاضـر، مطالعه در
وضعيت تا اســت آن نيازمند ايران اقتصــاد روي چين

اقتصـاديكنوني شود.بينروابط مشخص كشــور دو
پيش بخش اقتصاديدر روابط ابينرو، كشور يراندو

مورد انرژي و خارجي تجارت حوزه دو در را چين و
قرار .دهيمميمطالعه

حوزه-2-1 در چين و ايران روابط ــعيت وض
خارجي تجارت

ومنظوربه ايران بين تجاري روابط عملكرد بررســـي
تجارت وضــعيت كشوربينچين، دو تغييرااين تو

چين ايرانراجــايگــاه تجــارت اخيردر دهــه طي
وضـــعيت .دهيمميقرارتوجه) مورد1394-1380(

شـــماره جدول در چين و جهان با ايران ،2تجـارت
اطالعات اســت. اين شــده داده آماربراســاسنشــان

ايرانكگمر اســـالمي ارزشاســــتجمهوري و
نمي شــامل را چين به ايران نفت .1شــودصــادرات

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

در-1 چين و ايران بين نفتي تجارت بـه مربوط اطالعـات و آمـار
و ايران روابط وضـــعيــت بــهبخش انرژي حوزه در طورچين

دوره طي خام نفت ميليارد2/22از1380-1394بدون
ــال س در متوســط1380دالر ــد رش ــاليانهبا 2/10س
به ســال4/79درصـدي در دالر رسيده1393ميليارد

دوره همين با،اســـت. طي ايران ازتجارت 1/1چين
متوسط رشد با دالر به2/25ساليانهميليارد 13درصد

افزايش دالر اسـت.ميليارد آبراساسيافته مارآخرين
گمر سوي از شـده ايران،كمنتشـر اسالمي جمهوري

تجارت درخارجيارزش ــالماه6ايران س ــت نخس
كه1394،3/41 بوده دالر ميزانميليارد اين ســـهم،از
تجارت7/21چين كل از بودهغيرنفتيدرصـــد ايران

ر باالتر ــد ــت. درص تجارتاس ــد درش چين با ايران
رمقايس با تجارته جهانشد با معنايايران يتتقوبه

تجارت كـل در چين دورهغيرنفتيجـايگـاه در ايران
بررسـي ديد،. اسـتمورد بايد كه است اين مهم نكته

به ايران صادرات به وابســته بيشــتر تجاري رشــد اين
واردات يا ــت اس كهآنازچين ــور ادامهكش اين،در

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

شـــماره جدول دوره 2براســـاس طي ،1393-1380
از جهان به ايران غيرنفتي در2/4صادرات دالر ميليارد

ساالنه1380سـال متوسط رشد به17با 7/35درصد
سال در دالر اين1393ميليارد است. طي يافته افزايش

ــمگيري چش ــد رش از چين به ايران ــادرات ص دوره،
ا و بوده رقمبرخوردار ـــال177ز س در دالر ميليون

باالي1380 متوســط رشــد به33با 7672درصــدي
) دالر ســال6/7ميليون دالر) در رسيده1393ميليارد

سال6اســت. در نخســت صادرات1394ماه ارزش
محصوالت و گازي ميعانات احتساب با ايران غيرنفتي

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه

صنعت لوازم خانگى و چالش هاى فرارو
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 نرخ تورم کاالهاي بادوام (درصد) :  2  نمودار 

 . : مرکز آمار ایرانمنبع

شماره  همان  نمودار  در  که  مشاهده  ) 2( طور   ،

دلیل جهش ارزي شاهد  نیز به   1397شود در سال  می 

ایم.  درصدي در بازار کاالهاي بادوام بوده   58/ 1تورم  

، به تبع  1398کاهش نوسانات شدید ارزي در سال  

منجر به کمی کاهش در التهاب بازار کاالهاي بادوام  

دلیل شروع نوسانات بازار ارز  گردید، اما این روند به 

نه  که  نبود  برخوردار  تداوم الزم  تورم    ایتاً از  شاهد 

کشور    81/ 6 در  بادوام  کاالهاي  بازار  در  درصدي 

بودیم. بنابراین با توجه به روند گذشته و اثرپذیري  

پیش  ارز  نرخ  تغییرات  از  بادوام  بینی  بازار کاالهاي 

ارزي  شود  می  شدید  نوسانات  کشور  در  چنانچه 

تکرار گردد و روند رو به صعود داشته باشد، نرخ  

ب  کاالهاي  در سال  تورم  آنچه  از  اتفاق    1399ادوام 

نیز بیشتر شود.  ، نرخ تورم  طور مثال به   افتاده است 

به  خانگی  لوازم  بازار  کاالهاي  در  از  یکی  عنوان 

ضریب   داراي  خانوار  مصرفی  سبد  در  که  بادوام 

درصد بوده اما    5/ 4،  1396است، در سال    4اهمیت  

درصد در این    49/ 3شاهد نرخ تورم    1398در سال  

ماه  ست که در شهریور ا   ایم. این در حالی ار بوده باز 

تورم    1400سال   لوازم    60/ 9شاهد  بازار  درصدي 

کشور   در  قبل  سال  مشابه  ماه  به  نسبت  خانگی 

و    . هستیم  بادوام  کاالهاي  تورم  تبعیت  بنابراین 

ارز از  نرخ  از  خانگی  لوازم  صنعت  دلیل  به   ، جمله 

مستقیم    طور وابستگی به واردات این نوع کاالها به 

دهد و منجر  کننده را کاهش می قدرت خرید مصرف 

 گردد. به عدم رضایت در میان اقشار مختلف می 

 

 عوامل اثرگذار بر صنعت لوازم خانگی  .2
توسعه همیشه یکی از مشکالتی که کشورهاي درحال

بوده گریبان  به  دست  آن  تولید با  وابستگی  اند، 

محصوالت به ورود تکنولوژي و تأمین قطعات است.  

که در روند رشد است  ایران نیز ازجمله کشورهایی  

اقتصادي خود نیازمند واردات مواد اولیه و تکنولوژي 

از کشورهاي پیشرفته می از آنجا که تولید  اما  باشد، 

اقتص  روابط  موارد  در  اغلب  در  کشورها  میان  ادي 

است غالب  اقتصادي  روابط  بر  سیاسی   ؛ روابط 

تحریمازاین  اعمال  کشور رو،  علیه  ظالمانه  هاي 

موجب شده است تا دسترسی به مواد اولیه و ورود 

کشورها   دیگر  با  مقایسه  در  ایران  به  تکنولوژي 

سختبه غیرممکن مراتب  موارد  برخی  در  یا  و  تر 

در صنعت به  باشد.  نیز  خانگی  از لوازم  یکی  عنوان 

امکانات  وجود  عدم  گفت  باید  مهم  بسیار  صنایع 

روز و همچنین وابستگی به مواد اولیه و تکنولوژي به

در خارجی   تغییر  هرگونه  تا  است  شده  موجب 

المللی و تبعات اقتصادي ناشی از آن بر  مناسبات بین

نیز   داخلی  عوامل  باشد.  اثرگذار  صنعت  این  روي 












               



شـــدنفرآيند جهاني فراگير و دههپرشــتاب هايدر
گســـتردهبــه،اخير ـــادي اقتص تعــامــل وايجــاد تر
متقادرهم روابط كشورهابلتنيدگي سببومنجربين

اسـت كشورهاگيريجهتتاشـده كالن ويژهبه،هاي
سـياست عرصـه همچنيندر و خارجي تحوالتهاي
كشـــور هر كليداخلي حـالت در وو تصـــميمات

يكهاياقدام در بر،كشوراقتصادي را مهمي يانتايج
كشورهااقتصـاد باشد. دربرساير طبهداشته بيعيطور

متقابلاندازههر ــدبينروابط باش ــتر بيش ــور كش ،دو
ســياســي يا اقتصــادي تحوالت از كشــورها اثرپذيري

شد خواهد بيشتر كشورهاينمونه،براي؛يكديگر يدر
تجاري، تنگاتنگ روابط اقتصـــاديبـا رشـــد كاهش

كشــورعنوانبه يك در اقتصــادي كالن شــاخص يك
تقاضـامي كاهشراتواند كشور آن واردات دهدبراي
ب به،تبعهو صــادركننده كشــورهاي واردات، كاهش با

كشور خوداين صادراتي درآمدهاي از ازرابخشي كه
صادرا كشومحل اين به حاصلت دستشودمير از ،

اين و داد كشـــورهــايميموضـــوعخواهنـد توانـد
را كند.متضررصادركننده

چينبدون و ايران متقابل روابط كييعنوانبهشك
قدرت ايناز از دنيا بزرگ مستثناهاي .تنيسموضوع
ب توجه بينبا عرصـــه در چين ويژه جايگاه به هالملل

و تحوالت ســـيــاســـي، حتي و ـــادي اقتص لحــاظ
كشــوردگرگوني اين اقتصــاديتواندميهاي شــرايط

جهان ــورهاي كش از ــياري ايرانبس جمله تحتاز را
دهد قرار موضوعتأثير بينكناردر. اين روابط قدمت
چين و ســوايران يك دواز روابط تداوم و توســعه و

د حوزهكشــور فرهنگير و سياسي اقتصادي، درهاي
اخيرســـال ديگرهـاي ســـوي اهميـت،از زيادياز

بود. خواهد برخوردار
باايناســاسبر تا داريم قصد حاضــر نوشــتار در ،

ــي ــمتحوالتبررس چش ــاخصاندازو كالنش هاي
امنيتچين،اقتصـــادي بر را تحوالت اين اثرگذاري

مورد كشـــور اينابيارزياقتصـــادي دهيم. براي قرار
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تواند کارکرد صحیح یک صنعت را متأثر  می  آن  تبعبه

ازاین  این نماید.  در  موضوع  اهمیت  به  توجه  با  رو، 

بخش از گزارش به برخی عوامل اثرگذار بر صنعت  

 شود. لوازم خانگی کشور اشاره می

  قیمت کاالهاي رقیب 

دهد نگاهی به بازار کاالهاي بادوام در کشور نشان می

 گونه کاالها را خصوصاًاین   که بخش زیادي از بازار

صورت رسمی و در حوزه بازار لوازم خانگی (چه به

به قاچاق)چه  تصاحب   ،صورت  خارجی  کاالهاي 

افزایش  با  تا  بر آن است  انتظار  بنابراین  کرده است. 

قیمت  افزایش  ارز، شاهد  بازار  نوسانات  ارز و  نرخ 

ه  لئاما این مس  ،کاالهاي بادوام وارداتی در کشور باشیم

شود بلکه به افزایش قیمت کاالهاي وارداتی ختم نمی

مردم، به از  زیادي  بخش  خرید  قدرت  کاهش  دلیل 

شاهد افزایش تقاضا براي کاالهاي مشابه داخلی در  

رو، این افزایش تقاضا منجر  کشور خواهیم بود. ازاین 

به باال رفتن قیمت کاالهاي رقیب در این بازار شده 

ها خ تورم و تشدید نابسامانینهایت افزایش نر که در 

 در این بازار را رقم خواهد زد.  

 گذاري  هاي سرمایههزینه 

لی که اقتصاد ایران همواره با آن  ئ یکی دیگر از مسا

است بوده  گریبان  به  تولید   ،دست  بخش  وابستگی 

دلیل  همین  به  است.  وارداتی  اولیه  مواد  به  کشور 

می ارز  بازار  در  نوسان  چگونگی هرگونه  بر  تواند 

سرمایه باشد. عملکرد  اثرگذار  این حوزه  در  گذاران 

ارز در ماه به  ها و سالافزایش نرخ  هاي اخیر منجر 

هاي تولیدي شده گذاران در بخشکاهش سود سرمایه

نهایت افزایش  درجاد فضاي ناامن اقتصادي و  و با ای

سرمایههزینه با هاي  را  مسیر  تداوم  گذاري 

بنابراین ناهمواري  است.  نموده  مواجه  بسیاري  هاي 

کانال می از  کشور  در  ارزي  نابسامانی  گفت،  توان 

گذاري مانع از رونق تولید  هاي سرمایهافزایش هزینه

بادوام می بازار کاالهاي  افزایش  شود و درندر  هایت 

دنبال نرخ تورم و کاهش قدرت خرید آحاد مردم را به

ب موضوع  این  اولویتالطدارد.  تغییر  باعث  هاي بع 

جاي  به  يسوداگر  يهاتیفعال  ینیگزیو جااقتصادي  

شود و در بلندمدت به سالمت  هاي مولد میفعالیت 

   .زندیم بیکشور آس ياقتصاد

 هاي خارجیتحریم 

صنایع تولیدي کشور ازجمله صنایع  وابستگی برخی  

شود تا  لوازم خانگی، به مواد اولیه وارداتی منجر می

هرگونه تغییر در مناسبات سیاسی بتواند روند واردات 

کشور را در حوزه تأمین قطعات و ورود تکنولوژي  

نماید اختالل مواجه  از  با  نیز  لوازم خانگی  . صنعت 

واردات به  وابسته  که  است  صنایعی  قطعات    جمله 

هاي ظالمانه علیه کشور رو، اعمال تحریمبوده ازاین 

شرایط را براي ورود   ،به بعد  1397از سال    خصوصاً

گذاران خارجی و همچنین واردات قطعات به سرمایه

کشور سخت و تا حدي ناممکن نموده است. بنابراین 

ترین عوامل عنوان یکی از مهمتوان از این عامل بهمی

 اثرگذار بر صنعت لوازم خانگی یاد کرد.

  نقدینگی مورد نیاز تولید 

افزایش    از طریق   ارز  نرخ   نوساناتکه  با توجه به این

تولید امر  در  نیاز  مورد    بازار   برتواند  می  نقدینگی 

توان گفت رو، میازاین؛  اثرگذار باشد  کاالهاي بادوام

شرکت ارز  نرخ  افزایش  کاالهاي با  تولیدکننده  هاي 
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شــد تبديل خام نفت استعمده كهه نحوي به ميزان،
حدود از كشور اين خام نفت بشكه4تقاضاي ميليون

سال در روز بهبه2000در بشكه4/10تدريج ميليون
ســال بدين2014در و ســالرســيده در چين ترتيب،

بزرگ2014 پسبه جهان در خام نفت واردكننده ترين
است. شـده تبديل آمريكا سوختاز تقاضاي افزايش

سياست اصلي اهداف از يكي تا شـده سـبب چين در
كشـــورخــارجي طريق،اين از انرژي امنيــت تــأمين

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

اقتصاد تحوالت اثرگذاري بررسـي حاضـر، مطالعه در
وضعيت تا اســت آن نيازمند ايران اقتصــاد روي چين

اقتصـاديكنوني شود.بينروابط مشخص كشــور دو
پيش بخش اقتصاديدر روابط ابينرو، كشور يراندو

مورد انرژي و خارجي تجارت حوزه دو در را چين و
قرار .دهيمميمطالعه

حوزه-2-1 در چين و ايران روابط ــعيت وض
خارجي تجارت

ومنظوربه ايران بين تجاري روابط عملكرد بررســـي
تجارت وضــعيت كشوربينچين، دو تغييرااين تو

چين ايرانراجــايگــاه تجــارت اخيردر دهــه طي
وضـــعيت .دهيمميقرارتوجه) مورد1394-1380(

شـــماره جدول در چين و جهان با ايران ،2تجـارت
اطالعات اســت. اين شــده داده آماربراســاسنشــان

ايرانكگمر اســـالمي ارزشاســــتجمهوري و
نمي شــامل را چين به ايران نفت .1شــودصــادرات

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

در-1 چين و ايران بين نفتي تجارت بـه مربوط اطالعـات و آمـار
و ايران روابط وضـــعيــت بــهبخش انرژي حوزه در طورچين

دوره طي خام نفت ميليارد2/22از1380-1394بدون
ــال س در متوســط1380دالر ــد رش ــاليانهبا 2/10س
به ســال4/79درصـدي در دالر رسيده1393ميليارد

دوره همين با،اســـت. طي ايران ازتجارت 1/1چين
متوسط رشد با دالر به2/25ساليانهميليارد 13درصد

افزايش دالر اسـت.ميليارد آبراساسيافته مارآخرين
گمر سوي از شـده ايران،كمنتشـر اسالمي جمهوري

تجارت درخارجيارزش ــالماه6ايران س ــت نخس
كه1394،3/41 بوده دالر ميزانميليارد اين ســـهم،از
تجارت7/21چين كل از بودهغيرنفتيدرصـــد ايران

ر باالتر ــد ــت. درص تجارتاس ــد درش چين با ايران
رمقايس با تجارته جهانشد با معنايايران يتتقوبه

تجارت كـل در چين دورهغيرنفتيجـايگـاه در ايران
بررسـي ديد،. اسـتمورد بايد كه است اين مهم نكته

به ايران صادرات به وابســته بيشــتر تجاري رشــد اين
واردات يا ــت اس كهآنازچين ــور ادامهكش اين،در

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

شـــماره جدول دوره 2براســـاس طي ،1393-1380
از جهان به ايران غيرنفتي در2/4صادرات دالر ميليارد

ساالنه1380سـال متوسط رشد به17با 7/35درصد
سال در دالر اين1393ميليارد است. طي يافته افزايش

ــمگيري چش ــد رش از چين به ايران ــادرات ص دوره،
ا و بوده رقمبرخوردار ـــال177ز س در دالر ميليون

باالي1380 متوســط رشــد به33با 7672درصــدي
) دالر ســال6/7ميليون دالر) در رسيده1393ميليارد

سال6اســت. در نخســت صادرات1394ماه ارزش
محصوالت و گازي ميعانات احتساب با ايران غيرنفتي

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه
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به براي  بادوام  وارداتی،  کاالهاي  به  وابستگی  دلیل 

کسري طرق تأمین  از  استفاده  به  ناچار  مالی،  هاي 

تسهیالت   از  استفاده  ازجمله  مالی  تأمین  مختلف 

این   بود.  خواهند  کشور  بانکی  و  پولی  مؤسسات 

به تأمین  موضوع  سود  اضافی  هزینه  تحمیل  دلیل 

گونه کاالها این شده  بهاي تمامافزایش  اعتبار، منجر به  

ارزي در کشور می نابسامانی  بنابراین هرگونه  گردد. 

تواند منجر به افزایش نقدینگی مورد نیاز در امر  می

تولید کاالهاي بادوام شده و درنهایت به افزایش نرخ  

 . گونه بازارها دامن بزندتورم در این 

 

 هاي فراروي صنعت لوازم خانگیچالش .3
سازي اقتصاد مقاومتی  ف پیادهترین اهدایکی از اصلی

و همچنین رونق تولید در کشور کاهش وابستگی به  

تک صادراتی اقتصاد  بازارهاي  رونق  و  محصولی 

هاي موجود  رو، شناخت چالشازاین   .غیرنفتی است

رو با  هاي پیشدر صنایع لوازم خانگی و رفع چالش

تواند توجه به اهمیت باالي این صنعت در کشور می

پیاده چشمدر  اهداف  واقع سازي  مؤثر  بسیار  انداز 

هاي رو، در این بخش از گزارش به چالش، ازاین شود

 . شودپرداخته میفراروي صنعت لوازم خانگی 

 رویه لوازم خانگیواردات بی -

دهد نگاهی به بازار لوازم خانگی در کشور نشان می

محصوالت  علی در  تنوع  و  گستردگی  وجود  رغم 

عنوان سومین صنعت مطرح در  به  ،تولیدي این صنعت

رویه برندهاي اقتصاد کشور، متأسفانه شاهد ورود بی 

مصرف باالي  استقبال  همچنین  و  در خارجی  کننده 

هستیم.  خرید وارداتی  برندهاي  این    از  واردات 

چه   طریق    صورتبهمحصوالت  از  چه  و  قانونی 

ماندگی صنعت لوازم  قاچاق، موجب ارزبري و عقب

رو، با توجه با اهمیت . ازاین شد  خانگی کشور خواهد

موضوع جلوگیري از واردات لوازم خانگی در زمانی 

تحریم با  کشور  دستکه  خارجی  نرم  هاي  وپنجه 

تواند می   ،نماید و با مشکالت ارزي مواجه استمی

در راستاي تقویت بخش تولید داخل تا حد زیادي 

مؤثر واقع شود. به همین دلیل برخی از تولیدکنندگان  

در این عرصه با تسلیم خواست خود به باالترین مقام 

دریافت  را  خانگی  لوازم  واردات  منع  دستور  کشور 

اینجکردند.   در  اصلی  پرسش  منع  حال  آیا  که  است 

در مسیر  تواند این صنعت را  واردات لوازم خانگی می

متعدد این صنعت را  مشکالت  یی قرار داده و  شکوفا

هاي جواب این پرسش را طی نشست  ؟برطرف نماید

سازان در این  کارشناسی با برخی کارشناسان و تصمیم

اشاره  آن  به  بخش  این  در  که  شدیم  جویا  عرصه 

 نماییم.  می

اس  حوزه  بر  این  کارشناسان  نظر  واردات  اس  منع 

ریزي و عدم  لوازم خانگی در صورتی که بدون برنامه 

حمایتی  بازه  را    ، باشد   تعیین  داخلی  تولیدکنندگان 

تولیدکننده در    . دهد سمت انحصار در تولید سوق می به 

تنها   که  برایش حاصل شود  اطمینان  این  که  صورتی 

کننده  تولیدکننده لوازم خانگی داخلی است و مصرف 

است  بازار  در  موجود  کاالي  به خرید  ممکن    ، ناچار 

است آن کاال را با هر کیفیت و با هر قیمتی در بازار  

تعیین بازه حمایتی  ست که  ا   این در حالی   . عرضه نماید 

شود تا  این بخش موجب می در  گذاران  است ی توسط س 

تولیدکنندگان براي جلوگیري از زیان احتمالی خود در  



شـــدنفرآيند جهاني فراگير و دههپرشــتاب هايدر
گســـتردهبــه،اخير ـــادي اقتص تعــامــل وايجــاد تر
متقادرهم روابط كشورهابلتنيدگي سببومنجربين

اسـت كشورهاگيريجهتتاشـده كالن ويژهبه،هاي
سـياست عرصـه همچنيندر و خارجي تحوالتهاي
كشـــور هر كليداخلي حـالت در وو تصـــميمات

يكهاياقدام در بر،كشوراقتصادي را مهمي يانتايج
كشورهااقتصـاد باشد. دربرساير طبهداشته بيعيطور

متقابلاندازههر ــدبينروابط باش ــتر بيش ــور كش ،دو
ســياســي يا اقتصــادي تحوالت از كشــورها اثرپذيري

شد خواهد بيشتر كشورهاينمونه،براي؛يكديگر يدر
تجاري، تنگاتنگ روابط اقتصـــاديبـا رشـــد كاهش

كشــورعنوانبه يك در اقتصــادي كالن شــاخص يك
تقاضـامي كاهشراتواند كشور آن واردات دهدبراي
ب به،تبعهو صــادركننده كشــورهاي واردات، كاهش با

كشور خوداين صادراتي درآمدهاي از ازرابخشي كه
صادرا كشومحل اين به حاصلت دستشودمير از ،

اين و داد كشـــورهــايميموضـــوعخواهنـد توانـد
را كند.متضررصادركننده

چينبدون و ايران متقابل روابط كييعنوانبهشك
قدرت ايناز از دنيا بزرگ مستثناهاي .تنيسموضوع
ب توجه بينبا عرصـــه در چين ويژه جايگاه به هالملل

و تحوالت ســـيــاســـي، حتي و ـــادي اقتص لحــاظ
كشــوردگرگوني اين اقتصــاديتواندميهاي شــرايط

جهان ــورهاي كش از ــياري ايرانبس جمله تحتاز را
دهد قرار موضوعتأثير بينكناردر. اين روابط قدمت
چين و ســوايران يك دواز روابط تداوم و توســعه و

د حوزهكشــور فرهنگير و سياسي اقتصادي، درهاي
اخيرســـال ديگرهـاي ســـوي اهميـت،از زيادياز

بود. خواهد برخوردار
باايناســاسبر تا داريم قصد حاضــر نوشــتار در ،

ــي ــمتحوالتبررس چش ــاخصاندازو كالنش هاي
امنيتچين،اقتصـــادي بر را تحوالت اين اثرگذاري

مورد كشـــور اينابيارزياقتصـــادي دهيم. براي قرار
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منظور بهبود  هاي الزم را به ریزي برنامه   ، هاي آتی سال 

قیمت  و  کاال کیفیت  دهند. گذاري  انجام  از  هاي خود 

تواند  می   ، واردات کاالهاي مشابه تولید داخل آنجا که  

د زمینه  رقابت  منع    ، باشد   ر کشور ساز عرصه  بنابراین 

تولید کاالهاي با  واردات لوازم خانگی تا جایی که به  

مصرف  مطلوب  و  نسازد  ضربه   کننده کیفیت  وارد  اي 

قابل توجیه است اما پس از طی دوره زمانی مشخص  

بایست زمینه واردات کاالهاي خارجی نیز در کشور  می 

، ده کنن فراهم گردد تا عالوه بر تأمین خواست مصرف 

ردازد. پ تولید داخلی نیز بتواند با همتایان خود به رقابت  

حوزه این  در  کارشناسان  گفته  لوازم   ،به  صنعت 

در تأمین  در کاالي نهایی،    رغم منع وارداتخانگی به

می این صنعت  و  نداشته  ممنوعیتی  از  قطعات  تواند 

مسیر قانونی و ثبت سفارش به واردات مواد اولیه و  

درصد عمق   دهدیشواهد نشان م  تولید بپردازد.ملزوم  

 ،ساخت داخل در خصوص محصوالت لوازم خانگی

 طبق جدول زیر است. 

درصد عمق ساخت صنعت لوازم خانگی   : 1  جدول

 در داخل کشور 

 شود باال، مشاهده می)1(  آنچه در جدول شماره

لوازم   صنعت  مورد  در  داخل  ساخت  عمق  بودن 

است ایران  در  مییبنابرا  ،خانگی  انتظار  رود ن 

گونه کاالها نوسانات نرخ ارز کمتر بتواند قیمت این 

اما آنچه در عمل شاهد آن هستیم تورم ،  را متأثر نماید

شاید بتوان   .در قیمت لوازم خانگی در بازار است  باال

کاالهاي ساخت داخل از   یکی از دالیل آن را تبعیت

که نیازمند نظارت دقیق   دانست  آنهاي خارجی  نمونه

واحدهاي نظارتی کشور است.

 پایین بودن جریان تکنولوژي  -

روزه شاهد رشد تکنولوژي و  که همه با توجه به این 

روش  مختلف  ابداع  صنایع  ساخت  در  نوین  هاي 

هستیم  دنیا  در  خانگی  لوازم  صنعت  ؛ ازجمله 

می رو ازاین  انتظار  تکنولوژي رود  ،  ورود  با  هايتا 

، تولیدات داخلی   کارگیري آن در پروسه ه و ب   جدید 

 درصد عمق ساخت داخل  نام محصول 
 70 یخچال و فریزر

 70 ماشین لباسشویی 
 35 تلویزیون 
 100 کولر آبی 

 90 فردار اجاق گاز 
 35 اسپلیت یونیت 
 90 بخاري گازي 

 70 لوازم خانگی کوچک 
 70 پکیج

 95 رادیاتور فوالدي 
 55 چرخ خیاطی 

 75 آبگرمکن 

عنوان یکی  نرخ تورم در بازار لوازم خانگی به
از کاالهاي بادوام که در سبد مصرفی خانوار  

اهمیت   ضریب  سال    4داراي  در  است، 
1398درصد بوده اما در سال    4/5،  1396

تورم   نرخ  باز  3/49شاهد  این  در  اردرصد 
حالیبوده در  این  در ا  ایم.  که  ست 

سال  شهریور تورم    1400ماه  60/ 9شاهد 
ماه   به  نسبت  خانگی  لوازم  بازار  درصدي 

 . مشابه سال قبل در کشور هستیم 



تدبیر اقتصاد

شــد تبديل خام نفت استعمده كهه نحوي به ميزان،
حدود از كشور اين خام نفت بشكه4تقاضاي ميليون

سال در روز بهبه2000در بشكه4/10تدريج ميليون
ســال بدين2014در و ســالرســيده در چين ترتيب،

بزرگ2014 پسبه جهان در خام نفت واردكننده ترين
است. شـده تبديل آمريكا سوختاز تقاضاي افزايش

سياست اصلي اهداف از يكي تا شـده سـبب چين در
كشـــورخــارجي طريق،اين از انرژي امنيــت تــأمين

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

اقتصاد تحوالت اثرگذاري بررسـي حاضـر، مطالعه در
وضعيت تا اســت آن نيازمند ايران اقتصــاد روي چين

اقتصـاديكنوني شود.بينروابط مشخص كشــور دو
پيش بخش اقتصاديدر روابط ابينرو، كشور يراندو

مورد انرژي و خارجي تجارت حوزه دو در را چين و
قرار .دهيمميمطالعه

حوزه-2-1 در چين و ايران روابط ــعيت وض
خارجي تجارت

ومنظوربه ايران بين تجاري روابط عملكرد بررســـي
تجارت وضــعيت كشوربينچين، دو تغييرااين تو

چين ايرانراجــايگــاه تجــارت اخيردر دهــه طي
وضـــعيت .دهيمميقرارتوجه) مورد1394-1380(

شـــماره جدول در چين و جهان با ايران ،2تجـارت
اطالعات اســت. اين شــده داده آماربراســاسنشــان

ايرانكگمر اســـالمي ارزشاســــتجمهوري و
نمي شــامل را چين به ايران نفت .1شــودصــادرات

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

در-1 چين و ايران بين نفتي تجارت بـه مربوط اطالعـات و آمـار
و ايران روابط وضـــعيــت بــهبخش انرژي حوزه در طورچين

دوره طي خام نفت ميليارد2/22از1380-1394بدون
ــال س در متوســط1380دالر ــد رش ــاليانهبا 2/10س
به ســال4/79درصـدي در دالر رسيده1393ميليارد

دوره همين با،اســـت. طي ايران ازتجارت 1/1چين
متوسط رشد با دالر به2/25ساليانهميليارد 13درصد

افزايش دالر اسـت.ميليارد آبراساسيافته مارآخرين
گمر سوي از شـده ايران،كمنتشـر اسالمي جمهوري

تجارت درخارجيارزش ــالماه6ايران س ــت نخس
كه1394،3/41 بوده دالر ميزانميليارد اين ســـهم،از
تجارت7/21چين كل از بودهغيرنفتيدرصـــد ايران

ر باالتر ــد ــت. درص تجارتاس ــد درش چين با ايران
رمقايس با تجارته جهانشد با معنايايران يتتقوبه

تجارت كـل در چين دورهغيرنفتيجـايگـاه در ايران
بررسـي ديد،. اسـتمورد بايد كه است اين مهم نكته

به ايران صادرات به وابســته بيشــتر تجاري رشــد اين
واردات يا ــت اس كهآنازچين ــور ادامهكش اين،در

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

شـــماره جدول دوره 2براســـاس طي ،1393-1380
از جهان به ايران غيرنفتي در2/4صادرات دالر ميليارد

ساالنه1380سـال متوسط رشد به17با 7/35درصد
سال در دالر اين1393ميليارد است. طي يافته افزايش

ــمگيري چش ــد رش از چين به ايران ــادرات ص دوره،
ا و بوده رقمبرخوردار ـــال177ز س در دالر ميليون

باالي1380 متوســط رشــد به33با 7672درصــدي
) دالر ســال6/7ميليون دالر) در رسيده1393ميليارد

سال6اســت. در نخســت صادرات1394ماه ارزش
محصوالت و گازي ميعانات احتساب با ايران غيرنفتي

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه
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مصرف  رضایت  و  شود تأمی   گان کنند رفاه  نای   . ن 

می  تکنولوژي  کانال جریان  طریق  از  هاییتواند 

هايهمکار خارجی، ایجاد شرکت از  ازجمله استفاده  

طراحی   انسانی،  نیروي  آموزش  داخلی  مشترك، 

به  ایران  در  پذیرد.  صورت   ... و  دلیلمشترك 

از اعمال تحریم محدودیت  هاي خارجی  هاي ناشی 

سال  اغلب  به  در  تکنولوژي  جریان  عدم  شاهد  ها 

بوده  برخی    ایم. کشور  از  نقل  به  که  نحوي  به 

سال  کارشناسان   از  قبل  واردات  1392تا  شاهد   ،

نهایی (  با د CBUکاالي  لوازم خانگی به کشور  و) 

این در حالی.  جی بودیم اي، سامسونگ و ال برند کره 

سال که  ست  ا  از  برخی  امضاي  در  با  مقارن  هاي 

سرمایه برجام   ورود  در  تسهیل  خارجی  و  گذاران 

از شرکت شاهد سرمایه  برخی  هاي خارجی  گذاري 

   . در زمینه صنعت لوازم خانگی در کشور بودیم 

سال   نهایی    1392از  محصول  واردات  بعد  به 

به مم  و  گردید  سرمایه نوع  آن  تشویق  جاي  گذاران 

سرمایه  انجام  به به  تولید  گذاري  خط  ایجاد  منظور 

داخل   تا  شدند در  شد  باعث  موضوع  این   .

ال شرکت  و  سامسونگ  همچون  خط  هایی  جی 

مونتاژ خود را در برخی از شهرهاي کشور ازجمله  

اندازي نمایند. الزم به توضیح  تهران و سیرجان راه 

نظ  نحوه  است  بر  شرکت  دو  این  بازرسی  و  ارت 

می  دنبال  جدیت  با  مناطق  این  در  این  تولید  شد. 

همچنان ادامه داشت که منجر    1395روند تا سال  

گذاري سنگین این دو شرکت در کشور  به سرمایه 

سازي روند تولید در کشور  منظور داخلی گردید. به 

در    1397تا سال   لوازم خانگی  کاالهاي  از  برخی 

می داخل   تولید  سال  نیز  از  قبل  تا  اما  شد 

وارداتی درصد    80حدود  1395 تا    قطعات  بود. 

می  که  سال جایی  حدفاصل  در  گفت  هايتوان 

ها در  که شروع مجدد وضع تحریم   1397تا    1395

درصدي توان داخلی در    10شاهد رشد    ، کشور بود 

لوازم خانگی   1397از سال    . هستیم تولید قطعات 

به  بعد  اعم به  تحریم دلیل  کره ها شرکت ال  ايهاي 

نبوده  ایران  با  مستقیم  همکاري  به  ؛ اند حاضر 

گذاري در  رو، با توجه به حجم باالي سرمایه ازاین 

اي، با تقاضاي ایران  این زمینه توسط دو شرکت کره 

تولیدکننده  معرفی  چینی  براي  موافقت هاي  این  و 

از آن زمان تاکنون مواد الزم براي تولید    ، دو شرکت 

شرکت  طریق  از  کشور  خانگی  چینی  لوازم  هاي 

گردد. به عبارت دیگر تأمین کلیه قطعات  می تأمین  

تولیدات   با  خانگی  لوازم  صنعت  نیاز  مورد 

 . ه است هاي چینی سازگار شد تولیدکننده 

پیموده  تکنولوژي  جریان  در  جهانی  روند  آنچه 

در قالب زیر به تصویر کشید:  توان است را می 

1. Under license لیسانس)  تحت  . 2 (  تولید 

Reverse engineering (مهندسی معکوس) 

3. Partial design (طراحی بخشی و تولید)  4.

Basic design (طراحی پایه) 

5. Innovation (نوآوري)

در مرحله سوم   ایران  ،به عقیده برخی کارشناسان

تکنولوژي    است   دورهاین   داراي  صنعت  این  و 

نظیر   کشورهایی  با  مقایسه  در  که  است  متوسطی 

تقریباًکره مکزیک  و  ترکیه  ظرفیت   جنوبی،  داراي 

 هستیم درصدي در کشور  80الی  75کیفی 



شـــدنفرآيند جهاني فراگير و دههپرشــتاب هايدر
گســـتردهبــه،اخير ـــادي اقتص تعــامــل وايجــاد تر
متقادرهم روابط كشورهابلتنيدگي سببومنجربين

اسـت كشورهاگيريجهتتاشـده كالن ويژهبه،هاي
سـياست عرصـه همچنيندر و خارجي تحوالتهاي
كشـــور هر كليداخلي حـالت در وو تصـــميمات

يكهاياقدام در بر،كشوراقتصادي را مهمي يانتايج
كشورهااقتصـاد باشد. دربرساير طبهداشته بيعيطور

متقابلاندازههر ــدبينروابط باش ــتر بيش ــور كش ،دو
ســياســي يا اقتصــادي تحوالت از كشــورها اثرپذيري

شد خواهد بيشتر كشورهاينمونه،براي؛يكديگر يدر
تجاري، تنگاتنگ روابط اقتصـــاديبـا رشـــد كاهش

كشــورعنوانبه يك در اقتصــادي كالن شــاخص يك
تقاضـامي كاهشراتواند كشور آن واردات دهدبراي
ب به،تبعهو صــادركننده كشــورهاي واردات، كاهش با

كشور خوداين صادراتي درآمدهاي از ازرابخشي كه
صادرا كشومحل اين به حاصلت دستشودمير از ،

اين و داد كشـــورهــايميموضـــوعخواهنـد توانـد
را كند.متضررصادركننده

چينبدون و ايران متقابل روابط كييعنوانبهشك
قدرت ايناز از دنيا بزرگ مستثناهاي .تنيسموضوع
ب توجه بينبا عرصـــه در چين ويژه جايگاه به هالملل

و تحوالت ســـيــاســـي، حتي و ـــادي اقتص لحــاظ
كشــوردگرگوني اين اقتصــاديتواندميهاي شــرايط

جهان ــورهاي كش از ــياري ايرانبس جمله تحتاز را
دهد قرار موضوعتأثير بينكناردر. اين روابط قدمت
چين و ســوايران يك دواز روابط تداوم و توســعه و

د حوزهكشــور فرهنگير و سياسي اقتصادي، درهاي
اخيرســـال ديگرهـاي ســـوي اهميـت،از زيادياز

بود. خواهد برخوردار
باايناســاسبر تا داريم قصد حاضــر نوشــتار در ،

ــي ــمتحوالتبررس چش ــاخصاندازو كالنش هاي
امنيتچين،اقتصـــادي بر را تحوالت اين اثرگذاري

مورد كشـــور اينابيارزياقتصـــادي دهيم. براي قرار
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صنعت   - در  ملی  برند  یک  از  برخورداري  عدم 

 لوازم خانگی 

متمرکز بر تولید کاالهاي    گذاري داخلی عمدتاً سرمایه 

باال متمرکز بوده و    پرمصرف داراي حاشیه سود نسبتًا

ستا   این در حالی  ، کند از منطق مشخصی پیروي نمی 

هاي غیراقتصادي نیز  که تعدد تولیدکنندگان با مقیاس 

منطق   با  منطق  این  است.  تفکر  نوع  این  حاصل 

و   کوچک  واحدهاي  ادغام  معنی  به  که  برندسازي 

چندان همخوانی    ، شدن واحدهاي بزرگ است   تر بزرگ 

بنابراین می  توان دالیل عمده عدم برخورداري  ندارد. 

کشور از یک برند ملی در زمینه تولید لوازم خانگی را  

هاي غیراقتصادي،  در تعداد واحدهاي تولیدي با مقیاس 

مسا  با  واحدها  مدیران  شدن  مشکالت  ئ درگیر  و  ل 

تو  از  اطالع  عدم  تولید،  از  روزمره  حاصله  فیقات 

هاي بزرگ دنیا،  سازي مدیریت نوآوري در شرکت پیاده 

از   صنعت  مدیران  آگاهی  دامنه  بودن  محدود 

هاي نوآوري و تقلیل کارکردهاي آنان صرفاً مدیریت 

و   تحقیق  واحدهاي  و  معکوس  مهندسی  قالب  در 

توسعه، عدم آشنایی با اصول و مبانی مدیریت نوآوري  

متدلو  استاندارد،  فر ژي شامل  اکوسیستم  ا ها،  یندها، 

نوآوري و...، عدم برقراري ارتباطات و تعامالت علمی  

صنعت  تحقیقاتی  شرکت و  با  پیش گران  روهاي 

المللی با هدف تسري دانش  در تعامالت بین   خصوصًا

و فناوري نوین به بدنه صنعت لوازم خانگی و ضعف  

همکاري  در  بین فرهنگی  به هاي  شفاف  بنگاهی  دلیل 

 ها برشمرد. مسیر و نوع همکاري   نبودن 

به این حوزه  کارشناسان  عقیده  در به  مثال  عنوان 

سرمایه با  که  ترکیه  همانند  باالي  کشوري  گذاري 

سالآلمان در  قبلها  و   هامروز  ،هاي  تولیدکننده  به 

تبدیل    ايصادرکننده خانگی  لوازم  عرصه  در  قوي 

نمی است  و گسترش محصوالت  شده  نفوذ  از  توان 

مانند عراق که در   يایرانی صحبت کرد، اما در کشور 

عقب  بسیار  زمینه  استاین  ایران  از  به  می  ،تر  توان 

سمت ل شد تا به ئ هایی قابرندسازي پرداخت و مزیت

 محصوالت ایرانی ترغیب شوند.

ارا  - در  خئضعف  در ه  فروش  از  پس  دمات 

 محصوالت لوازم خانگی 

لوازم خانگی   بازار  در  اصلی  نقاط ضعف  از  یکی 

و    ، در کشور  فروش  از  پس  بودن خدمات  ناکامل 

هاي اساسی در این حوزه است. تا جایی که  نقص 

می  داخلی مشاهده  تولیدکنندگان  از  بسیاري  ، شود 

ي خارجی به بازار عرضه  ها کاالي خود را با نام کاال 

نمای   . نمایند ی م  موضوع  اطمینان  ا این  عدم  نگر 

کاال مصرف  به  داخلی  عدم  ها کننده  و  ایرانی  ي 

ارا فرهنگ  ه اطالعات کامل در خصوص  ئ سازي و 

کاال  است. ها کیفیت  افراد  به  ایرانی  چند    ي  هر 

مصرف  از  حمایت  به سازمان  متولی  کننده  عنوان 

اصلی بحث خدمات پس از فروش در کشور مطرح  

متأ  اما  به است  بین  سفانه  پیوستگی  عدم  دلیل 

از فروش ه ئ ارا  لهیچ تشکّ   ، دهندگان خدمات پس 

ندارد  وجود  حوزه  این  در  واحدي  مجمع  .یا 

شرکت  از  همچنین،  پس  خدمات  به  همواره  ها 

نگاه می  اضافه  هزینه  دید  با  نتیجه  در   ؛ کنند فروش 

می  کم  هزینه  این  از  بحرانی  مواقع  در  در  کنند. 

که   این  ها کاال نده  کن مصرف شرایطی  با  ایرانی  ي 

دستگاه    نقص شود که در هنگام  موضوع مواجه می 
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شــد تبديل خام نفت استعمده كهه نحوي به ميزان،
حدود از كشور اين خام نفت بشكه4تقاضاي ميليون

سال در روز بهبه2000در بشكه4/10تدريج ميليون
ســال بدين2014در و ســالرســيده در چين ترتيب،

بزرگ2014 پسبه جهان در خام نفت واردكننده ترين
است. شـده تبديل آمريكا سوختاز تقاضاي افزايش

سياست اصلي اهداف از يكي تا شـده سـبب چين در
كشـــورخــارجي طريق،اين از انرژي امنيــت تــأمين

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

اقتصاد تحوالت اثرگذاري بررسـي حاضـر، مطالعه در
وضعيت تا اســت آن نيازمند ايران اقتصــاد روي چين

اقتصـاديكنوني شود.بينروابط مشخص كشــور دو
پيش بخش اقتصاديدر روابط ابينرو، كشور يراندو

مورد انرژي و خارجي تجارت حوزه دو در را چين و
قرار .دهيمميمطالعه

حوزه-2-1 در چين و ايران روابط ــعيت وض
خارجي تجارت

ومنظوربه ايران بين تجاري روابط عملكرد بررســـي
تجارت وضــعيت كشوربينچين، دو تغييرااين تو

چين ايرانراجــايگــاه تجــارت اخيردر دهــه طي
وضـــعيت .دهيمميقرارتوجه) مورد1394-1380(

شـــماره جدول در چين و جهان با ايران ،2تجـارت
اطالعات اســت. اين شــده داده آماربراســاسنشــان

ايرانكگمر اســـالمي ارزشاســــتجمهوري و
نمي شــامل را چين به ايران نفت .1شــودصــادرات

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

در-1 چين و ايران بين نفتي تجارت بـه مربوط اطالعـات و آمـار
و ايران روابط وضـــعيــت بــهبخش انرژي حوزه در طورچين

دوره طي خام نفت ميليارد2/22از1380-1394بدون
ــال س در متوســط1380دالر ــد رش ــاليانهبا 2/10س
به ســال4/79درصـدي در دالر رسيده1393ميليارد

دوره همين با،اســـت. طي ايران ازتجارت 1/1چين
متوسط رشد با دالر به2/25ساليانهميليارد 13درصد

افزايش دالر اسـت.ميليارد آبراساسيافته مارآخرين
گمر سوي از شـده ايران،كمنتشـر اسالمي جمهوري

تجارت درخارجيارزش ــالماه6ايران س ــت نخس
كه1394،3/41 بوده دالر ميزانميليارد اين ســـهم،از
تجارت7/21چين كل از بودهغيرنفتيدرصـــد ايران

ر باالتر ــد ــت. درص تجارتاس ــد درش چين با ايران
رمقايس با تجارته جهانشد با معنايايران يتتقوبه

تجارت كـل در چين دورهغيرنفتيجـايگـاه در ايران
بررسـي ديد،. اسـتمورد بايد كه است اين مهم نكته

به ايران صادرات به وابســته بيشــتر تجاري رشــد اين
واردات يا ــت اس كهآنازچين ــور ادامهكش اين،در

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

شـــماره جدول دوره 2براســـاس طي ،1393-1380
از جهان به ايران غيرنفتي در2/4صادرات دالر ميليارد

ساالنه1380سـال متوسط رشد به17با 7/35درصد
سال در دالر اين1393ميليارد است. طي يافته افزايش

ــمگيري چش ــد رش از چين به ايران ــادرات ص دوره،
ا و بوده رقمبرخوردار ـــال177ز س در دالر ميليون

باالي1380 متوســط رشــد به33با 7672درصــدي
) دالر ســال6/7ميليون دالر) در رسيده1393ميليارد

سال6اســت. در نخســت صادرات1394ماه ارزش
محصوالت و گازي ميعانات احتساب با ايران غيرنفتي

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه
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در  خریداري  یا  و  هزینه  پرداخت  به  مجبور  شده 

کاالي   اولیه  قیمت  از  بیشتر  موارد  از  برخی 

و شرکت مربوطه از پذیرفتن    است   شده   خریداري 

می  سرباز  دستگاه  انتظار  نمی   ، زند نقص  توان 

کاال  خرید  از  خریداران ها استقبال  از  را  ایرانی  ي 

 داشت. داخلی و خارجی  

گفت   باید  انتخاب  مشتريبنابراین  و حق  مداري 

کننده دو گزینه بسیار مهمی است که توسط مصرف

ت صنایع  دیگر  و  این صنعت  در  همواره  ولیديباید 

در این   طور جدي عملیاتی شود.نظر قرار گیرد و بهمد

کیفیت محصول و توسعه شبکه خدمات    يراستا ارتقا

اهمیت  از  وارانتی  و  گارانتی  شامل  فروش  از   پس 

برخوردار بوده که وفاداري مشتري به برند را    باالیی

در به مشتري  به  احترام  باور  ایجاد  دارد.  دنبال 

اشتن ارتباط مستمر و سازنده با هاي تولیدي، دبنگاه

هاي مستمر  ها، آموزشبنیان و استارتاپبخش دانش

نسبت  رعایت  و...،  بازاریابی  مدیریت،  زمینه  در 

کل  هیسرما به  توسعه  و  تحقیق  بخش  گذاري 

استانداردهاي جهانی (حداقل  هیسرما 4گذاري طبق 

هاي ) و همچنین ارتباط سیستماتیک با شرکتدرصد

هاي تحقیقاتی و مدیریتی در سایر نقاط ینهفعال در زم

 دار است. ربرخوباالیی دنیا از اهمیت 
 عدم وجود حمایت دولتی هدفمند -

منظورتجربه نشان داده است که در همه کشورها به 

رشد و توسعه اقتصادي و همچنین بالندگی صنایع  

نقش   ایفاي  با  دولت  ابتدا  در  است  الزم  مختلف 

به  میدان  حامی و حمایت عنوان یک  خود  گر وارد 

جانبه خود از یک صنعت  هاي همه شود و با حمایت 

در  بتواند  صنعت  آن  که  مشخصی  زمان  مقابل  تا 

حضور داشته باشد    ، همتایان خود به رقابت بپردازد 

کم  دولت  نقش  آن  از  پس  کم و  و  تررنگ رنگ 

حمایت می  این  می شود.  انواع  ها  قالب  در  تواند 

هاي تعرفه، منع واردات، اعطاي وام  ها، نرخ یارانه 

بالعوض و ... باشد. در اقتصاد ایران نیز دیده شده  

به  دولت  توان    منظور است  صنعتتولید  افزایش 

حمایت  برخی  خانگی  ارز  از ها  لوازم  نرخ  جمله 

و...   واردات  محدودیت  نموده  حمایتی،  اعمال  را 

)1392اي از زمان (تا سال  تاجایی که در برهه   است 

بود   که  بالمانع  کشور  به  نهایی  کاالي  ، واردات 

مشمول   نیز  خانگی  لوازم  داخلی  تولیدکنندگان 

تعرفه حمایت  (به هاي  حدود  اي  میانگین  45طور 

کهدلیل آن ها به این حمایت   . درصد) در کشور بودند 

اي جامع برخوردار نبود  بخش خصوصی از برنامه 

قو  ملی  تولید  و  اشتغال  بهانه  به  نیز  دولت  انینو 

نهایت نتیجه مطلوب را  در   ، مؤثري را پیگیري نکرد 

به  کشور  بنابراین  براي  نداشت.  از  همراه  یکی 

در  هاي  چالش  عدم  تولید  خانگی  لوازم  صنعت 

 ت. وجود حمایت هدفمند توسط دولت اس 

مصرف از  حمایت  سازمان  چند  کننده  هر 
عنوان متولی اصلی بحث خدمات پس از  به

اما متأ سفانه  فروش در کشور مطرح است 
ارابه بین  پیوستگی  عدم  دهندگان  هئدلیل 

فروش از  پس  تشّک  ،خدمات  یا  هیچ  ل 
 .مجمع واحدي در این حوزه وجود ندارد



شـــدنفرآيند جهاني فراگير و دههپرشــتاب هايدر
گســـتردهبــه،اخير ـــادي اقتص تعــامــل وايجــاد تر
متقادرهم روابط كشورهابلتنيدگي سببومنجربين

اسـت كشورهاگيريجهتتاشـده كالن ويژهبه،هاي
سـياست عرصـه همچنيندر و خارجي تحوالتهاي
كشـــور هر كليداخلي حـالت در وو تصـــميمات

يكهاياقدام در بر،كشوراقتصادي را مهمي يانتايج
كشورهااقتصـاد باشد. دربرساير طبهداشته بيعيطور

متقابلاندازههر ــدبينروابط باش ــتر بيش ــور كش ،دو
ســياســي يا اقتصــادي تحوالت از كشــورها اثرپذيري

شد خواهد بيشتر كشورهاينمونه،براي؛يكديگر يدر
تجاري، تنگاتنگ روابط اقتصـــاديبـا رشـــد كاهش

كشــورعنوانبه يك در اقتصــادي كالن شــاخص يك
تقاضـامي كاهشراتواند كشور آن واردات دهدبراي
ب به،تبعهو صــادركننده كشــورهاي واردات، كاهش با

كشور خوداين صادراتي درآمدهاي از ازرابخشي كه
صادرا كشومحل اين به حاصلت دستشودمير از ،

اين و داد كشـــورهــايميموضـــوعخواهنـد توانـد
را كند.متضررصادركننده

چينبدون و ايران متقابل روابط كييعنوانبهشك
قدرت ايناز از دنيا بزرگ مستثناهاي .تنيسموضوع
ب توجه بينبا عرصـــه در چين ويژه جايگاه به هالملل

و تحوالت ســـيــاســـي، حتي و ـــادي اقتص لحــاظ
كشــوردگرگوني اين اقتصــاديتواندميهاي شــرايط

جهان ــورهاي كش از ــياري ايرانبس جمله تحتاز را
دهد قرار موضوعتأثير بينكناردر. اين روابط قدمت
چين و ســوايران يك دواز روابط تداوم و توســعه و

د حوزهكشــور فرهنگير و سياسي اقتصادي، درهاي
اخيرســـال ديگرهـاي ســـوي اهميـت،از زيادياز

بود. خواهد برخوردار
باايناســاسبر تا داريم قصد حاضــر نوشــتار در ،

ــي ــمتحوالتبررس چش ــاخصاندازو كالنش هاي
امنيتچين،اقتصـــادي بر را تحوالت اين اثرگذاري

مورد كشـــور اينابيارزياقتصـــادي دهيم. براي قرار
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 ردپاي رانت و فساد در صنعت لوازم خانگی -

تازگی در صنعت لوازم  هایی که به یکی دیگر از چالش 

این    ، خورد گی به چشم می خان  فعالین  حضور برخی 

بخش در قالب انجمن صنفی لوازم خانگی است. این  

تمایل به ایجاد انحصار در تولید این  افراد که متأسفانه 

رابطه، برخی   رانت و  از  استفاده  با  دارند  محصوالت 

جمله نامه به باالترین مقام کشور و غیره را  اقدامات از 

که«انجمن صنایع لوازم خانگی ایران»    . دهند می انجام  

ساله در کشور   40سابقه  و داراي  یک تشکل ملی است  

گونهاین   است،   عضو اتاق ایران و اتاق تهران بوده و  

وزهاقدامات را خالف قانون دانسته و معتقد است ح 

«انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان لوازم  اقدامات  

ارگري و کارفرمایی است و  محدود به امور ک   خانگی» 

. این در  ها محدود است دایره اظهارنظرها و اقدامات آن 

نیز  ست که  ا   حالی  ایران  انجمن صنایع لوازم خانگی 

قانون حداکثر استفاده    16اي با اشاره به ماده  طی نامه 

کاالهایی   ممنوعیت  تداوم  خواستار  داخلی،  منابع  از 

دارد، تا    ها در داخل وجود است که امکان ساخت آن 

سرمایه  رهگذر  این  به گذاري از  که  در  هایی  تازگی 

کشور صورت گرفته است بتوانند به بلوغ برسند. اما  

محدودیت  این  سال  براي  را    ها انجام  چند  از  بیش 

داند. سال) مجاز نمی   5(حدود  

 مالحظات امنیت اقتصادي. 4
تحریم  انواع  با  کشور  زمانی  مواجه  ظالمانه  هاي 

داشته باشد  ملی  گذاري کمی بر اقتصاد  تواند اثر می 

زیرساخت  با  که  مقابله  براي  کشور  اقتصادي  هاي 

رو، بهترین عملکرد براي  آن تجهیز شده باشد. ازاین 

تحریم خنثی  اثرات  پیمودن  سازي  اقتصاد،  بر  ها 

به    توسعه   و رشد  مسیر   توجه  با  است.  اقتصادي 

راه این  از  یکی  سایه  که  در  اقتصادي،  رشد  هاي 

یت بخش صنعت میسر است، در این میان توجه  تقو 

به  خانگی  لوازم  صنعت  رشد  و  تقویت  عنوان  به 

می  کشور،  در  مهم  صنعت  به  سومین  منجر  تواند 

بهبود رشد اقتصادي در کشور شود. این در حالی 

کشور  ا  در  خانگی  لوازم  بازار  به  نگاهی  که  ست 

هاي متعدد  رویی این صنعت با چالش نشان از روبه 

چالش مهم   دارد.  قیمت   ، ترین  ثبات  وعدم  ها 

واردات کاالهاي مشابه تولید داخل است. از آنجا  

ها در بازار کاالهاي با دوام منجر  افزایش قیمت که  

به افزایش قیمت در سایر بازارها نیز خواهد شد،  

قیمت ازاین  سرایت  تداوم  بازارهاي  رو،  در  ها 

افزایش قیمت در کل  مختلف، در  اقتصاد و  نهایت 

تورم باال را رقم خواهد زد که تهدید جدي براي  

   آید. شمار می امنیت اقتصادي کشور به 

اي منجر به  صورت لحظهها بهن تغییر قیمتیبنابرا

تصمیم انجام عدم  و  تولید  براي  صحیح  گیري 

کاهش گردد.  گذاري میسرمایه این موضوع موجب 

سرمایه تمایل  افزایش  و  تولید  و گذارانگیزه  ان 

گري خواهد شد. هاي واسطهتولیدکنندگان به فعالیت 

قیمت افزایش  تداوم  مثال،  موجب براي  بازار  در  ها 

چنانچه در کشور نوسانات شدید ارزي تکرار  
گردد و روند رو به صعود داشته باشد، نرخ  

1399ادوام از آنچه در سال  تورم کاالهاي ب
 اتفاق افتاده است نیز بیشتر شود. 



تدبیر اقتصاد

شــد تبديل خام نفت استعمده كهه نحوي به ميزان،
حدود از كشور اين خام نفت بشكه4تقاضاي ميليون

سال در روز بهبه2000در بشكه4/10تدريج ميليون
ســال بدين2014در و ســالرســيده در چين ترتيب،

بزرگ2014 پسبه جهان در خام نفت واردكننده ترين
است. شـده تبديل آمريكا سوختاز تقاضاي افزايش

سياست اصلي اهداف از يكي تا شـده سـبب چين در
كشـــورخــارجي طريق،اين از انرژي امنيــت تــأمين

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

اقتصاد تحوالت اثرگذاري بررسـي حاضـر، مطالعه در
وضعيت تا اســت آن نيازمند ايران اقتصــاد روي چين

اقتصـاديكنوني شود.بينروابط مشخص كشــور دو
پيش بخش اقتصاديدر روابط ابينرو، كشور يراندو

مورد انرژي و خارجي تجارت حوزه دو در را چين و
قرار .دهيمميمطالعه

حوزه-2-1 در چين و ايران روابط ــعيت وض
خارجي تجارت

ومنظوربه ايران بين تجاري روابط عملكرد بررســـي
تجارت وضــعيت كشوربينچين، دو تغييرااين تو

چين ايرانراجــايگــاه تجــارت اخيردر دهــه طي
وضـــعيت .دهيمميقرارتوجه) مورد1394-1380(

شـــماره جدول در چين و جهان با ايران ،2تجـارت
اطالعات اســت. اين شــده داده آماربراســاسنشــان

ايرانكگمر اســـالمي ارزشاســــتجمهوري و
نمي شــامل را چين به ايران نفت .1شــودصــادرات

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

در-1 چين و ايران بين نفتي تجارت بـه مربوط اطالعـات و آمـار
و ايران روابط وضـــعيــت بــهبخش انرژي حوزه در طورچين

دوره طي خام نفت ميليارد2/22از1380-1394بدون
ــال س در متوســط1380دالر ــد رش ــاليانهبا 2/10س
به ســال4/79درصـدي در دالر رسيده1393ميليارد

دوره همين با،اســـت. طي ايران ازتجارت 1/1چين
متوسط رشد با دالر به2/25ساليانهميليارد 13درصد

افزايش دالر اسـت.ميليارد آبراساسيافته مارآخرين
گمر سوي از شـده ايران،كمنتشـر اسالمي جمهوري

تجارت درخارجيارزش ــالماه6ايران س ــت نخس
كه1394،3/41 بوده دالر ميزانميليارد اين ســـهم،از
تجارت7/21چين كل از بودهغيرنفتيدرصـــد ايران

ر باالتر ــد ــت. درص تجارتاس ــد درش چين با ايران
رمقايس با تجارته جهانشد با معنايايران يتتقوبه

تجارت كـل در چين دورهغيرنفتيجـايگـاه در ايران
بررسـي ديد،. اسـتمورد بايد كه است اين مهم نكته

به ايران صادرات به وابســته بيشــتر تجاري رشــد اين
واردات يا ــت اس كهآنازچين ــور ادامهكش اين،در

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

شـــماره جدول دوره 2براســـاس طي ،1393-1380
از جهان به ايران غيرنفتي در2/4صادرات دالر ميليارد

ساالنه1380سـال متوسط رشد به17با 7/35درصد
سال در دالر اين1393ميليارد است. طي يافته افزايش

ــمگيري چش ــد رش از چين به ايران ــادرات ص دوره،
ا و بوده رقمبرخوردار ـــال177ز س در دالر ميليون

باالي1380 متوســط رشــد به33با 7672درصــدي
) دالر ســال6/7ميليون دالر) در رسيده1393ميليارد

سال6اســت. در نخســت صادرات1394ماه ارزش
محصوالت و گازي ميعانات احتساب با ايران غيرنفتي

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه
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خواهد شد که تولیدکنندگان مواد اولیه را خریداري  

که تولیدي انجام شود، منتظر افزایش  کرده و بدون این

قیمت مواد و کسب سود بدون دردسر از این محل  

اي اثر منفی بر رشد اقتصادي یدهخواهند بود. چنین پد

کشور داشته و منجر به کاهش تولید و تشدید رکود  

اقتصادي خواهد شد. تشدید رکود اقتصادي از محل  

امنیت  کار،  نیروي  اخراج  و  بیکاري  نرخ  افزایش 

همچنین وجود   اقتصادي و ملی را تهدید خواهد کرد.

ی رانت و ایجاد انحصار در بازار تولیدات لوازم خانگ

در  و  بازار  این  صحیح  عملکرد  از  عدم مانع  نهایت 

خواهد   این صنعت  در  تکنولوژي  ورود  و  پیشرفت 

امنیت    اي جز نارضایتی عمومی و تهدید شد که نتیجه

به خود  با  داشت.ملی  نخواهد  رشد   همراه  بنابراین 

ها در این بازار با کاهش رفاه اقتصادي رویه قیمتبی

ان  و مردم،  شدن  فقیر  سوءاحساس  از گیزه  استفاده 

اعتراضات عمومی براي دشمنان کشور را افزایش داده 

اعتراضات خیابانی و زمینه شکل اعتصابات و  گیري 

کند. این پدیده امنیت اقتصادي و ملی را  را فراهم می

تواند آسیب جدي به اعتماد عمومی تهدید کرده و می

 . در کشور وارد نماید

 یشنهاديهاي پگیري و راهکارنتیجه
آن   به  منجر  تولید  عرصه  در  واردات  به  وابستگی 

بینمی مناسبات  در  تغییر  هرگونه  تا  و شود  المللی 

تأثیر  بتواند تولید آن کشور را تحت   ،ارزش پول ملی

دهد. که    قرار  ایران  اقتصاد  مورد  در  موضوع  این 

تحریمسال تحت  متمادي  قرار هاي  ظالمانه  هاي 

دهد تر است. شواهد نشان میمراتب ملموسبه   ،داشته

جمله فاکتورهاي مهم اثرگذار بر  تغییر در نرخ ارز از

هرگونه   زیرا  است  کشور  در  خانگی  لوازم  بازار 

ولیدکننده  افزایش در نرخ ارز منجر به افزایش تورم ت

کاال بازار  در  تورم  از هاو همچنین  و  بادوام  جمله ي 

تأثیر قرار  این موضوع با تحت  .شودمیلوازم خانگی  

در  و  خانوار  بودجه  میدادن  افراد  رفاه  تواند  نهایت 

تحت را  کشور  ملی  و  اقتصادي  قرار امنیت  الشعاع 

در این راه در صورتی که تولیدات داخل امکان  دهد.  

تقاض بتواند  اي مصرفتأمین  و  باشد  داشته  را  کننده 

میزان تأثیرپذیري از   ،رضایت مشتري را جلب نماید

   مراتب کمتر خواهد شد.عوامل خارجی به

هاي ز اهمیت است، طبق دادهئ آنچه در این میان حا 

شده توسط کارشناسان مرتبط در این حوزه، عمق هئ ارا

 ساخت تولید داخل در این صنعت است که از روند

ازاین قابل  نسبتاً است،  برخوردار  دلیل قبولی  رو، 

می ارز  نرخ  از  صنایع  این  باالي  محل  تبعیت  تواند 

مناقشه باشد که نیازمند بررسی و نظارت بیشتر بر این 

می ضعیف  بازار  عملکرد  دیگر  سوي  از  باشد. 

اراشرکت حوزه  در  داخلی  از ئ هاي  پس  خدمات  ه 

ز حد  تا  وارانتی)  و  (گارانتی  غیرقابل فروش  یادي 

برند   با  داخلی  تولیدات  امروزه شاهد  که  بوده  قبول 

برخی   کشور  وابستگی  تولیدي  صنایع 
ازجمله صنایع لوازم خانگی، به مواد اولیه 

شود تا هرگونه تغییر در  وارداتی منجر می
مناسبات سیاسی بتواند روند واردات کشور  
ورود   و  قطعات  تأمین  حوزه  در  را 

 . تکنولوژي با اختالل مواجه نماید



شـــدنفرآيند جهاني فراگير و دههپرشــتاب هايدر
گســـتردهبــه،اخير ـــادي اقتص تعــامــل وايجــاد تر
متقادرهم روابط كشورهابلتنيدگي سببومنجربين

اسـت كشورهاگيريجهتتاشـده كالن ويژهبه،هاي
سـياست عرصـه همچنيندر و خارجي تحوالتهاي
كشـــور هر كليداخلي حـالت در وو تصـــميمات

يكهاياقدام در بر،كشوراقتصادي را مهمي يانتايج
كشورهااقتصـاد باشد. دربرساير طبهداشته بيعيطور

متقابلاندازههر ــدبينروابط باش ــتر بيش ــور كش ،دو
ســياســي يا اقتصــادي تحوالت از كشــورها اثرپذيري

شد خواهد بيشتر كشورهاينمونه،براي؛يكديگر يدر
تجاري، تنگاتنگ روابط اقتصـــاديبـا رشـــد كاهش

كشــورعنوانبه يك در اقتصــادي كالن شــاخص يك
تقاضـامي كاهشراتواند كشور آن واردات دهدبراي
ب به،تبعهو صــادركننده كشــورهاي واردات، كاهش با

كشور خوداين صادراتي درآمدهاي از ازرابخشي كه
صادرا كشومحل اين به حاصلت دستشودمير از ،

اين و داد كشـــورهــايميموضـــوعخواهنـد توانـد
را كند.متضررصادركننده

چينبدون و ايران متقابل روابط كييعنوانبهشك
قدرت ايناز از دنيا بزرگ مستثناهاي .تنيسموضوع
ب توجه بينبا عرصـــه در چين ويژه جايگاه به هالملل

و تحوالت ســـيــاســـي، حتي و ـــادي اقتص لحــاظ
كشــوردگرگوني اين اقتصــاديتواندميهاي شــرايط

جهان ــورهاي كش از ــياري ايرانبس جمله تحتاز را
دهد قرار موضوعتأثير بينكناردر. اين روابط قدمت
چين و ســوايران يك دواز روابط تداوم و توســعه و

د حوزهكشــور فرهنگير و سياسي اقتصادي، درهاي
اخيرســـال ديگرهـاي ســـوي اهميـت،از زيادياز

بود. خواهد برخوردار
باايناســاسبر تا داريم قصد حاضــر نوشــتار در ،

ــي ــمتحوالتبررس چش ــاخصاندازو كالنش هاي
امنيتچين،اقتصـــادي بر را تحوالت اين اثرگذاري

مورد كشـــور اينابيارزياقتصـــادي دهيم. براي قرار
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خارجی در کشور هستیم، این موضوع اهمیت داشتن 

و  داخلی  اقتصاد  در عرصه  را  قوي  و  واحد  برندي 

  نماید.خارجی گوشزد می

از سوي دیگر برخی اقدامات دولت در قالب منع  

خواست برخی   واردات لوازم خانگی به کشور، بنابر

تواند مؤثر واقع تولیدکنندگان در این حوزه، زمانی می

اوالً که  تولیدکنندگان    شود  برخی  انحصار  به  منجر 

ثانیاً و  نشود  کشور  در  داراي   داخلی  حمایت  این 

زمانی مشخص بوده تا در زمان اتمام آن با ورود بازه

ي مشابه داخلی زمینه رقابت میان تولیدکنندگان  هاکاال

کننده نیز تضییع نگردد. ق مصرففراهم گردد و حقو

به چالشبنابراین  رفع  مطرحمنظور  برخی  هاي  شده 

 گردد.ه میئ راهکارها به شرح زیر ارا

 هاي هدفمند دولت افزایش حمایت -

به صنعت  اعطاي کمک دولت  غیرمالی  و  مالی  هاي 

کنون وجود داشته است،  لوازم خانگی همانند آنچه تا

نآن شاید  و  باید  که  بلندمدت    توانستهطور  اهداف 

سازدتوسعه برآورده  را  صنعت  این  رو،ازاین  .اي 

منظور رشد صنایع لوازم خانگی و شود بهپیشنهاد می

اتخاذ  با  دولت  کشور،  منابع  اتالف  از  جلوگیري 

زمانسیاست  مشروط،  بخش  ،  هدفمندو    دارهاي 

با  منطبق  خود  تکالیف  انجام  به  ملزم  را  خصوصی 

عمداستاندار با هاي  توجه  با  بنماید.  جهانی  لکردي 

قطعاتاین تولیدکنندگان  اکثر   SMEواحدهاي    ،که 

عمدتاًبوده   دارند    و  پرسنل  یکصدنفر  رو،ازاینزیر 

هستند. به انعطاف  قابل  و  چابک  ساختاري  لحاظ 

شرکت اتفاق  به  قریب  دانشهمچنین  در هاي  بنیان 

باالیی  پتانسیل  که  هستند  کوچک  واحدهاي  کشور 

بهرهبراي   ارتقاافزایش  تولید   ي وري،  و  انرژي  رتبه 

محیط با  سازگار  دارندمحصوالت  همین   .زیست  به 

حمایت چنانچه  زمدلیل  در  دولت  هاينهیهاي 

باشد  ،مختلف مشروط  و  جایگاه می  ،هدفمند  تواند 

 دهد. این صنعت را ارتقا

 صورت محدود منع واردات لوازم خانگی به -

نگی به کشور در صورتی ابالغ منع واردات لوازم خا

بازه تعیین  بدون  باشدکه  مشخص  به    ،زمانی  منجر 

داخلی  تولیدکنندگان  برخی  براي  انحصار  ایجاد 

شود و زمینه رقابت را در این رده از کاالها از میان  می

که   اساسی  نکات  از  یکی  همچنین  برد.  خواهد 

 بایست در اتخاذ این سیاست همواره مدنظر باشد می

توان داخلی صنعت لوازم خانگی است. زیرا توجه به  

هاي الزم چنانچه قطع واردات بدون فراهم بودن زمینه

باشد،   گرفته  صورت  کشور  در  واقعی  تولید  براي 

این   بود.  شاهد رونق مونتاژکاري در کشور خواهیم 

ست که رشد و توسعه این صنعت نیازمند  ا  در حالی

با در ت.  تولید واقعی و ورود تکنولوژي به کشور اس

می پیشنهاد  مهم  این  گرفتن  واردات نظر  منع  شود، 

سال) در نظر گرفته شود    5براي مدتی محدود (حدود  

سرمایه مرحله  گذاريتا  به  گرفته  صورت  هاي 

شکوفایی رسیده و صنعت داخلی قدرت رقابت خود 

 را در مواجهه با کاالهاي وارداتی کسب نماید. 

 برندسازي در صنعت لوازم خانگی -

هاي کوچک و کسب مجوز تولید براي  دد شرکتتع

اینآن اقدام  و  شرکت ها  کاالهاي گونه  تولید  به  ها 

کشور را در ایجاد یک برند  ،  داراي حاشیه سود باال

می مواجه  مشکل  با  بنابراین  واحد  پیشنهاد نماید. 



تدبیر اقتصاد

شــد تبديل خام نفت استعمده كهه نحوي به ميزان،
حدود از كشور اين خام نفت بشكه4تقاضاي ميليون

سال در روز بهبه2000در بشكه4/10تدريج ميليون
ســال بدين2014در و ســالرســيده در چين ترتيب،

بزرگ2014 پسبه جهان در خام نفت واردكننده ترين
است. شـده تبديل آمريكا سوختاز تقاضاي افزايش

سياست اصلي اهداف از يكي تا شـده سـبب چين در
كشـــورخــارجي طريق،اين از انرژي امنيــت تــأمين

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

اقتصاد تحوالت اثرگذاري بررسـي حاضـر، مطالعه در
وضعيت تا اســت آن نيازمند ايران اقتصــاد روي چين

اقتصـاديكنوني شود.بينروابط مشخص كشــور دو
پيش بخش اقتصاديدر روابط ابينرو، كشور يراندو

مورد انرژي و خارجي تجارت حوزه دو در را چين و
قرار .دهيمميمطالعه

حوزه-2-1 در چين و ايران روابط ــعيت وض
خارجي تجارت

ومنظوربه ايران بين تجاري روابط عملكرد بررســـي
تجارت وضــعيت كشوربينچين، دو تغييرااين تو

چين ايرانراجــايگــاه تجــارت اخيردر دهــه طي
وضـــعيت .دهيمميقرارتوجه) مورد1394-1380(

شـــماره جدول در چين و جهان با ايران ،2تجـارت
اطالعات اســت. اين شــده داده آماربراســاسنشــان

ايرانكگمر اســـالمي ارزشاســــتجمهوري و
نمي شــامل را چين به ايران نفت .1شــودصــادرات

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

در-1 چين و ايران بين نفتي تجارت بـه مربوط اطالعـات و آمـار
و ايران روابط وضـــعيــت بــهبخش انرژي حوزه در طورچين

دوره طي خام نفت ميليارد2/22از1380-1394بدون
ــال س در متوســط1380دالر ــد رش ــاليانهبا 2/10س
به ســال4/79درصـدي در دالر رسيده1393ميليارد

دوره همين با،اســـت. طي ايران ازتجارت 1/1چين
متوسط رشد با دالر به2/25ساليانهميليارد 13درصد

افزايش دالر اسـت.ميليارد آبراساسيافته مارآخرين
گمر سوي از شـده ايران،كمنتشـر اسالمي جمهوري

تجارت درخارجيارزش ــالماه6ايران س ــت نخس
كه1394،3/41 بوده دالر ميزانميليارد اين ســـهم،از
تجارت7/21چين كل از بودهغيرنفتيدرصـــد ايران

ر باالتر ــد ــت. درص تجارتاس ــد درش چين با ايران
رمقايس با تجارته جهانشد با معنايايران يتتقوبه

تجارت كـل در چين دورهغيرنفتيجـايگـاه در ايران
بررسـي ديد،. اسـتمورد بايد كه است اين مهم نكته

به ايران صادرات به وابســته بيشــتر تجاري رشــد اين
واردات يا ــت اس كهآنازچين ــور ادامهكش اين،در

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

شـــماره جدول دوره 2براســـاس طي ،1393-1380
از جهان به ايران غيرنفتي در2/4صادرات دالر ميليارد

ساالنه1380سـال متوسط رشد به17با 7/35درصد
سال در دالر اين1393ميليارد است. طي يافته افزايش

ــمگيري چش ــد رش از چين به ايران ــادرات ص دوره،
ا و بوده رقمبرخوردار ـــال177ز س در دالر ميليون

باالي1380 متوســط رشــد به33با 7672درصــدي
) دالر ســال6/7ميليون دالر) در رسيده1393ميليارد

سال6اســت. در نخســت صادرات1394ماه ارزش
محصوالت و گازي ميعانات احتساب با ايران غيرنفتي

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه

صنعت لوازم خانگى و چالش هاى فرارو
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هاي کوچک و همکاري با  تا با ادغام شرکت  شودمی

زیر و  بزرگ  خ واحدهاي  بخش  یک  صوصی  نظر 

بتوان   ، مستقل تا  گیرد  کشور صورت  در  برندسازي 

هاي بیشتري را براي ورود در عرصه خارجی موفقیت

 کسب کرد.

 ها در صنعت لوازم خانگیحمایت از نوآوري -

مصرف ترغیب  دالیل  از  بهیکی  داخلی  سمت کننده 

خارجی تولیدشده  بااليبرخورداري    ، محصوالت 

روز  این تکنولوژي  از  برندها  کیفیتگونه  و   دنیا 

تی اامکان   شده خارجی است.محصوالت تولید  مطلوب

هاي جدید  جمله فناوريهمچون اینترنت اشیاء و ... از 

کارگرفته شده در تولیدات جدید جهانی است که هب

مصرف کشش  به  منجر  آن  بهجذابیت  سمتکننده 

این میخرید  کاال  از گونه  حمایت  بنابراین  گردد. 

هشرکت و  فناور  واحدهاي هاي  تقویت  مچنین 

R&D  شرکت خانگیدر  لوازم  تولیدکننده   ،هاي 

نوآوري در ساخت ي  منظور ارتقاتواند راهکاري بهمی

 محصوالت لوازم خانگی ساخت داخل باشد. 

شهرك - محصوالت ایجاد  تولید  تخصصی  هاي 

 لوازم خانگی 

در   صنعتی  واحدهاي  تشکیل  مزایاي  به  توجه  با 

از شهرك  تخصصی  بروکراسی  هاي  کاهش  جمله، 

کاهش   موفقیت،  ضریب  و  تعاون  افزایش  اداري، 

وري واندازي، اجرایی و...، افزایش بهره هاي راه هزینه 

سازمان  با  بهتر  ارتباط  از  بازخورد،  بودن  مستثنی  ها، 

و  هاي متعدد نیازي از اخذ مجوز قوانین شهرداري، بی 

ت ایجاد  توان گف ها و ادارات و... می جداگانه از سازمان 

هاي صنعتی تخصصی لوازم خانگی  و احداث شهرك 

به می  به تواند  راهکاري  ارتقا عنوان  کیفیت و  ي  منظور 

وري این واحدها سرلوحه امور قرار گیرد  افزایش بهره 

هزینه  کاهش  با  سرمایه تا  بهبود    ، گذاري هاي  شاهد 

پذیري این  ایش رقابت فز کیفیت محصوالت تولیدي و ا 

 ان خارجی باشیم. محصوالت با همتای 

شرکت - تولیدکنندگان تشکیل  با  مشترك  هاي 

 خارجی 

تجربه کشورهاي همسایه نشان داده است که افزایش  

نام جمله کشورهاي صاحبروابط با دیگر کشورها از 

ورود  به  منجر  خانگی  لوازم  تولید  عرصه  در 

تکنولوژي ساخت و همچنین تقویت این صنعت در 

ت کشور پذیرنده را  کشور مقصد شده و توانسته اس 

صادرکننده نمایدبه  تبدیل  عرصه  این  در  قوي   اي 

می پیشنهاد  بنابراین  ترکیه)،  تشکیل  (کشور  با  شود 

هاي مشترك به تقویت توان تولیدي کشور در  شرکت

تحریم اعمال  چند  هر  بپردازیم.  عرصه  هاي این 

روبه مانع  با  زیادي  تا حدود  را  راه  این  رو خارجی 

است روابط میاما    ،کرده  برخی  انجام  با  توان 

ددیپلماسی در کشور به بهبود وضع موجود کمک نمو

شرکت ایجاد  زمینه  تولیدکنندگان  و  با  مشترك  هاي 

د. کرخارجی را در داخل فراهم 
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