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 چکيده
 وشر بکارگیري با ایران سرامیک و کاشي صنعت توانمندي ارزیابي به حاضر مطالعه

 رقابت توان روش. پردازد مي 4931-4931 زماني بازه در( UC) اي هزینه رقابت توان

 مزیت و صادراتي رقابت توان داخلي، رقابت توان) بخش سه به خود( UC) اي هزینه

-4931 سالهاي براي نظر مورد هاي شاخص محاسبه روش که شود مي تقسیم( نسبي

 اخصش از استفاده با ایران در سرامیک و کاشي صنعت سپس و شود مي تشریح 4931

 اخصش دهد؛ مي نشان مطالعه نتایج. گیرد مي قرار ارزیابي مورد صادراتي رقابتي توان

 پذیري رقابت توان از که باشد مي 41/1 با برابر  31 سال در صادراتي رقابتي توان

 .باشد مي برخوردار

 نسبي، مزیت سرامیک، و کاشي صنعت رقابتي، توان اژگان کليدي:و 

 صادرات.
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 3ابراهيم علی رازینی ، 2 محمدرضا ميرزایی نژاد ،   1 احسان قربانی

 دانشجوي کارشناسي ارشد، گروه اقتصاد، دانشگاه آزاد اسالمي، تهران مرکز، تهران ، ایران 4
 مرکز، تهران، ایران تهران واحد. اسالمي آزاد اقتصاد،دانشگاه استادیار ،گروه 2
 کرج، البرز، ایران اسالمي،واحد آزاد مدیریت،دانشگاه استادیار،گروه 9

 
  نام نویسنده مسئول:

 محمدرضا ميرزایی نژاد

 ایران در سراميک و کاشی صنعت رقابتی توان ارزیابی

 )رویکرد توان رقابتی صادراتی(
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 مقدمه
 اتاطالع فناوري در انقالب تقاضا، و مصرف الگوهاي در سریع تغییرات جهاني، تجارت گسترش با پذیري رقابت مفهوم اخیردهه دو در

 سرامیک و کاشي صنعت(. 4931 زریباف،) است شده برخوردار اي ویژه اهمیت از المللي بین و محلي رقباي کیفیت و تعداد افزایش همچنین و

 ارز تامین رد توجه قابل منبع یک و باشد داشتهمهمي جایگاه تواندمي کشور نفتي غیر صادرات توسعه در که است صنایعي ترین مهم از یکي

 در یباز نماي ایجاد در پوششي، کاربرد بر عالوه که گرددمي محسوب بناها در استفاده مورد پوشش ترین رایج سرامیک و کاشي. باشد کشور

 از دسته آن ویژه به. باشد مي غیرفلزي و غیرآلي مواد آن اصلي دهنده تشکیل اجزاء کلي بطور و گردد مي محسوب اولیه عوامل از معماري

 .رسدمي نظر به ضروري باشد،مي دارا را جدید هايبازار به دسترسي و بیشتر صادرات قابلیت آینده در که محصوالتي

 از پس هک است اینگونه به مقاله ساختار و پردازدمي ایران سرامیک و کاشي صنعت رقابت توان ارزیابي به حاضر مطالعه راستا، این در

 عتصن تجارت و تولید وضعیت سپس. شودمي پرداخته شده انجام مطالعات به بعد قسمت در و شده اشاره تحقیق نظري مباني به مقدمه

 و يگیر نتیجه نیز آخر در شد، خواهد محاسبه سرامیک و کاشي صنعت صادراتي رقابتي توان و شده مرور ایران و جهان در سرامیک و کاشي

 .شودمي ارائه سیاستي هاي توصیه
 

 نظرتحقيق مبانی -1
 يهاارزش قدر چه هر ايمقایسه طیف یک در که نحوي به دارد، مشتري نظر مورد يهاارزش با مستقیم ارتباط رقابتي، مزیت مفهوم

 در خود رقباي به نسبت سازمان، که گفت توانمي باشد، ترمنطبق آن با یا ترنزدیک مشتري نظر مورد هايارزشبه سازمان یک شده عرضه

 .است مزیت و برتري داراي رقابتي معیار چند یا یک

 به. سازدمي قادر رقبا از بهتر عملکردي دادن نشان به را شرکت همواره که است هایيتوانمندي یا عوامل مجموعه شامل رقابتي مزیت

 رقبا و نمایدمي هاسازمان سایر از تر موفق بسیار را سازمان رقابتي محیط یک در که است عواملي از ترکیبي یا عامل رقابتي مزیت عبارتي،

 هم و کند توجه خود خارجي موقعیت به باید هم سازمان یک رقابتي، مزیت به دستیابي براي اینبنابر. کنند تقلید آن از راحتي به توانندنمي

 الهدنب فرایند مسیر این نخست،: باشدمي تعمق قابل مهم نکته دو رقابتي مزیت ایجاد مسیر در. دهد قرار توجه مورد را داخلي هايتوانمندي

 خود، يهاشایستگي واسطه به بتواند سازمان که صورتي در کهاین یعني. شودمي منجر سازمان پذیري رقابت و عالي عملکرد به که است داري

 ايج بر خود ازشایسته  عملکردي واقع در باشد، رقبا از برتر همواره و بوده ارزشمند مشتریان براي که نماید خلق پایداري رقابتي مزیت

 وسطت راحتي به یا رقابتي مزیت رقابت، شدت و محیطي يهاپیچیدگي افزایش بخاطر دوم،. استآورده ارمغانبه را پذیري رقابت و گذاشته

 فکر به ایدب سازمان اساس این بر. شوند جایگزین جدیدي يهامزیت با بایستي و بازدمي رنگ زودي به مشتریان نظر از یا شودمي تقلید رقبا

 باشد خود رقابتي يهامزیت نمودن پیدا

 پائین قیمتي با را خود محصوالت باشد قادر که بنگاه رقابتي دیگر، توان عبارت به یا سودآور محصوالت توان فروش یعنى رقابتي؛ توان 

 کوچکتر واحدش ىهااگر هزینه کند، رقابت تواند مى بنگاه یا صنعت یک ترتیب، اینبه کند. عرضه خود به رقباى نسبت باالترى کیفیت و تر

( 4331کوکبرن ) و سیگل توسط ارائه شده شاخص از مطالعه این جهانى باشند. در یا داخلى توانند مى رقبا اینکه  باشد رقبایش مساوى یا

اند. این شاخص برابر است با ( براي محاسبه توان رقابتي استفاده نمودهUCآنها از شاخصي به نام نسبت هزینه واحد )است.  استفاده شده

 داراي بنگاه یک این شاخص، . براساسشودهاي مختلف محاسبه مي( که بر اساس قیمتVO( تقسیم بر ارزش کل محصول )TCهزینه کل)

 خُرد اقتصاد در که باشید داشته توجه باشد. وخارجي اش داخلي رقباي یا مساوي ( کوچکترUCش )واحد هايهزینه اگر است رقابتي توان

مي  به دست کاال فیزیکي واحد ترتیب، هزینه این به و شودمي ( تعریفQمحصول ) تعداد بر ( تقسیمTCکل ) هزینه واحد به صورت هزینه

 توجه واقع )با جهان در مورد این که باشند، همگن کامالً رقیب دو محصوالت که استفاده کرد واحد هزینه این شکل از توانمي وقتي اما آید؛

 تقسیم به جاي دلیل، همین به شود.مي متفاوت(، به ندرت یافت فروش از پس خدمات همچنین و متفاوت کیفیت محصول، به ترکیبات

مرغوبیت  شودمي فرض بنابراین، کنند. مي  P.Q ( یعني تقسیمVOمحصول ) ارزش به را (، آنQمحصول ) تعداد ( بهTCتولید ) کل هزینه

 دو کل هزینه وقتي ترتیب، این به است. آنها متناسب کیفیت با کاالها قیمت و بوده مستتر کاالها قیمت در فروش از پس خدمات و کاال

 نسبت و شده بیشتر محصولش ارزش فروشد،مي دیگري از باالتر قیمت با و کرده تولید باال کیفیت با را محصولش یکي ولي است، برابر بنگاه

 که این به توجه با است. حال بیشتر رقابتي توان دیگر بنگاه به نسبت بنگاه این که است معنا این به امر این یابد.مي کاهش واحدش هزینه

 توان گیرد، قرار داخلي قیمت اگر شود.مي تقسیم نوع سه به مربوطه گیرد، شاخص قرار قیمتي چه محصول قیمت به جاي و کسر مخرج در

 صادراتي)که در این مطالعه به تشریح کامل این مورد پرداخته ایم( رقابت توان گیرد، قرار جهاني قیمت اگر آید؛مي به دست  داخلي رقابت

 (.4931راستي؛ آمد )رازیني و  خواهد دستبه نسبي مزیت گیرد، قرار سایه اي قیمت اگر و آید دست ميبه
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 انجام شده مطالعات -2

 داخلی: . مطالعات1-2
 مس ملي ایران را مورد ارزیابي قرار دادند که در این پژوهش شرکت مس صنعت رقابتي ( در پژوهشي توان4931رازیني و راستي )

 واحد ههزین نسبت نام به شاخصي از پذیريرقابت و رقابتي توان محاسبه و ارزیابي موردي مورد ارزیابي واقع شد. براي عنوان مطالعهایران به

(UC) این رشود. دمزیت نسبي تقسیم مي و صادراتي رقابت توان داخلي، رقابت دیگر: توان شاخص سه به خود این شاخصشد که  استفاده 

. استدهش ارزیابي شرکت این رقابتي توان هاآن ازاستفاده با و سپس، شده محاسبه ایران مس ملي شرکت براي مذکور شاخص سه ابتدا پژوهش،

. استهشد تحلیل و بررسي شرکت نیز این رقابتي توان بر هاتعرفه نرخ کاهش و ارز نرخ افزایش ها،یارانه منديهدف اجراي طرح آثار چنین،هم

 ارز، نرخ افزایش انرژي( ویارانه کل )حذف هایارانه هدفمندي کامل طرح زمانهم اجراي صورت در که دارد آن بر داللت پژوهش این نتایج

 .استداشته وجود 4934 سال در 11/1 و4931 سال در 13/1 سطح تا ایران مس ملي شرکت براي باالیي و مناسب بسیار رقابتي توان امکان

موضوع مجتمع اي صنعت الستیک ایران پرداختند و براي این به تحلیل توان رقابت هزینه ايمقاله در (4934حسیني ) نصراللهي و

اي مورد پژوهش و ارزیابي قرار دادند. نتایج این پژوهش نشان دهنده وجود توان از شاخص توان رقابت هزینهصنایع الستیک یزد را با استفاده

مللي البینباشد، اما کارخانجات بایاس فاقد مزیت نسبي و توان رقابتي در سطح داخلي و اي در کارخانجات رادیال و تیوب ميرقابت هزینه

گیرد و است، این در حالي است که محصوالت بایاس شدیدا مورد حمایت قرار دارند. اما حمایت چنداني از محصوالت رادیال صورت نمي

 محصوالت تیوي اصالً حمایتي ندارند.

 

 خارج در انجام شده . مطالعات2-2

 .شودمي اشاره اندشده پژوهش، انجامکه در زمینه موضوع مورد  خارجي مطالعات برخي به بخش این در

 هايکارخانه بین در عملکرد تجاري و پذیريرقابت ها،کارخانه نوآوري میان رابطه به بررسي ايمطالعه ( در2113شین ) و سونگ چو،

 بازار وانایيت کار، نیروي بهروري کیفیت، هزینه، از عبارتند پذیريرقابت بر موثر عوامل مطالعه این اساس نتایج بر. اندپرداخته کره صنعتي

 تومبیلا ماشیني، قارچ، صنایع در نوآوري معرفي. موثر باشد تواندمي بنگاه پذیريرقابت در نوآوري ضمن در و مدیریت مشتري و خارجي رقباي

 .ندارد وجود کره در ايکارخانه هايبنگاه به هاکارخانه مستقیم نوآوري ارائه براي ايزمینه هیچ اما. است غیرضروري و الکترونیک

اي کشور پذیري و منابع آن )مطالعه موردي بخش صنایع کارخانهگیري رقابت( در پژوهشي با عنوان اندازه2111کوکبرن و سیگل )

پذیري بتبع این رقااي کشور مالي و مناپذیري مبتني بر هزینه واحد به بررسي رقابت پذیري صنایع کارخانهاز مفهوم رقابتمالي( با استفاده

رسد صنایع دهد. بر اساس این پژوهش، به نظر ميهاي مالي را نشان ميدر میان صنایع و شرکتپرداختند. نتایج این بررسي تنوع کمي

سبي ت نسازي حتي در بازارهاي داخلي نیز غیر رقابتي هستند. از سوي دیگر، صنایع فلزي و پارچه چاپ شده داراي مزیسازي و کارتنصابون

است که هاي کاربر نهفتهروشني هستند و حتي در مورد دوم پتانسیل صادراتي نیز وجود دارد. مزیت نسبي کشور مالي به وضوح در فعالیت

 شود.هاي پایین نیروي کار ناشي ميبر دارند. این نتایج عمدتا از هزینهبر و نهادههاي سرمایهتمایل به عملکرد بهتر از فعالیت
 

 ایران و جهان در کاشی و سراميک صنعت توليد وضعيت -3
تولید کاشي و سرامیک از سال  ،به علت رکود حاکم بر بازار مسکن و مشکالت صادرات ،شودمشاهده مي (4-9جدول )مانطور که در ه

یافته و مقدار واردات آن نیز افزایش و هر ساله مقدار تولید آن کاهش  در کشور روند نزولي داشته است ،که مورد بررسي قرار گرفته 31تا  31

دهد که شرکت بورسي فعال در زمینه تولید کاشي و سرامیک در کشور نشان مي 41بررسي بازار بیش از یک هزار میلیارد توماني یافته است. 

و  کرد وجوترین مانع توسعه آن را باید در نیافتن بازارهاي صادراتي جستمهم ،هاي نسبي متنوع این صنعت در داخل کشوربا وجود مزیت

 .اینکه کاالهاي تولید داخل به جز کشور همسایه غربي و برخي کشورهاي آسیاي میانه امکان ورود به بازار سایر کشورها را ندارد

 

 (ساله کاشی و سراميک ایران )ميليون متر مربع 5(: آمار 1-4جدول )

4931 4939 4932 4934 4931 

 تولید 171 111 111 141 911

 صادرات 11 39 441 413 442

 مصرف 941 911 971 931 991

 واردات 9.1 4.9 1.1 3.1 7.1
Source: World Production and consumption of ceramic tiles. 
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قاره آسیا و در راس آن کشور چین بزرگترین تولید کننده کاشي و سرامیک در دنیا  ،شودمشاهده مي (2-1)همانطوري که در جدول 

ر . براساس جدول مذکوتوان به وجود استاندارهاي محیط زیستي در آمریکا و اروپا اشاره کرداست که یکي از علل این حجم تولید در آسیا مي

( مي توان مشاهده کرد که کشور چین در تمام این 2144-2141) 4931-4931سال  در سرامیک و کاشي تولیدکننده اول کشور 41براي 

در میزان تولید کاشي و سرامیک در  3سالها رتبه اول را بخود اختصاص داده است. اما نکته اي که نباید از آن غافل شد، کاهش رتبه ایران به 

میلیون متر مربع در رتبه چهارم  171کشور ایران با تولید  2144مي باشد، بطوریکه با مشاهده آمار، مشهود مي باشد که در سال  2141سال 

نیز این رتبه در اختیار ایران بود، ولي بخاطر مشکالت رکودي در بازار مسکن ایران و افزایش قیمت  2149و  2142قرار داشت و در سالهاي 

میلیون متر مربع جاي خود را با کشور اسپانیا  141 با تولید 2141کاهش پیدا کرد و در سال  2141و  2141ارز میزان تولید در سالهاي 

میلیون متر مربع، رتبه ایران در میان ده تولید کننده کاشي و سرامیک  911با تولید  2141عوض کرد و به رتبه پنجم تنزل یافت و در سال 

 711چهارم در جهان با ظرفیت تولید ساالنه انداز صنعت، معدن و تجارت، باید به جایگاه صنعتي که براساس سند چشمبه نهم کاهش یافت. 

 رسید. میلیارد دالر صادرات مي 2میلیون مترمربع و 
 

 2111-2115 سال در سراميک )برحسب ميليون متر مربع( و کاشی توليدکننده اول کشور 11(: 2-3جدول )
 

 2141 2141 2149 2142 2144 کشور ردیف
درصد از تولید جهاني در 

2141 

نسبت به  درصد تغییرات

 سال قبل

 -1.1 13.9 1371 1111 1711 1211 1311 چین 4

 -1.1 7.9 333 319 374 311 311 برزیل 2

 9 1.3 311 321 711 134 147 هند 9

 9.1 9.1 111 121 121 111 932 اسپانیا 1

 22.2 9.1 111 911 911 231 931 ویتنام 1

 9.1 9.2 931 932 919 917 111 ایتالیا 1

 -44.3 9 971 121 931 911 921 اندونزي 7

 4.1 2.1 921 941 911 231 211 ترکیه 3

 -21.3 2.1 911 141 111 111 171 ایران 3

 1.2 2 212 291 291 294 224 مکزیک 41

 -1.1 32.3 41221 41271 3311 3433 3713 مجموع

 -1.4 411.1 42911 42113 44379 44291 41191 مجموع جهاني
Source: World Production and consumption of ceramic tiles. 

 

صادر کننده کاشي و سرامیک در سال  1، کشور چین، اسپانیا، ایتالیا و ایران بعنوان شودمشاهده مي (9-1)همانطور که در جدول 

 442و  413، 441 ،39، 11نشان مي دهد، به ترتیب  4931 -31بررسي میزان صادرات کاشي و سرامیک در سال هاي مي باشند.  2141

پیش از این، عراق، پاکستان، افغانستان، ترکمنستان و گرجستان در ه است. شد صادرتولیدات این بخش به بازارهاي هدف از میلیون مترمربع 

کشورمان را جذب کردند که سهم درصد کاشي و سرامیک  39پنج کشور شاخص جذب کننده صادرات ایران بودند که  4931 -31سال هاي 

 بوده است. درصد  71عراق از این مجموعه به میزان 

میلیون دالر و یک میلیارد و  311و  191به ترتیب  4933و  31، 39اهداف صادراتي این بخش با توجه به سند راهبردي در سال هاي 

ظار مي رود در سال یاد شده ارزش صادرات محصوالت کاشي و ، انت4111برپایه این سند در افق . میلیون دالر پیش بیني شده است 911

هزار نفر را به شکل  931آمارهاي موجود نشان مي دهد، صنعت کاشي و سرامیک اشتغال بیش از . میلیارد دالر برسد 2سرامیک به رقم 

میلیون مترمربع  971امکان جذب  ،4934براساس اطالعات مربوطه، رونق ساختمان سازي در سال . مستقیم و غیرمستقیم فراهم ساخته است

میلیون  211و حدود  941، 911به ترتیب  4932 -31کاشي و سرامیک را در داخل کشور فراهم ساخت؛ برپایه این اطالعات در سال هاي 

ر منطقه پیامد رکود ساختمان سازي در کشور در سال هاي گذشته و ناامني ها د. مترمربع کاشي و سرامیک در بازار مصرف کشور جذب شد

  911تا  271میلیون مترمربع و میزان تولید کنوني  711ظرفیت کنوني این بخش . افت مصرف این کاالي ساختماني را در برداشته است

میلیارد دالر در بخش کاشي و سرامیک در سال هاي گذشته سرمایه  9.1میلیون مترمربع است؛ آمارهاي منتشر شده حاکي است، افزون بر 
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کارخانه جدید نیز در مراحل مختلف پیشرفت فیزیکي قرار  11کارخانه تولیدي فعالیت مي کنند که عالوه بر آنها  499شده و تعداد  گذاري

 .دارند
 

 2111-2115 سال در سراميک )برحسب ميليون متر مربع( و کاشی صادرکننده اول کشور 11(: 3-3جدول )
 

 2141 2141 2149 2142 2144 کشور ردیف

از درصد 

تولید ملي 

 2141در 

درصد از 

صادرات 

جهاني در 

2141 

درصد 

تغییرات 

نسبت به 

 سال قبل

 ارزش

)میلیون 

 یورو(

متوسط قیمت 

صادرات )هر متر 

 مربع یورو(

 - - -4.3 93.3 93.3 4133 4441 4413 4131 4141 چین 4

 1.1 2112 44.1 49.3 32.7 973 993 943 231 219 اسپانیا 2

 49.7 1943 1.3 44.1 32.2 947 941 919 233 233 ایتالیا 9

 1.4 133 92.1 1.1 21.1 442 413 441 39 11 ایران 1

 9.1 931 2.3 1.4 44.4 442 32 14 99 23 هند 1

 1.3 114 -3.3 2.3 27 77 31 33 32 37 ترکیه 1

 9.1 211 44 2.3 7.1 77 13 19 13 11 برزیل 7

 1.2 921 -4.1 2.2 27 14 12 11 19 19 مکزیک 3

 1.1 237 -4.3 2 11.4 11 19 14 11 13 امارات 3

 1.9 222 1 4.1 94.9 12 12 13 12 99 لهستان 41

 - - 9.2 31.4 29.1 2923 2271 2213 .241 4377 مجموع

 - - 4.1 411 24.1 2791 2139 2111 2121 2971 مجموع جهاني
Source: World Production and consumption of ceramic tiles. 

 

 رقابتی صنعت کاشی و سراميک ایران توانمندي شناسایی  -4
مي  تولیدي عوامل و محصول قیمت در انحرافات با وجود و فعلي شرایط در بنگاه آیا که مي دهد نشان شاخص داخلي: این رقابت توان

گرفته  عوارض و تعرفه به توجه البته با کاالها واردات برابر در مي تواند بنگاه آیا دیگر، به عبارت خیر. یا یا کند داخلي رقابت بازارهاي در تواند

 خیر. یا رقابت کند داخلي، رقباي محصوالت و آنها از شده

 عوامل و محصول قیمت در انحرافات وجود با و شرایط فعلي در بنگاه آیا که مي کند تعیین شاخص جهاني )صادراتي(: این رقابت توان

 خیر.که در این مطالعه به بررسي این مورد پرداخته ایم. یا کند رقابت بازارهاي جهاني در مي تواند تولیدي

 شوند. به عبارت حذف قیمتي انحراف هاي تا شوداستفاده مي سایه اي قیمتهاي از شاخص این محاسبه نسبي: براي مزیت رقابت توان

 توان اگر است. جاري ارز نرخ و ارز تعادلي نرخ مابه التفاوت REOآن  در که Ps=Pw(1+REO)با  برابرند سایه اي قیمت هاي دیگر،

 کرده اند. عمل جریمه اینصورت به عنوان غیر در و حمایت به صورت قیمتي انحرافات باشد، کوچکتر نسبي رقابت مزیت توان از داخلي رقابت

 خیر. یا دارد رقابت توان تجارت جهاني سازمان به ایران الحاق از نظر پس مورد صنعت آیا که مي دهد نشان شاخص عدد درواقع،

 مي شود: محاسبه زیر روش به هزینه اي رقابت توان

UC=
1

∑Q
i
Pdi

∑AjPj+∑(AnPn+WnLn+WsLs+KbPkrb+K0Pkr0+d∙k.Pk) 

 آن: در که

i  نوع محصول؛Aj ،مقدار نهاده هاي قابل تجارت :Pj ،قیمت نهاده هاي قابل تجارت :Anتجارت؛  غیرقابل نهاده هاي : مقادیرPn :

: Lnماهر؛  کارگران دستمزد نرخ هاي : متوسطWsغیرماهر،  کارگران نرخ هاي دستمزد : متوسطWnتجارت،  غیرقابل نهاده هاي قیمت

 مي شود. در پرداخت شده سرمایه اجاره براي عمالً که است بهره اي : نرخrbماهر؛  نیروي انساني : مقادیرLsغیرماهر؛  انساني نیروي مقادیر

 کاالي مقدار Kpسرمایه اي؛  کاالهاي قیمت Pkاستهالک؛  نرخ dشرکت؛  به متعلق سرمایه فرصتي هزینه بیانگر r0همچنین،  فرمول این

 است.  شرکت تملک سرمایه تحت کاالي مقدار K0اجاره اي؛  سرمایه اي
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این تفاوت که براي محاسبه آن به جاي قیمتهاي نیز به روش مشابه فرمول باال محاسبه مي شود با ( UCx) صادراتي رقابت شاخص توان

 ( استفاده مي شود.PWj( از قیمتهاي بین المللي )Pdjداخلي )

 شده داده ( نشان1-1در جدول ) 4931-4931سالهاي  در قیمتهاي داخلي به صنعت کاشي و سرامیک درآمد و قیمت تولید، مقدار

هزار میلیارد ریال در سال  11داخلي از  هاي قیمت به سرامیک و کاشي صنعت درآمد مجموع درآمد در این سالها را بدست آوردیم که است.

 افزایش یافته است. 4931هزار میلیارد ریال در سال  17به  4931
 

 درآمد صنعت کاشی و سراميک به قيمت هاي داخلی و قيمت توليد، : مقدار4-3جدول 
 

 (ریال میلیارد) درآمد ال(ری سرامیک)به و کاشي مربع متر هر میانگین قیمت (مربع متر) سرامیک و کاشي مقدار تولید سال

4931 171111111 31111 11971 

4934 111111111 411111 77111 

4932 111111111 431111 32111 

4939 141111111 211111 411111 

4931 911111111 221111 17111 

 منبع: محاسبات محقق

 

میلیون متر مکعب از مقدار تولید کاهش  471متوجه مي شویم که  4931تا  4931سرامیک در سال  و کاشي تولید با نگاهي به مقدار 

سرامیک در این سالها و همچنین افزایش قیمت ارز در بازار رسمي مي توان به این  و کاشي مربع متر هر یافته و با نگاهي به میانگین قیمت

داخلي در این سالها؛ افزایش قیمت ارز در بازار رسمي، تورم،  هاي قیمت به سرامیک و کاشي عتنتیجه رسید که علت افزایش درآمد صن

سرامیک و بسیاري از مسائل دیگر مي باشد که اگر سایر هزینه هاي مواد اولیه که با افزایش نرخ ارز منجر  و کاشي مربع متر هر افزایش قیمت

این نتیجه رسید که این درآمدها خالص نمي باشند، بنابراین براي مقایسه بهتر نتایج مي توان از به باال رفتن آنها نیز شده است، مي توان به 

 جهاني استفاده کرد. هاي قیمت به سرامیک و کاشي صنعت درآمد و قیمت صادرات، ( یعني: مقدار1-1جدول )

 درآمد صنعت کاشی و سراميک به قيمت هاي جهانی و قيمت صادرات، : مقدار5-3جدول 

 مقدار صادرات سال

  سرامیک و کاشي

 (مربع متر)

 متر هر قیمت

 سرامیک و کاشي مربع

  صادراتي

 دالر( )به

 قیمت

 بازار در دالر

 ایران رسمي

 به) 

 (ریال

 درآمد

 میلیارد) 

 (ریال

  درآمد

 (دالر به)

4931 11111111 1.791933417 44111 11372 972171311.3 

4934 39111111 1.232111399 42211 11919 132437327.1 

4932 441111111 1.111233417 42211 71211 124312311 

4939 413111111 1.141111399 21111 411119 131914471.3 

4931 442111111 1.121121399 91111 411113 111711999.9 

 منبع: محاسبات محقق

 

جهاني قابل مشاهده است  هاي قیمت به سرامیک و کاشي صنعت درآمد و قیمت صادرات، ( یعني؛ مقدار1-1براساس نتایج جدول )

افزایش  31میلیون متر مربع در سال  442میلیون متر مربع مي باشد که به  11برابر با  4931سرامیک در سال  و کاشي صادرات که مقدار

 4931دالر در سال  1.1دالر مي باشد که به  1.7ا برابر ب 4931یافته است، همچنین قیمت هر متر مربع کاشي و سرامیک صادراتي در سال 

 میلیون 972جهاني قابل مشاهده است که این درآمد از  هاي قیمت به سرامیک و کاشي صنعت کاهش یافته است، بنابرین با محاسبه درآمد

، که عامل اصلي این افزایش درآمد؛ حفظ توان رقابتي صادراتي با 4افزایش یافته است 4931میلیون دالر در سال  111به  31 سال در دالر
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اشي هاي تولیدکننده کتعدد کارخانهوجود کاهش تولید، مصرف و رکود داخلي مي باشد. البته وجود مشکالتي از جمله کاهش در تنوع تولید، 

ها افزایش انکي باال نیز سبب شده که قیمت تمام شده شرکتعالوه بر این بهره ب، و سرامیک که این امر باعث عدم تعادل عرضه و تقاضا شده

ول و جایي پاین در حالي است که عدم جابهو یا حداقل ثابت نگه دارد.  کاهش نسبت به قبل پیدا کند و توان رقابتي را در بازارهاي صادراتي

 ما يصادرات بازارهاي اکنون. گیرد قرار صادراتي بد وضعیت المللي بانکي نیز سبب شده که امروز در صنعت کاشي و سرامیک درروابط بین

 بتواند شوند که اگر روابط بانکي ما با دنیا دوباره برقرار شود و بخش بازاریابي خارجي نستان و عراق ميافغا آذربایجان، ارمنستان، کشورهاي شامل

کنیم و صادرات به سایر کشورهاي دنیا را برقرار کنیم و دوباره جز  عبور رکود این از توانیممي کند، باز هدف بازارهاي در حضور براي را راه

  سرامیک دنیا باشیم و کاشي تولیدکننده اول کشور 41

 بين المللی )به تفکيک( به قيمت مقدار هزینه: 6 -3جدول

ر یسا )میلیارد ریال( شده بهاي تمام سال

 ها نهزیه

 نهیهز مجموع

 تمام شده مجموع بهاي ریسا دستمزد انرژي هیمواد اول 4931 بین المللي

 21391 4293 21134 4913 2919 7291 49129 )میلیارد ریال( هزینه صادراتي

 

 44 سال در صادراتی صنعت کاشی و سراميک ایران رقابتی شاخص توان و درآمد هزینه، : مقدار7 -3جدول

 صادراتي رقابتي توان شاخص صادراتي)میلیارد ریال( به قیمتهاي درآمد هزینه صادراتي)میلیارد ریال( سال

4931 21391 411113 41/1 

 

هزار میلیارد ریال و درآمد صنعت کاشي و  21برابر با  31سال  در ، هزینه صادراتي صنعت کاشي و سرامیک ایران7-1جدول  براساس

 تقسیم با صادراتي که رقابتي توان ریال مي باشد، بنابرین شاخص هايهزار میلیارد  411برابر با  31قیمت صادراتي در سال  سرامیک ایران به

صنعت  رقابتي توان است، که  این موضوع آمده به دست 41/1با  برابر 31در سال  درآمد صادراتي به دست مي آید؛ بر واقعي صادراتي هزینه

در سال هاي اخیر بخاطر وجود مسائلي از جمله مشکالت در صحنه جهاني را نشان مي دهد، هرچند که  31سال  در مزبور کاشي و سرامیک

رکودي در بازار مسکن ایران، کاهش تنوع تولید و بسیاري از مشکالت دیگر، صنعت کاشي و سرامیک با کاهش تولید و درآمد در صحنه جهاني 

تر صادراتي و ده کشور برتر تولید کننده دنیا مواجه شده است، ولي بازهم بخاطر سابقه طوالني در زمینه تولید و صادرات، جز چهار کشور بر

 مي باشد و مي تواند با برنامه ریزي صحیح در این زمینه، مزیت رقابت صادراتي خود را حفظ نماید. 

 که دارد مهم این بر داللت ( ارائه شده است. نتایج3-1در جدول ) 4931-4931براي سال هاي  صادراتي رقابت توان شاخص نتیجه

رقابتي صنعت  توان بر موضوع از یک کمتر است. این مالحظه اي قابل نسبت صادراتي به رقابت شاخص هاي بررسي، مورد سالهاي تمام در

 دارد.  کاشي و سرامیک ایران با در نظر گرفتن این شاخص داللت

 1341-1344رقابتی صادراتی صنعت کاشی و سراميک در سال هاي  شاخص توان و درآمد هزینه، : ميزان3-8جدول

 صادراتي رقابتي توان شاخص صادراتي به قیمتهاي درآمد هزینه صادراتي سال

4931 91111 11372 1.71 

4934 24427 11919 1.91 

4932 43334 71211 1.21 

4939 41337 411119 1.41 

4931 21391 411113 1.41 

 1.92 - - میانگین
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 نتيجه گيري
ه هاي الزم به این نتیجدر سالهاي اخیر توسعة صادرات بوده است. وزارت صنایع و معادن بعد از بررسياستراتژي کشور در بخش صنعت 

، سابقة ترین دلیلات باال باید توسعه و گسترش دهد. عمدهررسیده است که صنعت کاشي و سرامیک را به عنوان یک صنعت با قابلیت صاد

مناسب و انرژي در کشور است؛ ضمن اینکه صنعت کاشي و سرامیک به عنوان یک صنعت  خوب این صنعت و همچنین وجود منابع مواد اولیة

 سبين مزیت از ایران در کاشي صنعت تاریخي سابقه و فني دانش کار، نیروي انرژي، اولیه، مواد به دسترسي دلیل و به بر مطرح استانرژي

 و درایت صورت در شک بدون صنعت، این در گذاريسرمایه به خصوصي بخش گسترده اقبالبه توجه با. است برخوردار باالیي بسیار

 و باشد منطقه سرامیکي کاشي صادرکننده و تولیدکننده برترین آینده سال 41 تا تواندمي کاشي صنعت دولتمردان، درست گذاريسیاست

 ام کنار در روسیه امارات، عربستان، هند، نظیر جهاني بازارهاي مهمترین که ویژه به آورد، ارمغانبه کشور براي را باالیي بسیار ارزي درآمد

 از ایدب ویژه به که است صنعت این در گذاريسرمایه براي خصوصي بخش باالي بسیار تقاضاي است،ویژه توجه شایان که چهآن. دارند قرار

 حمایت اساسي قانون 11 اصل کلي هايسیاست راستاي در. کرد یاد فعال واحدهاي ظرفیت توسعه به کنوني گرانصنعت گسترده تقاضاي

 تغالاش و دالري میلیارد چند درآمد و داشت خواهد نزدیک ايآینده در را باالیي بسیار بازدهي تردیدبي صنعت این در خصوصي بخش ازویژه

 است. آن بدیهي پیامدهاي از هزارنفري هاده

 زیر است:سیاست هایي که پیشنهاد  مي شود شامل موارد 

دوره رکود قرار دارد و  کیدر  يصنعت معدن نیکه ا دهدينشان م ياوضاع فعل ک،یو سرام يبا وجود صادرات محور بودن صنعت کاش

 يانج یيو روستا يفرسوده مناطق شهر يهابافت يایبخش صنعت ساختمان را با اح دیصنعت در گام نخست با نیبه ا يتحرک بخش يبرا

درصد  27 يهدف با سود بانک يچرا که در بازارها ،را کاهش داد يسود بانک دیبا يگریدي هاکرد و در گام ارجو از رکود خ دیدوباره بخش

 .است يهدف باال بودن سود بانک يدر بازارها رانیاز معضالت ا يکیتر با رقبا رقابت کرد و به عبارت ساده توانينم

ت صادرات اس يواحدها برا ياز رکود بخش مسکن و ناتوان يناش کیو سرام يکاش کنندهدیتول ياز مشکالت واحدها يتوجهبخش قابل

 يو رونق صادرات بود. از سو يخارج يبه فکر جذب بازارها نیانجام شده و همچن تیفیک يو ارتقا يحوزه نوساز نیکه ضرورت دارد در ا

 توانديم عیادر صن ي. نوسازمیانتظار رشد و توسعه از آنها داشته باش میتوانينم عیصنا يدر برخ آالتنیماش يروزرسانو به يبدون نوساز گر،ید

 و صادرات آنها کمک کند. يابیدهد و به بازار شیمحصوالت را افزا تیفیک د،یتول يهانهیضمن کاهش هز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rassjournal.ir/


 21 -12  ، ص2316 ، زمستان21رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی، شماره 
ISSN: 2476-3675 

http://www.RassJournal.ir 

 

 مراجعمنابع و 
کارایي و روند رشد تغییرات بهره وري صنعت ( ارزیابي 4931ابولحسني؛ اصغر، فرهنگ؛ صفر و زارع شاهي؛ علي، ) [4]

 .21، شماره 43اي، سال اقتصاد و توسعه منطقه کاشي و سرامیک ایران، مجله

 "گزارش بررسي صنعت کاشي و سرامیک"( 4931خدمات سرمایه گذاري بهمن، ) [2]

ه موردي شرکت ملي مس (، ارزیابي توان رقابتي صنعت مس ایران )مطالع4931رازیني؛ ابراهیم علي، راستي، محمد ) [9]

 14-34، ص 71ایران(، فصلنامه پژوهشنامه بازرگاني، شماره 

هاي صادراتي  و ارائه راه کارهایي مناسب و مفید شناسایي مسائل و مشکالت اتحادیه "( 4931زریباف، سید مهدي، ) [1]

 ،11، "و موثر در جهت روانسازي صادرات غیر نفتي کشور

، دانشگاه عالمه  "تحلیل استراتژیک  صنعت کاشي و سرامیک ایران"( 4933، )سعیدپور؛ مهدي، صادقي؛ علیرضا [1]

 1طباطبایي، ص

 22، ص7شمارگان  49، مجله تحلیل صنعت،"تحلیل وضعیت صنعت کاشي"شجیعي،  [1]

 ، شبکه تحلیلگران تکنولوژي ایران."بررسي اجمالي صنعت کاشي کاري ایران"( 4931شجیعي، اقبالي، ایماني راد ) [7]

 ، شبکه تحلیلگران تکنولوژي ایران."بررسي اجمالي صنعت کاشي کاري ایران"( 4931، دین محمدي، )صفا کیش [3]

طراحي مدل تأثیر منابع بازاریابي بر عملکرد صادراتي با توجه به نقش میانجیگري  "( 4939کرم پور، عبدالحسین، ) [3]

، ص 9، شماره 1ه مدیریت بازارگاني، دوره ي راهبرد رقابتي تمایز )مورد مطالعه: صنعت کاشي و سرامیک ایران(، مجل

211 

 43، مجله گسترش صنعت، ص"ترین ساخته دست بشرصنعت کاشي و سرامیک قدیمي"( 4932میرزایي، مژگان، ) [41]

، خبرنامه داخلي انجمن صنفي کاشي و سرامیک "مشکالت پیش روي صنعت کاشي"( 4939نعمتي حمید رضا، ) [44]

     43ایران، شماره 

 جهاني تجارت سازمان در رویکرد عضویت با کشور اقتصادي بنگاه هاي (، ارزیابي4931خدیجه و دیگران )نصرالهي،  [42]

 پژوهشنامه (، فصلنامهNPCحمایت ) ضرایب تحلیل ( وUCرقابتي )روش  (، مزیتDRCنسبي )روش  مزیت تعیین با

 11ش  ، بازرگاني

 مجتمع موردي الستیک ایران )مطالعه صنعت هزینه اي رقابت توان (، تحلیل4934نصرالهي، خدیجه و رضا حسیني ) [49]

 .1، ش 2اقتصادي، دوره  توسعه و رشد الستیک یزد(، پژوهش هاي صنایع
[14] Akimova, Irina (2000), Development of Market Orientation and Competitiveness of 

Ukrainian Firms, European Journal of Marketing, no.34, pp. 9-10. 

[15] Ambashta Ajitabh, Momaya K. (2002), Competitiveness of Firms: Review of Theory, 

Frameworks, and Models”, Singapore Management Review, no.26, p.1 

[16] Bartlett A. and Ghoshal S. (1989); Managing Across Borders, Harvard Business School 

Press, Boston, MA. 

[17] Cockburn, John, Siggel, E., M. Coulibaly and S. Vezina (1998); “Measuring 

Competitiveness and Its Sources: The Case of Mali’s Manufacturing Sector”, African 

Economic Policy Paper, Discussion Paper Number 16 (October). 

[18] International Copper Study Group (ICSG) (2013); the World Copper Factbook 2012, 

Lisbon, Portugal 

[19] McGahan Anita M., Silverman Brian S. (October, 2006); “Profiting from Technological 

Innovation by Others: The Effect of Competitor Patenting on Firm Value”, Research 

Policy, no.35, p.8. 

[20] Prahald CK. Hamel G. (1990); “Productivity in the Age of Competitiveness: Focus on 

Manufacturing in Singapore”, APO Monograph Series, 16, Asian Productivity 

Organization. 

[21] Siggel, Eckhard (April, 2003); Concepts and Measurements of Competitiveness and 

Comparative Advantage: Towards an Integrated Approach, Concordia University, 

Montreal 

[22] Siggel, Eckhard (2007); “International Competitiveness and Comparative Advantage: 

A Survey and a Proposal for Measurement”, Department of Economics, Concordia 

University. 

http://www.rassjournal.ir/


 21 -12  ، ص2316 ، زمستان21رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی، شماره 
ISSN: 2476-3675 

http://www.RassJournal.ir 

 
[23] www.amar.org.ir/ 

[24] www.ngdir.ir/ 

[25] www.trademap.org 

http://www.rassjournal.ir/
http://www.amar.org.ir/
http://www.ngdir.ir/
http://www.trademap.org/

