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بازار و اصناف

لوازم خانگی و یک رویای جهانی
نیاز به حمایت باالدستیها داریم
عب��اس هاش��می ،دبیرکل انجمن صنایع ل��واز م خانگی ایران
درباره ظرفیت تولید لوازم خانگی در کش��ور در نشس��ت بررسی
وضعی��ت تولی��د لوازم خانگی و اقدامات انجمن گفت :باتوجه به
ظرفیتهای موجود در بخش تولید کشور ،قابلیت جهش ۲۰۰
درص��دی در تولی��د انواع لوازم خانگی در کش��ور وجود دارد و با
ای��ن می��زان تولید ،نهتنها میتوان از نظر تامین بازارهای داخلی
آسودهخاطر بود ،بلکه میتوان نیمنگاهی نیز به بازارهای صادراتی
منطقه و تبدیل شدن به مرکز تولید و صادرات با بازاری بیش از
 ۴۰۰میلیون نفری داشت .به گزارش
ن باره با استناد به
 ،هاشمی در ای 
آمارهای ۱۰ماهه تولید لوازمخانگی در کش��ور ،افزود :ما در این حوزه بهطور
عمده شاهد افزایش تولید بودهایم؛ بهطوری که در تولید یخچال فریزر با رشد
 ۳۰درصدی از تولید  ۱.۳میلیون دستگاه در  ۱۰ماه ابتدایی سال گذشته به
تولید  ۱.۷میلیون دستگاه در سال جاری رسیدهایم .همچنین در تولید ماشین
لباسشویی از  ۵۷۴هزار دستگاه در سال گذشته به  ۸۸۰هزار دستگاه در سال
جاری رس��یدهایم که این نش��اندهنده رش��د  ۵۳درصدی بوده اس��ت .درباره
تلویزیون نیز این روند افزایشی وجود داشته و میبینیم که تعداد تلویزیونهای
تولید شده در کشور از  ۶۸۷هزار به  ۹۹۵هزار دستگاه رسیده و  ۴۴درصد رشد
را نش��ان میدهد .وی درباره صادرات در این حوزه با اش��اره به نیاز به همراهی
نهادهای باالدستی ،تصریح کرد :این کار با برنامهریزی درست ازسوی مسئوالن
و بسترسازی الزم برای ایجاد تعامالت منطقهای ،ایجاد تعرفههای ترجیحی،
توس��عه روابط اقتصادی و کمک به نقل و انتقال پول دس��تیافتنی اس��ت.وی
همچنین تاکید کرد :اکنون در صنعت لواز م خانگی باتوجه به گستردگی مواد
اولیه ،اجزا و قطعات ،باید ش��بکه تامین مواد اولیه وجود داش��ته باش��د .این کار
میتواند صنعت کش��ور را در مقابل وابس��تگیهای ارزی و تنشهای خارجی
محافظت کند.هاش��می با ذکر این نکته که برای دس��تیابی به توس��عه پایدار،
صنعت لوازم خانگی باید بتواند بهشکل سیستماتیک به شبکه جهانی متصل
شود ،یادآور شد :البته نمیتوان برای دستیابی به چنین موقعیتی تنها راهکار
را تحت فش��ار گذاش��تن تولیدکننده دانس��ت و باید حاکمیت در این زمینه

بسترس��ازیهای الزم را انجام دهد.وی در توضیح این مطلب گفت:
اگر بس��تر مناس��بی برای تولید و همچنین نهادی برای شناس��ایی
بازارهای هدف در معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه وجود داشته
باش��د ،م��ا میتوانیم به جه��ش  ۳۰۰درصدی تولید لوازم خانگی در
کش��ور برس��یم و در افق  ۱۴۰۴چند برند داخلی را نیز داش��ته باشیم.
هاش��می در ای��ن ب��اره افزود :در حالحاض��ر وزارت صنعت ،معدن و
تج��ارت و انجم��ن صنایع ل��وازمخانگی ایران برای ایجاد  3تا  4برند
مل��ی در صنع��ت ل��واز م خانگی تا اف��ق  ۱۴۰۴تالش میکنند و برای
تحقق این موضوع نیاز به مدیریت و س��اماندهی در این حوزه اس��ت و باید از
حضور برندهای بیکیفیت در این بازار جلوگیری شود.دبیرکل انجمن صنایع
لوازمخانگی همچنین درباره لزوم نوینس��ازی سیس��تم توزیع در ایران بیان
کرد :براس��اس برنامه نوینس��ازی سیستم توزیع در آینده بسیار نزدیک ،قصد
داریم عرضه متمرکز لواز م خانگی و برندهای مطرح داخلی در فروش��گاههای
بزرگ و مراکز عرضهای که بهصورت متمرکز اقدام به عرضه محصوالت برندهای
ایرانی دارند را در دستور کار خود قرار دهیم.

 تامین مواد اولیه حیاتی است

درباره میزان توانایی رقابت
هاش��می در پاس��خ به پرس��ش خبرنگار
تولیدکنن��دگان داخل��ی با رقب��ای جهانی در عرصه بینالمللی و اهمیت نقش
حمایت حاکمیت در تولید تصریح کرد :حاکمیت باید با رفع موانع تولید ،تسهیل
امور واحدهای تولیدی ،تامین مواد اولیه و تسهیل در شرایط تولید به بسترسازی
بپردازد ،اما فرآیند اجرایی این کار باید ازسوی بخش خصوصی انجام شود تا
کارها در مسیر مناسب و منطقی خود دنبال شوند .بهطور قطع تولیدکنندگان
داخلی بدون در نظر گرفتن حمایتهای مناس��ب ،نخواهند توانس��ت در این
عرصه حضور موفقی داشته باشند.وی در این باره خاطرنشان کرد :تولید یک
فرآیند است و نیاز به برنامهریزی مناسب و مستمر دارد و نمیتوان بهتنهایی،
در مقاطع کوتاهمدت و با تصمیمگیریهای سلیقهای در این فرآیند به موفقیت
رسید .وی تاکید کرد :امروز باوجود همه محدودیتهای ارزی کشور ،باتوجه به
مطرح بودن لوازمخانگی بهعنوان یک صنعت پیشران ،در تعامل وزارت صنعت،

عکس :آیدا فریدی

پیمان صفردوست :تحریمهای اقتصادی علیه کشور و تشدید آنها در ماههای گذشته ،جدا
از مش�کالت و س�ختیهای ایجادش�ده ،باعث شد بس�یاری از برندهای خارجی از بازار ایران
خارج ش�وند و فرصت را برای تولیدکنندگان داخلی و تصاحب بازار ایجاد کنند .با ایجاد این
موقعیت آمارهای تولید به شکل قابلتوجهی افزایش یافت؛ بهطوری که بخش عمده نیاز بازار

از طریق همین تولیدات تامین شد .حاال بهنظر میرسد صنایع لوازم خانگی که خیالشان از
بازارهای داخلی آس�وده ش�ده ،قصد دارند در گام بعدی پا به بازارهای خارجی بگذارند و در
این عرصه نیز فعالیت داشته باشند .اما آیا با شرایط کنونی اقتصاد کشور چنین امکانی برای
تولیدکنندگان داخلی لوازم خانگی وجود دارد؟! با گزارش
در این باره همراه باشید:

به محدودیتها هم توجه کنیم
معدن و تجارت و بانک مرکزی ،اجزا و قطعات و همچنین مواد اولیه مورد نیاز
این صنعت در شمار اولویتهای تخصیص ارز قرار گرفت .وی گفت :اکنون در
موضوع تامین مواد اولیه داخلی این صنعت که مهمترین آنها ورقهای فوالدی،
مواد پتروشیمی ،مقاطع مسی و آلومینیومی است ،بیشترین حساسیت روی
فوالد اس��ت و وزارت صنعت ،معدن و تجارت هم بر شفافس��ازی و عرضه این
محصول در بورس تاکید دارد؛ بر همین اس��اس امس��ال برپایه توافق با وزارت
صنعت ،معدن و تجارت مقرر شده معرفیشدگان بهوسیله سیستم بهینیاب
بتوانند در رینگ فرعی بورس این ماده اولیه اساسی را تهیه کنند که دستاورد
بزرگی برای تولید لوازم خانگی در کش��ور محس��وب میش��ود .هاشمی با اشاره
به برخی مزیتهای عرضه اختصاصی مواد اولیه فوالدی در تاالر فرعی بورس،
خاطرنشانکرد :وقتی مواد در تاالر اصلی بورس عرضه شوند ،رقابت برای خرید
آنه��ا باالس��ت و در نتیج��ه نرخ پای��ه اعالمی باتوجه به محدودیتهای عرضه و
حاشیه رقابت ایجاد شده ،باال خواهد رفت اما در مقابل عرضه اختصاصی مواد
اولیه در رینگ فرعی بورس کمک میکند شرکتها با تقاضای کاذب روبهرو
نشوند و قیمتها عادالنه اعالم شود و مواد اولیه بهدست تولیدکنندگان برسد.
هاش��می اس��تمرار تامین مواد اولیه را دیگر مزیت عرضه در بورس برش��مرد و
تاکید کرد :ش��رکتها میتوانند باتوجه به نیازش��ان اقدام به س��فارشگذاری
کرده و عرضهکنندگان ورقهای فوالدی میتوانند تسهیالتی مانند فروشهای
اعتباری بهوسیله السی برای واحدها قائل شوند و در مقابل واحدهای تولیدی
نیز معطل تامین مواد اولیه با ابعاد و کیفیت موردنظرشان یا تامین از بازار آزاد
با قیمتهای گزاف نخواهند ش��د .وی در این باره گفت :این تمهیدات باعث
میشود مواد اولیه که پایه تولید کشور هستند ،به شکل مطلوبتری در اختیار
تولیدکنندگان قرار بگیرند و به این ترتیب با افزایش تولید به بازارهای جهانی
ل حاضر تولیدکنندگان در کشور
نیز بیندیشیم .هاشمی در پایان گفت :در حا 
حضور دارند که باید برای تامین مواد اولیه آنها هماهنگیهای بیشتری انجام
ش��ود زیرا برخی تولیدکنندگان داخلی توانمندی باالیی برای صادرات دارند
اما بهدلیل مطمئن نبودن از تامین مس��تمر مواد اولیه قراردادهای خود را با
طرفهای خارجی امضا نکردند و آن بازار را از دست دادند.

البت��ه در کنار اظهارنظرهای دبی��ر کل انجمن صنایع لوازمخانگی ایران که
درس��ت بهنظر میرس��د ،برخی از کارشناسان اقتصادی به نکاتی درباره حضور
ایران در بازارهای صادراتی اش��اره دارند که در جای خود قابلتامل اس��ت .در
این باره حسین محمودی اصل ،کارشناس اقتصاد و کارآفرینی در گفتوگو با
عنوان کرد :موضوع صادرات موفق یک کاال و ورود به بازارهای جهانی
با آنچه ما در تولید داخلی با آن مواجهیم ،تفاوتهای بسیاری دارد .محمودی
اص��ل در ای��ن باره افزود :گرچه در این س��الها بس��یاری از تولیدات داخلی ما
کیفیت قابلقبولی نسبت به گذشته پیدا کردهاند اما همچنان قابلرقابت با محصوالت خارجی نیستند.
وی گفت :از س��وی دیگر حجم تولیدات داخلی ما محدود اس��ت و فناوری تولید نیز در بیش��تر موارد از
کش��ورهای پیش��رو در این عرصه عقب است؛ بنابراین هزینههای تولید کاالهای مشابه در ایران نسبت به
هزینههای تولید همان کاال در خارج از کشور افزایش مییابد و محصول ما را از عرصه رقابت حذف میکند.
این کارشناس اقتصاد همچنین یادآور شد :نکته دیگر درباره ورود کاالهای ایرانی به بازارهای بینالمللی
این اس��ت که تولیدکنندگان ما بهدلیل محدودیت تولید ،مانند رقبای خارجی خود قادر به ارائه خدمات
پس از فروش به خریداران نیستند و این موضوع باعث میشود تمایل کمتری به خرید کاالی ایرانی وجود
داش��ته باش��د .محمودی اصل در پایان گفت :ورود به عرصههای جهانی در تجارت مطلوب اس��ت اما این
کار باید با بررسیهای همهجانبه انجام شود و بهنظر میرسد اگر تولیدکنندگان ما توانایی حضور در این
عرصهها را دارند باید در ابتدای مسیر مورد حمایت نهادهای دولتی و صنفی قرار گیرند و امکان استفاده
از خدماتی مثل رایزنان بازرگانی را به شکل مطلوب داشته باشند.

سخن پایانی...
هیچ کس با افزایش قابلیتهای صادراتی تولیدکنندگان لوازم خانگی کش��ور مخالف نیس��ت اما باید به
این نکته توجه داشته باشیم که بازارهای جهانی با فضای گلخانهای بازار داخلی تفاوتهای زیادی دارد و
اگ��ر تولیدکنن��ده ما بخواهد با همین فرمان که در تولید داخلی عمل کرده ،در بازارهای جهانی هم پیش
برود ،شانس��ی برای بقا در این بازار نخواهد داش��ت .بازارهای خارجی عالوه بر ذات تولید نیازمند توجه به
عواملی مثل کاهش نرخ تمامش��ده ،افزایش کیفیت و ارائه خدمات مناس��ب هس��تند که متاسفانه درباره
کاالهای داخلی ما کمتر با چنین ویژگیهایی مواجه بودهایم؛ بنابراین شاید بهتر باشد پیش از گام نهادن
به یک اتاق تاریک که همان بازارهای خارجی است ،چراغی برای آن روشن کنیم و بیگدار به آب نزنیم.

