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 نکات مهم

در اروپا عمدتاً به دلیل البته باشد.  در این صنعت به طور کلی باثبات می روند رتبهانداز رتبه:  چشم

به منفی شده است. متمایل اندکی  آن دورنمایرات مالی چندین گروه بزرگ شرکتی، تسهیل مقر

بهبود یافته و در حال حاضر نیز تا  7102و  7102های در آسیای پاسیفیک طی سال رتبهانداز  چشم

های . رتبه صنعت در آمریکای التین پس از یک دوره تغییرات در سالباشدمی حدی رو به ارتقا

 شود. بینی می پیش، به طور کلی باثبات 7102و  7102

های اعتباری به طور متوسط بهبود یابند. این در حالی رسد نسبت در مجموع به نظر میها:  بینی پیش

حاشیه سود را محدود سازد. در  شدربهای انرژی ممکن است هر نوع مجدد  افزایشاست که 

زیرا تسهیل مقررات  ،اندکی بهبود یابد 7102رود اهرم مالی در سال  کشورهای توسعه یافته انتظار می

-شود شرکت بینی می در مناطق در حال توسعه نیز پیش .نماید می جبرانمالی اثرات اقتصاد حمایتی را 

 متعهد بمانند.های مالی خود  ها نسبت به بهبود تدریجی اهرم

کماکان  7102برای سال  حمایتیاقتصاد  بنیادین برای آمریکای شمالی و قاره اروپا اصولمفروضات: 

تر مصداق دارد. در  با دیدگاهی محتاطانهاین موضوع خصوص انگلستان، بود، اما در برقرار خواهد

ثبات خواهد بود. برای ای با آمریکای التین، رشد فروش بسیار اندک و حاشیه سود در سطح گسترده

 شود.بینی میمنطقه آسیای پاسیفیک، رشد مالیم تقاضا و ثبات قیمت پیش

و ریسک  تولید به تقاضا تسهیل مقررات مالی در بازارهای توسعه یافته و مازاد ظرفیت ها:ریسک

باشند. تضعیف انسجام سیاسی در قاره های اصلی این بخش میسیاسی در بازارهای نوظهور، ریسک

تواند تمایل به تجارت در منطقه را  اروپا و امکان خروج کامل انگلستان از اتحادیه اروپا نیز می

سازی سیاست پولی در ایاالت متحده و منطقه  کمرنگ سازد. همچنین این باور وجود دارد که عادی

های تامین مالی ، که این امر ریسکتشدید نمایدرا یورو ممکن است نوسان موجود در بازارهای مالی 

 مجدد را افزایش خواهد داد.

ها برای دسترسی به در اکثر مناطق پررونق، یعنی ایاالت متحده و اروپا، شرکتروند صنعت: 

نمایند.  های رشد یا پرداخت وجوه بیشتر به سهامداران، از جریانات نقدی خود استفاده میفرصت

ادغام بازارها در کشورهای توسعه یافته عمدتا شامل تولیدکنندگان و توزیع کنندگان رود انتظار می

بینی رشد بسیار . در آمریکای التین، مازاد ظرفیت، پیشکماکان تداوم داشته باشدای کوچک منطقه

 

 جهان و ايراندر  مصالح ساختمانیصنعت چشم انداز 
 S&P Globalبه نقل از گزارش ماه نوامبر 

 

 

 

 مدیریت ریسک
 

 

 
 

 صنایعزارش گ
 



 

 

 

 
2 

 صندوق ضمانت صادرات ايران       

www.egfi.ir  79 ماه دی 

انداز رشد ناشرین اوراق بهادار را محدود خواهد اندک و برخی فشارهای ناشی از هزینه، چشم

 ساخت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مفروضات اصلی

 آمریکای شمالی

  شرایط رونق اقتصادی توأم با ریسکی فزاینده 

رود در ایاالت متحده رشد تولید ناخالص داخلی و نرخ بیکاری به ترتیب  انتظار می 7102برای سال 

میلیون واحد مسکونی آغاز گردد. این شرایط نسبتاً مثبت  3/0درصد رسیده و ساخت  6/3و  3/7به 

رشد  تثبیتکه به دلیل باشد  میصالح ساختمانی های م حاکی از افزایش فروش و درآمد شرکت

در عین حال به دالیل  .است محدودتر 7102و  7106های  تردید نسبت به سال ساخت و ساز، بی

 چشم انداز رتبه صنعت مصالح ساختمانی بر حسب منطقه

 
تر برخی انداز منفی در اروپا، قواعد مالی سهلدلیل اصلی افزایش چشم

گذاری معتبر بزرگ و ساختار سرمایه عمدتاً مبتنی های سرمایهشرکت

 بوده است. های با بدهی باال شمار اندکی از شرکت بر بدهی برای

 

 

 بر حسب منطقه شیمیاییتوزیع رتبه صنعت 

 گذاری خصوصی سهام دریهو سرما عواملی مانند افزایش حمایت مالی

های این آمریکای شمالی و تا حدودی اروپای غربی موجب گردیده اکثر رتبه

 قرار بگیرند.  Bمنطقه در طبقه 
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های ساخت و ساز در  فعالیت ممکن استهای جدید،  قیمت بودن خانه مالی و گرانناشی از توان 

 .اندکی کاهش یابد 7102سال 

  حاشیه سود متأثر از تورم قیمت کاال 

و  هاهزینه نیروی کار و بهای کاال، با رسیدن اقتصاد به اشتغال کامل، برقراری تعرفه 7102در سال 

افزایش ها طی دو سال گذشته، رغم مناسب بودن این هزینهباالرفتن تقاضا برای محصوالت و علی

ساختمانی با باال بردن بهای محصول، افزایش قیمت های  مصالح  یافته است. تاکنون اغلب شرکت

نامشخص  7102استمرار و حفظ این افزایش قیمت برای سال اند، اما  های تولید را جبران نمودهنهاده

برخی مصالح ساختمانی از جمله چوب، فوالد و دیگر فلزات، نفت و محصوالت نفتی در سال  است.

و شرکتها در پی جایگزینی نیروی باشد باال میار همچنان نیروی کبهای گرانتر خواهند شد.  7102

 % افزایش یابد.3شود بهای مصالح ساختمانی  بینی می پیش 7102غیرانسانی هستند. برای سال 

 رغم علی ؛های اعتبار به دلیل باال نبودن میزان بازخرید سهام و فعالیت تملک سنجه ثبات

 های معتبر افزایش بدهی تعداد اندکی از شرکت

اند که موجب افزایش  های متوسط نموده های معتبر اخیرا اقدام به خرید شرکت تعداد کمی از شرکت

ای این شرکتها به طور قابل مالحظه یشود تمامبینی میپیش با این وجود، است بدهی آنها گردیده

صنعت از مازاد جریان های فعال در  ماه آتی کاهش دهند. اغلب شرکت 07های مالی خود را طی اهرم

گذاری داخلی در عملیات جهت بهبود کارائی و کاهش وابستگی به نیروی  نقدی خود برای سرمایه

 کنند. قیمت استفاده می کار گران

EMEAکشورهای حوزه 
1   

  0212-0202کاهش رشد ساخت و ساز در سالهای  

در  7102-7171و  7102% به ترتیب در سالهای 2/0% و 3/7منطقه به  GDPبه موازات کاهش رشد 

% سال گذشته، اغلب بازارهای اروپا همچنان به رشد تدریجی و آهسته خود ادامه 2/7مقایسه با رقم 

درصد رشد  2/7، 7102، ساخت و ساز اروپا در سال Euroconstructدهند. طبق گزارشات  می

باشد. همچنین رشد طی سالهای  کمتر می 7102درصد سال  2/3رقم خواهد داشت که در مقایسه با 

تواند نمیساخت و ساز  بدین ترتیب، % ادامه خواهد یافت و7نیز با نرخ کمتر از  7171و  7102

 محسوب گردد.عامل رشد اروپا  بعنوان

  0212-0202افزایش قیمت انرژی و کاهش رشد حاشیه سود در سال  

                                           
1
 Europe, Middle East and Africa 



 

 

 

 
4 

 صندوق ضمانت صادرات ايران       

www.egfi.ir  79 ماه دی 

های عملیاتی ناشی از  هزینه این حوزه توانستند از طریق کاهش  ن، اکثر فعاال7102طی سال 

های کاهش هزینه و افزایش متوسط بهای ، برنامه7102-7106های های ادغام و تملک در سال فعالیت

. نمایند حفظدرصدی قیمت انرژی  01محصول، حاشیه سود خود را تا حدی از اثرات منفی افزایش 

شود که در مقایسه با سال  بینی می درصد پیش 2/3، 7102در نهایت حاشیه سود عملیاتی  برای سال 

این رقم رود  انتظار میدر بهترین حالت  7102درصد( اندکی باالتر است و برای سال  2/3گذشته )

 بماند.  باقی ثابت

 0212-0202 هایهای اهرمی در سال تسهیل مقررات مالی و کاهش روند بهبود نسبت  

 کماکانهای مصالح ساختمانی به طور متوسط  های اعتبار شرکت سنجه 7106-7102های  در سال

سنگین تأمین مالی شده و  های های ادغام و تملک که از طریق بدهی فعالیت چرا که ؛ثابت ماند

شود در بینی میبیشتر به سهامداران، با افزایش جریان نقدی جبران گردیده است. پیشسود   پرداخت

 6/72درصد باشد که نسبت به میزان  2/72به بدهی،  جریان نقد ناشی از عملیاتنسبت  7102سال 

 درصدی سال

با وجود تداوم شرایط اقتصاد حمایتی، بهبود قابل  S&Pدهد. از دیدگاه کاهش نشان می 7106-7102

ها  زیرا اغلب شرکت رسد؛ یبعید به نظر م 7171و  7102 هایهای اهرمی در سالمالحظه شاخص

رود  در سناریوی اصلی انتظار می ورزند. همچنان به پرداخت سودهای انبوه به سهامداران مبادرت می

درصد افزایش  72به  7102-7171های حاصل از عملیات به بدهی طی سال جریان نقدیکه نسبت 

 یابد.

 آمریکای التین

  0212رشد بسیار کند حجم تولید و تداوم مازاد ظرفیت در سال  

در کشورهای آمریکای التین رشد حجم تولید یکسان نخواهد بود اما به طور کلی در  7102در سال 

کاهش  S&Pاغلب کشورها با نرخ رشد تک رقمی و از کم تا متوسط روبرو هستیم. از دیدگاه 

بودن نرخ  گذاری اندک بخش خصوصی و دولتی و پایینسرمایه فعالیت اقتصادی، نااطمینانی سیاسی،

شود در اکثر کشورها، بینی میدر منطقه، موجب تداوم فشار بر حجم تولید خواهد بود. پیش وری هبهر

-های سرمایه آثار ناشی از کاهش شدید پروژه کماکانمسکونی  صورت گرفته در مناطق هایفعالیت

 نماید.گذاری زیر بنایی را جبران 

 ها تمرکز بر سودآوری با وجود فشار هزینه 
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از افزایش هزینه نیروی کار و انرژی، امکان اندکی برای افزایش سود  S&Pبینی با توجه به پیش

. در اکثر کشورهای آمریکای داردوجود  7102عملیاتی در بین کشورهای آمریکای التین طی سال 

باشد که دلیل آن توانایی این کشورها در مناطق باالتر میالتین، حاشیه سود عملیاتی نسبت به سایر 

 گذاری عنوان شده است.پذیر و قدرت قیمت رقابت ای  حفظ ساختار هزینه

 )0212های اقتصادی محتاطانه در سال و سیاست 7تداوم روند کاهش بدهی )اهرم زدایی  

ل  های مالی طی ساتدریجی اهرمهای این منطقه به تعهدات خود مبنی بر کاهش رود شرکتانتظار می

های غیرضروری )فروش عمدتاً از طریق واگذاری داراییعمل نمایند که رسیدن به این هدف  7102

دارائی غیراصلی به منظور پرداخت دیون( و تمرکز بر سودآوری و ایجاد جریانات نقدی میسر خواهد 

ایجاد جریانات  سابقهکه صادرکنندگان اوراق بهادار بر اساس  شود بینی می پیشبود. از سوی دیگر 

از جمله پرداخت سود  خود های مالی محتاطانهگذاری خود، به سیاست های سرمایه نقدی و طرح

 های بازخرید سهام ادامه دهند. پایین به سهامداران و محدودیت فعالیت

 آسیای پاسیفیک

 رشد پایدار اقتصادی عامل رشد تقاضا 

های ساخت و ساز در اکثر کشورهای آسیایی،  پشتوانه دورنمای رشد اقتصادی پایدار و فعالیتبه 

 متضمن زیربنایی نیز  گذاری شرایط اعتباری این بخش همچنان در حال بهبود است، ضمن آنکه سرمایه

 د.ورشد این بخش خواهد ب

 پذیر پشتیبان جریان نقد عملیاتی های انعطاف قیمت 

در اکثر کشورهای این منطقه بهبود تقاضا موجب تثبیت روند قیمتی شده است. البته مازاد ظرفیت کلی 

 در این صنعت احتماال از افزایش قیمت در برخی مناطق از جمله چین جلوگیری خواهد نمود. 

 ها(  تداوم روند اهرم زدائی )کاهش بدهی 

 چندان بهو  ودهای خود را محدود نمهای سرمایهها ظرف دو سال آینده هزینهرود شرکتانتظار می 

-ها در حال اهرم زدائی از طریق فروش دارایی. اغلب شرکتمتوسل نشوندهای ادغام و تملک  فعالیت

ها و بازپرداخت دیون هستند، در حالیکه سودآوری خود در شرایط رشد اقتصادی را نیز افزایش 

 دهند. می

 های مهمها و فرصتریسک

                                           
2
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 شمالی آمریکای

 ها و توان مالی پایین برای خرید  خانه عت مصالح ساختمانی به دلیل گرانیتوقف رشد صن

 های موجود خانه

های موجود و افزایش قیمت مسکن، فروش خانه و صدور مجوز ساخت در به دلیل تعداد کم خانه

های  ه در کنار نرخکاهش یافته است. این مسئل 7102آگوست  30ایاالت متحده برای سه ماه منتهی به 

خریداران واجد شرایط از بازار گردد. در صورت تداوم این  خروجبهره باالتر ممکن است موجب 

رفت انتظار میمیلیون واحد مسکونی خواهیم بود که 3/0تر از  سازی به پایین روند، شاهد کاهش خانه

های موجود برای فروش  . چنانچه بهای مسکن باال بماند و خانهآغاز گردد 7102سال  ازساخت آنها 

های تعمیر و بازسازی نیز  های موجود به عنوان عامل بسیار اثرگذار بر فعالیت اندک باشند، فروش خانه

امکان مصالح ساختمانی شده و  ایبر دومینوییکاهش خواهد یافت. این شرایط موجب بروز یک اثر 

آغاز گردیده، در نهایت  7112آهسته این بخش که در پی کسادی مسکن سال روند رشد بسیار دارد 

 متوقف گردد. 7102در سال 

 بهره باالتر  هاینرخ 

های نوساز نرخ بهره باال نه تنها موجب فشار بر برخی خریداران نهایی و خروج آنها از بازار خانه 

رهینه سپاری منزل مسکونی بعنوان وثیقه ملزم به شود، بلکه حتی ممکن است مصرف کنندگان را می

 تعمیرات و بازسازی نماید. اخذ وام

 های مالی متهورانه امکان تغییر موضع به سیاست 

، افت نمایدشده و قیمت سهام نیز  بطئیچنانچه عملکرد بازارهای ساخت و ساز در ایاالت متحده 

های  فعالیتها وسوسه شوند تا وجوه نقد مازاد خود را صرف خرید مجدد سهام یا ممکن است شرکت

نمایند. این امر موجب افزایش ریسک مربوط به بدهی خواهد شد، به ویژه اگر خریدهای مجدد تملک 

 در حجم باال رخ دهد.

   EMEAکشورهای حوزه 

 0212ت بروز کساد اقتصادی در سال در صورتر  بندی دشوارشرایط رتبه  

در گذشته هنگام بروز کساد اقتصادی، ناشرین اوراق بهادار در این صنعت با کاهش سریع سود 

شدند. این مسئله بدین معناست که هرچه نسبت اهرمی )میزان بدهی( باالتر باشد،  عملیاتی مواجه می
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های هم است. از سوی دیگر افزایش اهرمفرصت کمتری برای واکنش ناشرین در زمان بروز مشکل فرا

 گردد. های اعتبار و کاهش رتبه اعتباری می مالی در برخی موارد منجر به تضعیف سنجه

  سیاسی ابهامخروج انگلیس از اتحادیه اروپا و 

باشد.  شده می بندی سیاسی همچنان مهمترین موضوع برای ناشرین اوراق بهادار رتبه ابهام S&Pاز نظر 

دهد، تا حدی نشأت  گفت نوسان نرخ ارز که نتایج مالی این ناشرین را تحت تأثیر قرار می توان می

ها  ثباتی ناشی از نوسانات سیاسی در کشورهایی که این شرکت. به ویژه بیباشدمی این ابهامگرفته از 

نوسانات  اتتواند موجب مصالح ساختمانی خود را عرضه نموده از جمله الجزایر، مصر و ترکیه می

 .را فراهم آورد 7102بیشتر ارز در سال 

 انداز افزایش نرخ بهره افزایش ریسک تامین مالی مجدد ناشی از چشم 

شده این  بندی ، تقریبا تمامی ناشرین اوراق بهادار رتبه7102و دوره کوتاهی در سال  7102طی سال 

دهی خود را در نرخ بهره پایین تامین یا بخشی از ب تمامصنعت در منطقه اروپا، خاورمیانه و آفریقا، 

سازی تدریجی  ، پیش از عادی7102شود که نرخ بهره در اواخر سال بینی میاند. پیشمالی مجدد نموده

 سیاست پولی بانک مرکزی اروپا  افزایش یابد.

 آمریکای التین 

 های سیاسی در بسیاری از کشورهای آمریکای التینشیوع ریسک 

تا حدی در  در برخی کشورهای آمریکای التین از جمله شیلی، کلمبیا، پرو وهای سیاسی ریسک 

مکزیک کاهش یافته است. با این حال ریسک سیاسی در برخی کشورها از جمله آرژانتین و برزیل 

انداز رشد ناشرین اوراق ها تأثیر نامطلوبی بر چشمبیشتر است. شایان ذکر است وجود این ریسک

 خواهد گذاشت.بر جای  دت بهادار در کوتاه م

 0212بینی تضعیف شرایط تأمین مالی در سال پیش 

شرایط تأمین مالی در آمریکای التین رو به تضعیف است. با وجود نقدینگی باال در بازارها،  

. حتی با ندارندبازارهای نوظهور  تمایلی به حضور درگذاران در پی بازدهی پرریسک بوده و  سرمایه

شده فعال  بندی های رتبهبینی افزایش نرخ بهره در بازار بدهی جهانی، اکثر شرکتپیشدر نظر گرفتن 

یعنی قبل از  7102های سررسیدشده بزرگ خود را قبل از سال  در این زمینه در آمریکای التین، بدهی

الی اند، لذا افزایش قابل توجه ریسک تامین م دوره انتخابات ریاست جمهوری تامین مالی مجدد نموده

 .باشدمورد انتظار نمی 7170و  7171برای قبل از سال  مجدد
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 0212تملک و ادغام طی سال   ها و فعالیتبینی فروش برخی داراییپیش 

الین بخش سیمان در آمریکای التین، بویژه ناشرین اوراق بهادار در رود  که بسیاری از فعانتظار می 

های اقدام به فروش برخی داراییبازار داخلی برزیل و نیز خارج از این بازار نظیر مکزیک، 

ها و یا کاهش فعالیت ها تالش برای کاهش بدهی. هدف فروشندگان دارایینمایندغیرضروری خود 

 باشد. رشد بسیار اندک، مانند برزیل می اندازدر بازارهایی با چشم

 آسیا و اقیانوسیه

 چین -جنگ تجاری ایاالت متحده 

. هنوز تاثیر این گرددمشاهده نمیای از توقف جنگ تجاری بین ایاالت متحده و چین هیچ نشانه 

، هر چند با شروع تاثیر جنگ است ها مشاهده نشدهجنگ بر وضعیت اقتصادی یا عملکرد بنگاه

تجاری بر رشد اقتصادی و شرایط بازار، ممکن است این امر به نوبه خود منجر به کاهش تقاضا و 

 قیمت مصالح ساختمانی شود.

 های نقدینگی و تامین مالی مجددریسک 

انداز رشد اقتصادی، نوسانات بازارهای مالی شدت  چشم ابهامافزایش نرخ بهره و گسترش  به دلیل

 گرفته است.

  به تقاضا تولیدمازاد ظرفیت 

نسبت به تقاضا  ظرفیت تولیدمازاد به طورکلی صنعت مصالح ساختمانی خصوصا در چین، کماکان با 

منطقی بین  یعمدتا در پی توافق 7102و  7102های . افزایش قیمت طی سالباشدمواجه می

ر چین برای افزایش تولید کنندگان سیمان د توان به توافقاست که بعنوان نمونه می تولیدکنندگان بوده

 .، اشاره نمودظرفیت مازاد صورت گرفته است توقف عملیات منجر بهبهای سیمان که بدون 

 موضوعات مهم صنعت 

 رغم گذشت یک های بزرگ مصالح ساختمانی علی های اعتباری شرکت عدم بهبود کامل سنجه

 دهه از بحران مالی 

 احیاء نگردیدهکامل  بطور، صنعت مصالح ساختمانی هنوز 7112با گذشت ده سال از رکود بزرگ سال 

معموال شرکتها در زمان رکود  ای محسوب شده و لذادورهاست. مصالح ساختمانی یک صنعت 

های  به این معنی که در شرایط بحرانی سنجه ؛دهندنشان میرا کاهش شدید سود عملیاتی  ،اقتصادی
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تگیرانه اعتباری، فرصت کمتری برای هر نوع واکنش از سوی ناشرین اوراق بهادار صنعت مصالح سخ

 آورد. ساختمانی فراهم می

 

 0222مشابه سال  رتبهتر از  پایین کماکانها  متوسط رتبه شرکت 

ین متوسط رتبه ا 7102این صنعت هنوز به طور کامل بهبود نیافته است. در سال  ، رتبه7112از بحران 

بوده است.  "BBB"اندکی باالتر از 7112بوده در حالیکه شاخص مشابه برای سال  "-BBB"صنعت 

دلیل این امر آنست که در برخی از کشورهای اروپایی از جمله ایتالیا، رتبه  S&Pاز نظر موسسه 

قرار دارد. این امر همچنین منعکس کننده این دیدگاه  7112صنعت همچنان در سطحی کمتر از سال 

ظرفیت  مازد گذاری قابل توجه در دهه گذشته، هنوزسرمایه متعاقباست که برخی کشورهای نوظهور 

شود. در نهایت، افزایش اند که موجب کاهش سودآوری این صنعت میحفظ کرده تولید خود را

سه سال گذشته مانع از بهبود کامل  طیهای تملک و پرداخت سود بیشتر به سهامداران هزینه

 گردیده است. یهای اعتبار سنجه

  0222از سال  جریان نقدی ناشی از عملیات به بدهیعدم بهبود کامل نسبت 

 2/76 همتاهای حاصل از عملیات به بدهی برای شرکت جریان نقدیمتوسط نسبت  7102در سال 

، این 7112درصد سال  6/02رقم  در مقایسه با نسبت این . با وجود بهبود قابل توجهبود درصد

باشد. انتظار بهبود این سنجه برای سالهای می 7112درصد سال  0/30شاخص همچنان کمتر از رقم 

با اندکی  7102کاهش یافته و در سال  7102شود در سال بینی میپیش اما، نداشتهوجود  7102-7102

 بازگردد. 7102افزایش به سطح 

بیانگر عدم بهبود کلی این  7102و  7112های  بندی، شکاف این شاخص بین سالمشابه روند رتبه

کشورهای اروپایی و بازارهای نوظهور و روند همچنان کند ایجاد جریان نقدی بخش در برخی 

 باشد. عملیاتی می

 

 

 

 

 

 

 

 بینی رشد درآمد صنعت مصالح ساختمانی )ارز محلی(پیش
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برای اکثر مناطق نرخ رشد متوسط تک رقمی البته با روندی  2119-2121های  در سال

 شود. بینی می کاهنده پیش
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 «مصالح ساختمانی درایران»

  3تولید 

 عنوان کاال
میزان تولید 

 29درسال 

واحد 

 سنجش
 استانهای مهم تولید کننده

 خراسان رضوی، اصفهان، تهران، فارس، همدان میلیون تن 0/22 سیمان

 خراسان رضوی، اصفهان، تهران، فارس، همدان میلیون تن 0/22 کلینکر

 22 سنگ ساختمانی
میلیون متر 

 مربع

فارس، اصفهان، مرکزی، کرمان، لرستان، خراسان 

 تهران، یزد، قم، آذربایجان شرقیجنوبی، 

 323 کاشی و سرامیک
میلیون متر 

 مربع
 یزد، قزوین، اصفهان

 یزد، قزوین، اصفهان هزار تن 012 چینی بهداشتی
 

 صادرات 

 کشورهای عمده صادرکننده و وارد کننده مصالح ساختمانی

 عنوان کاال 
 کشورهای عمده صادرکننده

 0219-12طی سالهای  

 کشورهای عمده واردکننده 

 0219-12طی سالهای  

 آمریکا، سریالنکا، فیلیپین، فرانسه، هلند، ایران چین، تایلند، ترکیه، آلمان، کانادا، ایران سیمان و کلینکر

 آمریکا، چین، کره، انگلستان، نیجریه، ایران چین، ایتالیا، ترکیه، هند، برزیل، ایران سنگ ساختمانی

و کاشی، سرامیک 

 چینی بهداشتی
 چین، ایتالیا، اسپانیا، آلمان، ترکیه، ایران

آمریکا، فرانسه، آلمان، انگلستان، عریستان، 

 ایران

 کشورهای عمده هدف صادراتی ایران     

 کشورهای عمده هدف صادراتی عنوان کاال 

 عراق، افغانستان، کویت، بنگالدش، امارات سیمان و کلینکر

 عراق، ترکیه، هند، ترکمنستانچین،  سنگ ساختمانی

 عراق، پاکستان، افغانستان، گرجستان، ترکمنستان کاشی، سرامیک و چینی بهداشتی

 

                                           
 وب سايت سازمان توسعه تجارت ايران 3



 

 

 

 
12 

 صندوق ضمانت صادرات ايران       

www.egfi.ir  79 ماه دی 

ارقام به میلیون دالر -ارزش صادرات طی پنج سال اخیر  

 سنگ ساختمانی سیمان و کلینکر سال
کاشی، سرامیک، 

 چینی بهداشتی

0327 0126 021 222 

0323 222 022 223 

0322 622 022 223 

0322 233 722 362 

0326 201 320 201 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های موجود در صادراتچالش

اتکا به بازارهای کم ثبات منطقه، اقدام به قیمت شکنی از سوی برخی از صادرکنندگان و سیمان: 

تاثیر منفی این امر بر شرایط فعالیت در بازارهای هدف، عدم اهتمام صنعت و مجموعه 

صادرکنندگان به ایجاد شرکت های بزرگ صادراتی و کنسرسیوم و بهره گیری از مزایای آن در 

 زمینه حضور در بازارهای بین المللی، تاثیر منفی کاهش نقدینگی بر صادرات

بهره گیری از ماشین آالت فرسوده که موجب پایین آمدن کیفیت سنگ و باال  سنگ ساختمانی:

رد بخش معدن به صادرات سنگ خام که مانع ایجاد ارزش افزوده رفتن ضایعات می شود، رویک

باالتر در صادرات سنگ کشور شده است، مشکل نقدینگی برخی از واحدهای صنعتی در بخش 

 سنگ مانع اصلی در جهت سرمایه گذاری و ارتقاء تکنولوژی می گردد.

 

۱۰۷۶ 

۸۵۴ 

۶۷۸ 

۴۳۳ ۴۱۰ 

۱۹۰ ۱۷۸ ۱۸۷ ۲۷۴ ۳۴۱ 
۴۹۷ ۴۷۳ 

۴۴۳ ۳۶۷ 
۴۱۰ 

1392 1393 1394 1395 1396 

ارقام به میلیون دالر -ارزش صادرات طی پنج سال اخیر  

 

 کاشی، سرامیک، چینی بهداشتی سنگ ساختمانی سیمان و کلینکر
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رهای خارجی به مشکل در زمینه حضور مستمر در بازاکاشی، سرامیک و چینی بهداشتی:  

جهت تمرکز بر بازارهای بی ثبات منطقه، ضعف برخی از صادرکنندگان در زمینه بازاریابی و 

عدم پذیرش هزینه های مترتب بر آن، نداشتن تفاهم نامه تجارت ترجیحی با کشورهای همسایه 

باعث شده حقوق و عوارض گمرکی برای ایران نسبت به کشورهای دیگر حتی در صادرات 

کشورهایی همچون عراق و سوریه افزایش یابد، اقدام برخی از صادرکنندگان به قیمت  برای

شکنی که موجب از دست رفتن بازارهای هدف سایر صادرکنندگان محصوالت با کیفیت می 

 .گردد

 عملکرد صندوق

پوشش صندوق در بخش مصالح ساختمانی )شامل کلیه مواد مرتبط نظیر آجر، سیمان، گچ، بلوک 

 ( به شرح زیر بوده است.0326-22ساختمان و...( در بازه زمانی ده ساله اخیر)

  

 عملکرد عنوان

 مجموع پوشش طی ده سال گذشته 
میلیون  2میلیون دالر ضمانتنامه،  22میلیون دالر ) 22

 دالر بیمه نامه(

متوسط ضریب پوشش طی پنج سال 

 گذشته

 درصد 4/2سیمان و کلینکر: 

 درصد 8/2سنگ ساختمانی: 

 درصد 2/1 کاشی و سرامیک:

 لحاظ اخذ پوششه شرکت های برتر ب
بازرگانی استوان  -میلیون دالر( 3/03سیمان هگمتان )

 میلیون دالر( 6سپند )

 میلیون دالر 2/0 مجموع حق بیمه و کارمزد

 میلیون دالر 6/2 مجموع خسارات پرداختی

 میلیون دالر 6/2 مجموع بازیافت

 درصد 702 خسارت خالص )کلی(متوسط ضریب 

 درصد 702 متوسط ضریب خسارت خالص ضمانتنامه

 درصد 3 متوسط ضریب خسارت خالص بیمه نامه


