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گزارش اینفوگرافیک «فرصت امروز» از صنعت مبلمان ایران و جهان

30هزار میلیارد تومان گردش مالی صنعت مبلمان ایران
ترجمه و گردآوری :بابک جمالی

چوب بهعنوان مادهای با سرعت تجدیدپذیری باال ،سازگار
با محیطزیس�ت و خ�واص مهندس�ی وی�ژه منحصربهفرد،
گویس�بقت را از س�ایر محصوالت رقیب ربوده و بررس�ی

روند تمایل به مصرف چوب وکاالهای چوبی ش�اهدی بر این
ادعاست .صنعت مبلمان بهعنوان سه صنعت نخست صنایع
کوچک دنیا مطرح است و جزو صنایع کوچک بسیار سودده
و زودب�ازده در نظر گرفته میش�ود .ارزش تولیدات جهانی
این صنعت در س�ال  2015حدود 437میلیارد دالر و ارزش

تج�ارت بینالمللی محصوالت این صنع�ت هم 147میلیارد
دالر بوده اس�ت .سهم آس�یا از این آمار ۳۰درصد که از این
میزان ۲۰درصد میش�ود متعلق ب�ه چین و تنها 2درصد آن
متعلق به کش�ورمان اس�ت .حدود ۲۲۶واحد تولید صنعتی
مبلمان با اش�تغال حدود ۱۰هزار نفر در کش�ور وجود دارد.

95درصد؛ سهم
کسبوکارهای کوچک

150میلیارد دالر؛ سهم
تجارت جهانی مبلمان

64دالر؛ میانگین سرانه
مصرف مبل

براساس دادههای آماری سالهای اخیر،
س��هم تجارت جهانی ای��ن صنعت حدود
150میلی��ارد دالر اس��ت .ایتالی��ا ،چین،
مکزیک ،آلمان و آمری��کا از غولهای این
صنعت هستند و بخش قابل توجهی از نیاز
بازار به وسیله این کشورها تأمین میشود.

س��رانه مص��رف مبلمان در کش��ورهای
توس��عهیافته ۲۲۳دالر و میانگی��ن جهانی
آن ۶۴دالر است .ارزش مبلمان بازار ایران
5میلی��ارد دالر پیشبینی میش��ود و این
نشان میدهد که مصرف سرانه مبلمان در
ایرانی کمی باالتر از متوسط جهانی است.

715میلیون دالر
واردات مبل

مشتریان
مبلمان ایران

در انگلس��تان 95درص��د از بنگاهه��ای
مبلمان خرد و زیر  10تا 50نفر هس��تند .در
ایتالیا کارگاههای کوچک مبلمانسازی کار
میکنن��د و دانمارک بهعنوان کش��وری که
20درص��د صادرات مبل اروپ��ا را در اختیار
دارد وضعیتی مشابه انگلیس به لحاظ تولید
مب��ل دارد و کارگاههای کوچک ،بزرگترین
نقش را در این میان ایفا میکنند.

صادرات مبل ایران
25میلیون دالر

براس��اس اعالم ش��ورای ملی مبلمان و
دکوراس��یون ایران و صنایع وابس��ته ،در
س��ال  1393ارزش واردات مبلمان چوبی
به داخل کش��ور حدود 715میلیون دالر
تخمی��ن زده میش��ود ک��ه این آم��ار در
مقایسه با صادرات تقریباً 22برابر است.

براس��اس دادههای ش��ورای ملی مبلمان و
دکوراسیون ایران و صنایع وابسته ،کشورهای
ع��راق ،قزاقزس��تان ،آذربایجان ،ارمنس��تان،
ازبکستان ،تاجیکستان ،افغانستان ،کشورهای
عربی ح��وزه خلیجف��ارس و اوکراین بهعنوان
عمده کشورهای مقصد صادرات مبلمان ایران
شناخته میشوند.

ای��ران طی س��الهای اخی��ر وضعیت
بس��یار متغیری را تجربه ک��رده ،در حال
حاضر ارزش صادراتی در این حوزه ساالنه
25میلی��ون دالر برآورد ش��ده و در چند
س��ال اخیر صادرات مبلمان از  10به عدد
25میلیون دالر افزایش یافته است.

117هزار نفر اشتغالزایی
مبلمان در ایران

95درصد؛
حجم واردات مواد اولیه

واردات 70درصدی
امدیاف

در حال حاضر در کل کش��ور حدودا ۵۰هزار
واحد صنفی تولیدی در این صنعت فعال هستند
که ب��رای بیش از ۱۱۷هزار نفر در این کارگاهها
امکان اشتغالزایی فراهم شده است .این مسئله
در حالی است که مهمترین فعاالن بازار و صنعت
مبلمان ایران کارگاههای کوچکی هستند که در
گوشه و کنار ایران به کار مشغولند.

پتانسیل باالی مبلمان
ایرانی برای پیشرفت
بازار مبلم��ان ایران بیش از 30هزار میلیارد
توم��ان گردش مال��ی دارد .چ��وب و مبلمان
ایرانی با دارابودن واحدهای صنعتی پرتعداد و
کارگاهی (که از نظ��ر تعداد و نه از نظر بازده
تولید با کش��ور چین برابری میکند) میتواند
ب��ا تولید مبلمان با کیفیت ب��ه بازارهای چند
میلیارد دالری خارجی دست یابد.

همچنی�ن براس�اس گزارش�ات اتحادیه دوردگ�ران ،تعداد
 ۴۶۷۰۰واحد رسمیدر زمینه صنایع چوب مشغول فعالیتند
ک�ه تعداد ۱۱۷ه�زار نفر در ای�ن کارگاهها مش�غول فعالیت
هس�تند۸ .درصد اشتغال کش�ور با این صنعت گره خورده
است.

مطالع��ات اتحادی��ه صادرکنندگان
مبلمان منزل و اداری نش��ان میدهد
ک��ه حج��م واردات مواد اولی��ه از کل
واردات در بخ��ش مبلمان و مصنوعات
چوبی به داخل کش��ور در این صنعت
۹۵درص��د و حج��م واردات محص��ول
نهایی تنها ۵درصد است.

چ��ه م��اده اولی��های وارد میش��ود و کدام
تولید داخل اس��ت؟ نئوپان تولی��د داخل نیاز
این صنعت را پاس��خگو است .در زمینه تأمین
امدیاف ،افزونب��ر ۳۰درص��د از تولید داخل
و ۷۰درصد از خارج کش��ور وارد میش��ود .در
تأمین مواد اولیه پارچه و یراقآالت نیز بخش
عمدهای از خارج کشور وارد میشود.

 30تا 100درصد
سودآوری مبلمان

برنامههایی برای افزایش
صادرات

سودآوری و ارزشافزوده صنعت مبلمان
میتواند از  30تا 100درصد در بخشهای
مختلف برآورد ش��ود چون س��اختار این
صنعت بهصورت ش��بکهای اس��ت و برای
تولید یک مب��ل بخشهای مختلفی باید
بهصورت ش��بکهای کار کنند تا محصول
نهایی وارد بازار شود.

تأس��یس 11فروش��گاه دائم��ی عرض��ه
محصوالت صنعت مبلمان ایران در کشورهای
هدف صادراتی ،حضور تولیدکنندگان مبلمان
در نمایشگاههای تخصصی مبلمان در بازارهای
هدف و میزبانی از فعاالن حوزه صنعت مبلمان
کش��ورهای هدف در نمایشگاههای مبلمان و
مصنوعات چوبی کشور.

4هزار سال
پیشینه مبل در ایران
نخستین فرم صندلی ،ریشه در  4هزار سال
پیش دارد که در حفاریهای باستانشناس��ی
از املش گیالن به دس��ت آمده اس��ت .نقوش
باس��تانی در ظروف ،اب��زار و دیوارهای کاخها
نشان میدهد که انواع نشیمن و مبلمان ایران
دارای اصالت خاص خود است.

دالیل عدم موفقیت مبلمان
ایران در صادرات
وجود پارهای از مشکالت و چالشها در این
بخش مانند عدم تأمین مواد اولیه باکیفیت با
وجود تعرفه باال ،حضور قدرتمند رقبا و تأثیر
مالیات بر ارزشافزوده در قیمت تمام ش��ده
کاال از جمله موانع توس��عه صادرات صنعت
مبلمان است.

100میلیون تومان
سرمایه اولیه
ب��رای احداث ی��ک کارگاه تولی��د مبلمان
حدود 100میلیون تومان سرمایه اولیه احتیاج
است .در صورت وجود مشتری ،سودآوری این
کس��بوکار سریع و در کمتر از یک ماه تقریباً
50درصد قیمت فروش هر سری مبل است.

