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مقدمه:
سیمان به عنوان یکی از مهمترین عناصر توسعه ای در تأمین زیرساخت های اقتصادی کشور ،نهادهای استراتژیک
محسوب می شود به طوری که بین فرایند رشد اقتصادی و سرانه مصرف سیمان در هر کشور ،همبستگی باالیی
وجود دارد .این مقدار در ایران بیش از  %95است که این نسبت نشان دهندهی رابطه خطی و از نوع مثبت بین
ارزش افزوده سیمان و تولید ناخالص ملی است.

وضعیت صنعت سیمان در جهان و منطقه:
تولید جهانی سیمان در سال  2015حدود  4600میلیون تن برآورد شده است که با رشدی معادل  6.3درصد
نسبت به سال  2014روبرو بوده است .این رقم حاکی از رشد مثبت در تقاضای سیمان در اکثر اقتصادهای نوظهور
علیرغم کاهش  0/4درصدی در اقتصاد جهان می باشد .عملکرد کشور چین در سال  2015ارزش برجسته شدن
را داراست که  3/6درصد نسبت به سال گذشته کاهش داشته است .لیکن همچنان  51/6درصد تولید جهانی
سیمان به این کشور اختصاص دارد .به همین میزان تولید سیمان هند به عنوان دومین تولیدکننده سیمان جهان
با کاهش مواجه بوده و در سال  2015کشورهای عضو اقتصادهای نوظهور با کاهش  1/6درصدی همراه بودند.
بیشترین نرخ رشد تولید سیمان به کشور آرژانتین و عربستان سعودی تعلق داشته است.
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در سال  2015بیش از  51.3درصد تولید جهانی سیمان در کشور چین محقق شده است .بعد از چین ،سایر
کشورهای آسیایی به غیر از چین و هند و ژاپن با  21.7درصد در رده دوم و هند با  6درصد در رتبه سوم قرار
دارد .شایان ذکر می باشد که کشور ایران در سال  2014در رتبه چهارم تولیدکنندگان دنیا بود که در سال 2015
این رتبه به  9نزول کرد .نمودار زیر وضعیت سهم هر یک از مناطق و کشورهای عمده تولیدکننده را نشان می
دهد:

همچنین بر اساس آخرین پیش بینی های انجام شده نرخ رشد مصرف سیمان در جهان تا سال  2019به میزان
 3/9درصد خواهد رسید که به عبارت دیگر مصرف جهانی از  539کیلوگرم به  640کیلوگرم افزایش خواهد یافت.
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جمع ظرفیت تولید سیمان در جهان  5.2میلیارد تن است و از جمع  171کشور جهان ،سیمان در  153کشور
تولید می گردد .تا پایان سال  ،2014در مجموع  5673واحد تولیدکننده سیمان اعم از آسیاب و کوره در جهان
فعال بوده اند که از این تعداد  3900واحد در جمهوری خلق چین و سهم سایر کشورها  1773واحد بوده است.
میانگین بازده تولید سیمان جهان در مقایسه با ظرفیت واحدهای تولیدکننده ،حدود  73درصد می باشد

از لحاظ دالری  15صادرکننده سیمان دنیا به شرح زیر می باشد .شایان ذکر می باشد که  15کشور مذکور 68
درصد از درآمد صادراتی سیمان دنیا را در اختیار دارند.
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آسیا به عنوان بزرگترین مصرف کننده سیمان دنیا است که آسیای جنوبی و خاورمیانه هر یک سهم  5درصدی از
مصرف جهانی و آسیای شرقی و شمالی سهم  60درصدی را دارند ،به این ترتیب سهم قاره آسیا از کل مصرف
جهانی به بیش از  70درصد می رسد .کشورهای عراق ،بنگالدش ،آمریکا ،افغانستان و میانماز  5کشور نخست
واردکننده سیمان در جهان در سال  2014بوده اند.
با وجود رشد  2.5درصدی در سال  2014نسبت به سال  2013و رشد  2درصدی  2013نسبت به  2012رشد
تقاضای سیمان در سال  2015میالدی پس از  20سال منفی گردید و این مطلب نشان می دهد رکود جهانی
محصوالت معدنی به بازار سیمان هم سرایت کرده و اغلب کشورهای بزرگ تولیدکننده سیمان هم روزهای دشواری
را در پیش رو دارند.
بر اساس گزارشات اخیر سال  2015سال مناسبی برای کشورهای تولیدکنندگان سیمان نبوده و بیشتر بازارهای
جهانی ،تقاضایی کمتر از حد انتظار از خود نشان دادند .تغییر در میزان تقاضای سیمان در سال  ،2015منفی 7.1
درصد بوده و برآورد می شود که در سال  2016این عدد تنها  5.1درصد باشد .البته این وضعیت را می توان ناشی
از کاهش رشد اقتصادی در کشور چین و کند شدن روند اجرای پروژه های عمرانی در این کشور دانست.
چین در سال  2014بیش از  60درصد از تقاضای سیمان جهان را به خود اختصاص داده و به همین دلیل نقش
تعیین کننده ای در میزان قیمت این محصول دارد .دومین اقتصاد بزرگ جهان با آنکه کارخانه های سیمان
متعددی دارد به دلیل حجم بسیار زیاد مصرف مجبور است بخشی از نیاز خود را از طریق واردات سیمان تامین
کند .در هر صورت این کشور که میزان تقاضای سیمان آن در سال  2009و در اوج بحران مالی جهان به 3.17
درصد هم رسیده بود میزان تقاضایش در سال  2015به مقدار  6.3درصد کاهش یافته است که این امر موجبات
کاهش قیمت سیمان و رکود در بازار آن شده است .نمودار زیر نرخ رشد مصرف سیمان در مناطق مختلف را در
سال  2013به نمایش می گذارد:
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وضعیت و تحوالت صنعت سیمان در ایران:
میزان تولید سیمان کشور در سال  1394بر اساس آمارهای رسمی  70واحد تولیدی با ظرفیت  79/7میلیون تن
در سال بالغ بر  58/7میلیون تن و میزان تحویل در سال مزبور حدود  58/8میلیون تن بوده است که وضعیت آن
در مقایسه با سال قبل از نظر تولید منفی  11/7درصد و از نظر تحویل منفی  11/5درصد بوده است که این درصد
کاهش تولید در تاریخ صنعت سیمان ایران بی سابقه است .نرخ مصوب سیمان ایران هم اکنون حدود تنی
 1،235،000ریال ( 32دالر) است و این قیمت در حال حاضر کمی کمتر از نصف قیمت های بازار جهانی در
مناطقی است که کمبود سیمان مشاهده نمی شود و در برخی نقاط دنیا که کمبود سیمان وجود دارد این نرخ تا
بیش از  250دالر به ازای هر تن می رسد ،با این حال رقابت شدید به دلیل کاهش مصرف داخلی و محدودیت و
کاهش صادرات ،بهای سیمان را حتی در برخی نقاط تا نصف قیمت مصوب پایین آورده است .در این شرایط با
وجود دشواری بقا برای صنعت ،این قیمت ها افق بازی را برای صادرات پیش روی قرار می دهد .با این حال
دشواری های صادرات در سال  1394باعث شد جمعا  15/8میلیون تن سیمان و کلینکر صادر شود.
در ایران صنعت سیمان یکی از صنایع بنیادی در کشور است ،چرا که بر مبنای قیمت های جهانی ،حداقل چهار
درصد و بر مبنای قیمت مصوب حدود  2درصد تولید ناخالص ملی را در اختیار داشته و با داشتن مزیت های
نسبی انرژی ،معدن ،تکنولوژی و نیروی انسانی ،توانایی ایجاد ارزش افزوده در این شاخه از صنعت را داراست.
همچنین با خروج سیمان از سبد حمایتی و آزاد شدن صادرات و راه اندازی طرح های توسعه بعد از صنعت
پتروشیمی این صنعت توان دومین تولید صادراتی کشور را در دست خود دارد .صنعت سیمان ایران با بیش از 80
سال سابقه ،متأسفانه طی سالیان گذشته به علت رکود در ساخت و ساز داخلی نتوانسته است از تمام ظرفیت های
تحویل و فروش خود استفاده نماید .این در حالی است که تقاضا برای صادرات سیمان به کشورهای خاورمیانه و
آفریقا افزایش قابل مالحظه ای یافته است .به طوری که در سال های اخیر علیرغم افزایش ظرفیت تولید واحدهای
موجود ،سرمایه گذاری های گسترده ای توسط بخش های دولتی و خصوصی جهت احداث کارخانجات جدید و
توسعه کارخانجات موجود به خصوص آن دسته از کارخانجاتی که دارای موقعیت های صادراتی خوبی می باشند،
صورت پذیرفته است .صنعت سیمان ایران در سال  1394فراز و نشیب های زیادی را پشت سر گذاشته است .با
فروش محصول توسط تعدادی از بنگاه های سیمانی به قیمت کمتر از  60هزار تومان به ازای هر تن یا به قیمت
ثابت حدود  17دالر رکورد ارزانترین سیمان و یا شاید ارزانترین کاالی استراتژیک صنعتی جهان را شکست و با
بجای گذاشتن  14/4میلیون تن موجودی کلینکر بیشترین حجم کاالی صنعتی موجود در انبار جهان را به خود
اختصاص داد.
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ایران در سال  ،1394تعداد  67شرکت و  70کارخانه با  95خط تولید و با ظرفیت تولید  80میلیون تن ساالنه
کلینکر ،موفق به تولید  58/7میلیون تن سیمان گردیده که  10/9میلیون تن سیمان و  4/5میلیون تن کلینکر
صادر شده و  14/4میلیون تن کلینکر به عنوان موجودی آخر دوره باقی مانده است.
با توجه به مسائل مذکور مقدار صادرات سیمان و کلینکر کشور نسبت به سال  1393معادل  27درصد کاهش
یافته است.
در حوزه صادرات نیز تقاضای منطقه ای و جهانی برای سیمان ایران کاهش یافته است .به دلیل ناامنی از حضور
داعش در عراق و سوریه میزان تقاضای این کشور در سال میالدی اخیر نسبت به سال پیش از آن تا  12درصد
کاهش یافته است .این امر در کنار تعیین تعرفه باال برای سیمان ایران در عراق باعث گردیده تا میزان صادرات
ایران به این کشور تا  19درصد کاهش یابد .به نظر می رسد وضعیت کنونی و ناامنی عراق در حال حاضر ادامه دار
بوده و تقاضای سیمان در عراق با کاهش مستمر مواجه خواهد شد.در کشورهای حوزه دریای خزر  CISنیز میزان
صادرات سیمان و کلینکر به دلیل راه اندازی واحدهای تولیدی و رسیدن به خودکفایی از یک سو و کاهش ارزش
روبل بواسطه تحریم های اقتصادی کشور روسیه از سوی دیگر کاهش چشمگیری یافته است.

مقایسه تولید و تحویل و وضعیت انباشت محصول در مجموع بیانگر فزونی عرضه به تقاضا در بازار داخل است.
مقایسه روند مذکور در ایران نشان می دهد که فعالیت این صنعت در سال  1394با کاهش مواجه بوده و منفی
 10/9درصد کاهش سرانه مصرف را تجربه نموده است .امید است با کاهش چالش های کالن اقتصادی کشور و
توسعه فعالیت های اقتصادی بهبود شرایط را شاهد باشیم.
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بهای تمام شده هر تن سیمان با حدود  14درصد کاهش به حدود  80هزار تومان بالغ شده است و همین امر
باعث کاهش  56درصدی سود شرکت ها نسبت به دوره مشابه سال قبل گردیده و بیش از نیمی از شرکت های
تولیدکننده سیمان کشور را به حوزه زیان کشانده است به نحوی که میانگین حاشیه سود عملیاتی شرکتها به
حدود  14درصد کاهش پیدا کرده است.
دالیلی که باعث شد صنعت سیمان سال  1394را بدین شکل سپری کند بسیار است .بودجه عمرانی دولت همیشه
موتور محرک مناسبی برای رشد صنعت سیمان است ،اما به نظر می رسد با کسری  60هزار میلیارد تومانی پیش
بینی شده در بودجه سال  1395بخش عمده این کسر بودجه از محل پروژه های عمرانی تأمین شود کما اینکه
اکثر شرکت های سیمان برای سال  1395نیز کاهش قابل مالحظه ای در سود پیش بینی کرده اند .این کاهش
به صورت میانگین بالغ بر  20درصد می باشد .در این وضعیت به نظر می رسد باید به دنبال بازارهای جهانی و
کسب سهم بیشتری از بازار بود .بازار کشورهای شمالی به دالیل افزایش ظرفیت و کاهش ارزش پول ملی روال
کاهشی خواهد داشت و بازار آفریقا کماکان در سایه کمبود زیرساخت های حمل دریایی و بازار کشورهای عربی
متأثر از تنش های سیاسی خواهد بود .در صورتی که دیر اقدام شود حتی بازار نوظهور سوریه نیز به دست رقبا
خواهد افتاد و بازار مهم عراق نیز همچنان متأثر از افزایش تولید داخلی و تنش های سیاسی این کشور و همچنین
افزایش تعرفه واردات سیمان با مشکل مواجه خواهد بود.
مطالعات روند مصرف سیمان در سال های قبل نشان می دهد که رونق اقتصادی و خروج از رکود با یک تأخیر
حداقل شش ماهه موجب افزایش مصرف سیمان خواهد شد لذا برآورد تغییر شرایط فعلی حداقل برای سال 95
دشوار است .میزان مصرف در سال  1400برابر با  112میلیون تن برآورد شده بود که با توجه به روند فعلی رشد
اقتصادی ،رسیدن به چنین رقمی از تقاضا ،پس از بررسی شرایط اقتصادی ایران در سایه رفع تحریم ها و رونق
زودهنگام اقتصادی میسر می باشد .مطابق رکود به وقوع پیوسته در سالیان گذشته مصرف سیمان داخلی به
تناسب افزایش ظرفیت تولید افزایش نیافته است و صادرات سیمان و کلینکر فاصله میان تولید و مصرف داخلی را
پر کرده است .بر این اساس در پایان سال  ،1394موجودی سیمان و کلینکر به  15/5میلیون تن رسیده است.
این شرایط بر اثرعواملی مانند افزایش ظرفیت ها نسبت به رشد تقاضا و تأثیرات رکود حاکم بر اقتصاد جهانی بر
اقتصاد کشور و سیاست های پولی انقباضی به وجود آمده و موجب کاهش انگیزه برای ادامه طرح های ایجاد یا
توسعه ای کارخانجات سیمان شده است .با این وجود هم اکنون طرح هایی در دست اجراست که تا سال 1400
پیش بینی می شود میزان ظرفیت تولید سیمان به حدود  101میلیون تن در سال نزدیک شود.
مصرف سیمان در ایران طی دو سال گذشته به دلیل رکود در بازار ساخت و ساز و همچنین توسعه ظرفیت های
سیمان کاهش داشته است به طوری که طی سال های  92تا  94کاهش  36درصدی را تجربه کرده است .در سال
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 ،1394سرانه مصرف سیمان به  623کیلوگرم رسیده است که نسبت به سرانه تولیدی سیمان در کشور بالغ بر
 815کیلوگرم ،میزان مازاد عرضه بر تقاضا کامال مشهود است .الزم به ذکر است سرانه مصرف سیمان در سال
 1390به  761گرم رسیده بود .مصرف سرانه کشور چین و عربستان صعودی در حدود  1400کیلوگرم و برخی
کشورهای حاشیه خلیج فارس مصارف سرانه ای بیش از  2500کیلوگرم در سال دارند .ایران نیز با رشد اقتصادی
متناسب می تواند سرانه مصرف خود را تا  1200کیلوگرم تا  10سال آینده باال ببرد.
به نظر می رسد تنها راه کاهش از فشار عرضه داخلی ،صادرات می باشد .بر اساس آمار و اطالعات موجود در صنعت
سیمان به کشورهای همسایه که تقریبا 50 ،درصد صادرات سیمان ایران را تشکیل می دهد و همچنین کشورهای
آفریقا و آسیای میانه که سهم بزرگی از صادرات کلینکر برای آنها ایجاد شده است ،لزوم ایجاد دفاتر فروش منطقه
ای در راستای جلوگیری از هزینه ای واسطه گری و همچنین ایجاد هم افزایی های بهتر در امر حمل و نقل و
پاسخگویی سریع به مشتریان ،امری حیاتی می باشد .در این راستا طی سالیان گذشته مطالعاتی بر روی ایجاد
نمایندگی های فروش در کشورهای آفریقایی به ویژه جیبوتی ،بنگالدش و کنیا به واسطه حجم صادرات سیمان و
کلینکر به آنها صورت پذیرفته است که علی رغم وجود پتانسیل های باال در توسعه صادرات با ایجاد دفاتر فروش
در آنجا ،با محدودیت های از جانب قوانین دولتی و انتقال پول مواجه شده است .روند صادرات سیمان در سال
های اخیر و دالیل تغییر این روند به شرح نمودار ذیل است.

بازارهای هدف صادراتی ایران در سال گذشته و سهم هر یک از بازارها به شرح نمودار زیر است .همانگونه که
مالحظه می شود همچنان بازار عراق بزرگترین هدف صادراتی سیمان ایران است و چنانچه همین موانع موجود
در صادرات سیمان به این کشور ادامه دار باشد  8میلیون تن سیمان به بازار اشباع داخلی سرازیر خواهد شد.
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بازارهای صادراتی سیمان ایران در سنوات اخیر به شکل نمودار زیر بوده است:
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بررسی وضعیت صنعت سیمان عراق:
بزرگترین وارد کننده سیمان در جهان در سالهای اخیر کشور عراق بوده که عمده سیمان مورد نیاز خود را از
کشور ایران تأمین کرده است و از این رو باعث شده ایران به بزرگترین صادرکننده سیمان در جهان تبدیل شود.
در سال  2011میالدی  15واحد سیمانی در عراق قرار داشتند که اکنون بیش از  23کارخانه تولید سیمان با
ظرفیت تولید  26/5میلیون تن در عراق در حال کار کردن هستند که تعدادی از این واحدها در سال های اخیر
توسط ایران ساخته شده است.
تعداد کمی از واحدها نیز در مناطق موصل و استان االنبار قرار دارند که در تصرف داعش قرار دارد.
ظرفیت تولید سیمان عراق سی  8سال گذشته از  16میلیون تن به  26.5میلیون تن افزایش داشته است که با
این وجود به خاطر مشکل مواد اولیه و کمبود نیروگاه برق و باال بودن هزینه تولید کارخانه های تولیدکننده سیمان
یا تعطیل و نیمه تعطیل و یا با ظرفیت خالی کار می کنند.
مصرف سیمان عراق طی سال های اخیر بین  18الی  20میلیون تن بوده است که برای جمعیت  33-32میلیون
نفری یعنی مصرف سرانه بین  570الی 610کیلوگرم .در سال های  2007الی  2010مصرف سرانه سیمان در
عراق  280الی  420کیلوگرم بوده که در سالهای اخیر به مقدار مذکور افزایش یافته است .در سال  2014میالدی
تولید سیمان عراق با  44درصد ظرفیت اسمی صورت پذیرفت.
وضعیت سیمان در عراق

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

ظرفیت تولید (میلیون تن)

16

18

20

21

22

22

24

25

26/5

تولید (میلیون تن)

3/5

5

5

5

6/5

7/5

10

11

11/5

واردات (میلیون تن)

4

6/5

6/5

7/5

10/5

11

9/5

9

9/5

مصرف(میلیون تن)

7/5

10/5

10/5

12/5

17

18/5

19/5

20

21

مصرف سرانه (کیلوگرم)

285

370

360

420

515

570

598

612

647

عراق  11میلیون تن سیمان تولید کرده و  9میلیون تن نیز از ایران و ترکیه وارد کرده است که عمدتاً  %90واردات
سیمان عراق از کشورمان بوده است .از سال  2007الی  2014میالدی مصرف سیمان عراق از  7.5میلیون تن به
 20میلیون تن رسیده است که  267درصد رشد داشته است .طی سالهای  2012و  2013نیز مصرف سیمان عراق
ساالنه  6الی  8درصد رشد داشته است ولی در سال  2014با رشد  %5همراه بوده که انتظار می رود در سال های
آتی نیز با رشد  4.5الی  5درصد همراه باشد.
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البته رشد تولید و صادرات نفت در کنار افزایش قیمت و افزایش تولید ناخالص داخلی این کشور می تواند منجر
به افزایش مصرف سرانه سیمان این کشور شود ولی این کشور با مشکالت عدیده ای روبرو است .تصرف برخی
پاالیشگاه ها و چاههای نفتی مهم توسط داعش و مشکل سوخت رسانی به نیروگاه ها و کمبود برق جزو عواملی
است که منجر به تعطیلی یا نیمه تعطیلی برخی واحدها از جمله کارخانه های سیمانی شده است.
عراق در سالهای اخیر قراردادهای ساخت نیروگاه برق گازی با کره جنوبی ،زیمنس و چین منعقد کرده است که
البته به دلیل مشکالت مذکور در بند قبلی تأمین سوخت این نیروگاه ها در شرایطی که بخشی از پاالیشگاه های
نفتی در کنترل داعش قرار دارند یا آسیب دیده کمی دشوار است .ولی در آینده در صورت تأمین سوخت نیروگاه
و راه اندازی نیروگاه های جدید تولید سیمان این کشور می تواند به جای  %45ظرفیت به بیش از  %70درصد
ظرفیت برسد که این برای سیمان ایران تهدیدی جدی است چرا که منجر به کاهش وابستگی به واردات سیمان
از ایران خواهد شد.

نتیجه گیری
با ادامه روند سال  ،1394سال  1395نیز صنعت سیمان در بازار سرمایه وضعیت جالبی نخواهد داشت و با چشم
انداز نفت و انرژی و وابستگی درآمدهای ارزی کشور به نفت ،اقتصاد ایران سال  95نیز سال سختی پیش رو خواهد
داشت .با توجه به آمار صدور پروانه ساخت مسکن نیز انتظار می رود با توجه به کاهش سود انبوه سازان به خاطر
وضع مالیات از سال جاری و رکود سنگین در این بخش میل سرمایه گذاری در بخش مسکن در طی سال جاری
کاهش داشته باشد.
در کشورهای منطقه نیز ترکیه و امارات و پاکستان اکنون تهدیدی جدی بر بازارهای صادراتی منطقه هستند.
کشور عراق در صورت احداث و راه اندازی نیروگاه های جدید برق و برطرف شدن مشکل سوخت رسانی می تواند
اقدام به افزایش تولید سیمان و کاهش وابستگی به واردات کند.
با در نظر گرفتن دورنمای مذکور در بندهای فوق و وابستگی تولید ناخالص داخلی ایران به قیمت نفت و اینکه
ممکن است در سال  95نیز قیمت نفت به طور میانگین  45تا  55دالر در نوسان باشد (با توجه به مازاد تولید و
ورود نفت ایران بعد تحریم) لذا نهایتاً سال  95نیز وضعیت مشابه سال  94و به احتمال زیاد سال  96نیز نمی توان
انتظار رونق در بخش ساخت و ساز مسکن یا افزایش مصرف سیمان در این بخش را متصور بود.
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در پایان به صورت خالصه می توان از موارد زیر به عنوان مسائل و مشکالت صنعت سیمان در سنوات اخیر نام
برد:
 مازاد تولید بیش از  25میلیون تن در سالهای آینده؛
 هزینه حمل و نقل باالی زمینی و دریایی ( 15الی  20دالر زمینی و  25الی  30دالر دریایی)
 قیمت گذاری دولتی و عدم افزایش قیمت با توجه به نرخ بهره و نرخ ارز؛
 باال بودن انرژی مصرفی در صنعت ( 30درصد بهای تمام شده به طور متوسط)
 باال بودن سرمایه گذاری اولیه ( 100الی  120میلیون دالر به ازای یک واحد  1میلیون تنی) و برگشت
سرمایه پایین ( 7سال با بهای تمام شده  20دالر و نرخ فروش  30دالر)
 افزایش بی رویه کارخانجات سیمان در کشور و نتیجتاً افزایش ظرفیت تولید کلینکر و سیمان در کشور؛
 کاهش مصرف داخلی به دلیل رکود اقتصادی حاکم بر کشور و کاهش پروژه های عمرانی  ،ساختمانی و
صنعت ساخت و ساز؛
 عدم امکان استفاده از تسهیالت بانکی مناسب؛
 زیان های مالی شرکتهای دارای تسهیالت ارزی ناشی از تسعیر ارز؛
 عدم حمایت مناسب و کافی از منافع شرکتهای سیمانی؛
 کاهش میزان صادرات به دلیل به خودکفایی رسیدن کشورهای مقصد صادراتی از جمله آذربایجان ،مازاد
ظرفیت کشورهای همسایه (عربستان ،قطر ،امارات ،ترکیه و  )...و همچنین افزایش عوارض گمرکی از
جمله در کشور عراق (اصلی ترین بازار صادراتی ایران)
 رقابت ناسالم و منفی از جمله اعمال تخفیف نامتعارف و کاهش بیش از  40درصدی در نرخ های فروش؛
 ورود برخی کارخانجات کشور به بازارهای غیرمشترک و تاثیر منفی بر فروش سایر کارخانجات؛
 کاهش نقدینگی و سرمایه در گردش در شرکتها؛

