
  

  1394آمار صادرات کاشی وسرامیک کل کشور در سال 

 نام کشور ردیف
  ارزش  صادرات

 )دالر( 

  مقدار صادرات
 )متر مربع(

ارزش هر متر 
 )دالر(مربع 

 درصد از کل

درصد تغییر 
نسبت به 
 سال قبل

 3 0.76 3.71 86,462,540 320,490,631 عراق 1
 5- 0.08 4.04 8,287,604 33,519,831 افغانستان 2
 51- 0.05 3.38 5,690,071 19,218,508 پاکستان 3
 17- 0.03 4.07 3,556,394 14,466,918 ترکمنستان 4
 7- 0.03 3.53 3,239,025 11,428,646 گرجستان 5
 38 0.01 7.39 625,732 4,623,247 امارات متحده  6
 51- 0.01 4.49 902,481 4,052,504 تاجیکستان 7
 49 0.01 3.79 839,887 3,180,360 ارمنستان 8
 65- 0.01 4.07 696,425 2,831,199 ازبکستان 9
برابر -2/2 0.01 3.14 807,353 2,534,475 آذربایجان 10  
 جدید 0.00 3.63 243,923 885,771 سومالی 11
 43 0.00 5.18 166,848 863,968 عمان 12
 برابر3 0.00 3.79 203,593 772,204 روسیه  13
 36- 0.00 3.67 198,887 729,429 قزاقستان 14
 49- 0.00 4.51 100,235 451,723 ترکیه 15
 برابر 9 0.00 3.42 72,492 248,077 کویت 16
 جدید 0.00 3.53 50,009 176,652 اوگاندا 17
 51 0.00 6.22 20,382 126,794 بلغارستان 18
 16- 0.00 4.45 24,613 109,519 قرقیزستان 19
 - 0.00 6.93 14,472 100,300 بحرین 20
 - 0.00 3.98 21,238 84,472 اوکراین 21
 - 0.00 2.04 32,571 66,352 یمن 22
 - 0.00 3.84 14,132 54,227 سوریه  23
 - 0.00 - - 50,635 عربستان  24
 - 0.00 2.90 16,183 47,004 سودان 25
 - 0.00 2.86 14,398 41,176 قطر 26



 - 0.00 2.54 15,475 39,304 آفریقاي جنوبی 27
 - 0.00 3.99 7,577 30,240 نیجریه 28
 - 0.00 10.18 2,633 26,808 اسپانیا 29
 - 0.00 8.78 2,317 20,336 لبنان 30
 - 0.00 3.62 5,246 19,012 نیجر 31
 - 0.00 4.16 4,539 18,889 کنیا 32
 - 0.00 - - 15,925 ژاپن 33
 - 0.00 3.56 4,312 15,356 آلمان 34
 - 0.00 3.90 3,706 14,460 ایتالیا 35
 - 0.00 2.33 6,119 14,266 تانزانیا  36
 - 0.00 2.10 6,648 13,988 هند 37
 - 0.00 3.10 4,136 12,816 سایر کشورها 38
 - 0.00 5.19 2,411 12,511 هلند 39
 - 0.00 10.03 1,182 11,855 سوئد 40
 - 0.00 2.88 4,016 11,563 استرالیا 41
 - 0.00 4.17 987 4,117 غنا 42
 - 0.00 23.01 114 2,630 سنگال 43
 - 0.00 3.37 526 1,772 جنوبی کره  44
 - 0.00 3.33 468 1,556 الجزایر 45
 - 0.00 6.77 89 600 انگلستان 46

  100.00 3.75 112,374,998 421,442,626 جمع کل
  

  

  

  

  

  

  



  

  :تحلیل صادرات 

  ماهه  12استخراج شده ازگمرك ایران نشان می دهد که ارزش صادرات کاشی وسرامیک کشور در آمارواطالعات
افزایش یافته اما مقدار صادرات در همین مدت  % 5حدود  1393نسبت به مدت مشابه سال  1394منتهی به سال 
ش صادرات هر متر کاهش متوسط ارز لذا  این تفاوت ناشی از.کاهش یافته است % 3حدود  1393نسبت به سال  

 .سنت کاهش یافته است 25بوده است که حدود  1394مربع کاشی وسرامیک ایران درسال 

 

  میلیون متر مربع افزایش داشته ولی ارزش  9به میزان  1393نسبت به سال  1394مقدار صادرات به عراق در سال
 .کاهش  نشان می دهد 1393سنت  نسبت به سال  30هر متر مربع کاشی وسرامیک صادرشده حدود 

 
 

  ی، نیجریه، نیجر، کنیا، سومالی، اوگاندا، سودان، آفریقاي جنوب: بازار کشورهاي آفریقائی از جمله  1394در سال
صادرات  ،غنا مورد توجه صادرکنندگان کاشی وسرامیک ایران قرار گرفته وبطوریکه آمارها  نشان میدهد  تانزانیا و

 .رسیده استانبوه ارسال نمونه عبور  و به صادرات  لهحبه این کشورها از مر
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کشور اول وارد کننده کاشی وسرامیک از ایران  در سال   10
1394



  درصد کاهش داشته است که ناشی از  51حدود  1393نسبت به سال  1394صادرات کاشی به پاکستان در سال
براي واردات کاشی وسرامیک از  تعرفه ايو موانع  سخت گیریهاي گمرکی،  در این کشور و نفوذ محصوالت چین

 .درصد بازار کاشی وسرامیک پاکستان را دراختیار دارد 61ل حاضر کشور چین در حا. ایران بوده است

 

  کاهش  1394صادرات به کشورهاي ترکمنستان، تاجیکستان، قزاقستان و ازبکستان بصورت محسوسی در سال
 .صادرات به کشورهاي مذکور از روند روبه رشدي برخوردار بوده است ،در صورتیکه در سالهاي گذشته.یافته است 

 
 

 در سال  ات ایرانصادربازار و از رتبه سوم  صادرات به آذربایجان براي دومین سال متوالی با کاهش  مواجه گردیده
کشور اول  5کشورهاي ترکیه، چین، روسیه، اکراینو اسپانیا .تنزل یافته است 94به رتبه ششم درسال  ،93

 .صادرکننده کاشی به آذربایجان بشمار می روند

 

  صادرات کاشی  ،روسیه بوجود آمد خارجی تجارت در 94به دلیل موقعیت خاصی که در شش ماهه دوم سال
مقدار صادرات وسرامیک ایران به این کشور افزایش یافت ودر صورتی که به این بازار و ویژگیهاي آن توجه شود ، 

 5در حال حاضر  اسپانیا، اوکراین، ایتالیا، بلوروس و چین .قابل افزایش خواهد بود درسال جاريبه سرعت ایران 
صادرکنندگان کاشی وسرامیک به  در جایگاه دوازدهمکشور تأمین کننده کاشی وسرامیک روسیه می باشند و ایران 

 .قرار داشته است 2015در سال روسیه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  1394 کشوردرسال کل وسرامیک کاشی آمارواردات

 نام کشور ردیف

ارزش واردات 
 )ردال(

  مقدار

 )متر مربع( 

ارزش هر متر 
 درصد از کل )دالر(مربع

 %81.28 2.58 2,577,727 6,658,601 چین 1
 %9.22 3.29 292,325 960,799 ترکیه 2
 %5.10 2.90 161,894 470,225 امارات متحده عربی 3
 %2.44 5.77 77,295 445,768 ایتالیا 4
 %1.51 5.73 47,747 273,520 اسپانیا 5
 %0.46 6.12 14,588 89,214 آلمان 6
 %0.39 2.65 12,382 32,817  )اروند(منطقهازادخرمشهر 7

 %0.04 3.57 1,129 4,032  هند 8

 %100.00 2.81 3,185,087 8,934,977 جمع کل

  
حدود  1393نسبت به سال  1394کشور،میزان واردات کاشی وسرامیک در سال  بر اساس آمارهاي استخراج شده از گمرك

در طی این مدت میزان واردات از کشورهاي چین، امارات، اسپانیا و هند کاهش وازکشورهاي . درصد کاهش یافته است 8
  .ترکیه، ایتالیا وآلمان  افزایش یافته است
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