
بهناز کاموسی ارائه :

بررسی فرصت های صادراتی صنایع پلیمری

شناسایی بازارهای صادراتی





وضعیت تولید  و صادرات مواد اولیه  ایران

میلیون تن مواد اولیه پتروشیمی 55.5تولید •

میلیون تن در سال انواع مواد 7/3میلیون تن و تولید 8/2ظرفیت اسمی •
27گرید مختلف  از 300گروه مواد اولیه پلیمری و 18اولیه پلیمری با 

مجتمع پتروشیمی

طرح مجتمع پتروشیمی11میلیون تنی سهم مواد اولیه پلیمری از 3افزایش •

هزارتن انواع مواد اولیه پلیمر 4289میلیون دالر به وزن 3825صادرات •
1399طی سال 

مواد اولیه پلیمری هزارتن انواع 729میلیون دالر به وزن 926صادرات •
1400طی دوماهه اول سال 



پلیمری ایرانو صادرات محصوالت وضعیت تولید 

میلیون تن 15واحد تولید مصنوعات پلیمری با ظرفیت 8800•
در سال

هزارتن انواع 854میلیون دالر به وزن 1031صادرات •
1399سال پلیمری طی محصوالت 

هزارتن انواع محصوالت 11میلیون دالر به وزن 139صادرات •
1400دو ماهه اول سال پلیمری طی 



در پنج سال اخیرمواد اولیه پلیمریآمار تجارت 

ITC: ماخذ

دالرمیلیون : واحد ارزش

13951396139713981399سال

40703454394739793780صادرات 

6482808587واردات 

40063372386738943693حجم مبادالت
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در پنج سال اخیرمواد اولیه پلیمریآمار تجارت 

ITC: ماخذ

هزارتن: وزنیواحد 

13951396139713981399سال

32403502351740684577صادرات 

3235303237واردات 

حجم 
32083467348740364540مبادالت
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1399در سال ایران به جهانصادراتی مواد اولیه پلیمری عمدهمقاصد

مهمترین کشورها 
ن

چی

ترکیه

ق
عرا

هند

ن
آذربایجا

افغانست
ن

ت ا
امارا

ی
متحده عرب

75/99/63/93/110/80/7سهم بازاردرصد



1399در سال ایران به جهانپلیمریمواد اولیه  صادراتی عمدهمقاصدنمودار

75.9, چین

9.6, ترکیه

3.9, عراق
3.1, هند 1, آذربایجان

0.8, افغانستان درصد سهم بازار



میلیون دالر: واحد ارزش

13951396139713981399سال

صادرات 
ایران  

24952499283325112901

واردات از 
چین

93100120184136

حجم 
مبادالت

24022399271323272765

گمرک جمهوری اسالمی ایران: ماخذ

پنج سال اخیرچین در با ایرانمواد اولیه پلیمری آمار تجارت 
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(میلیون دالر)52چینپلیمریاولیهموادبازارازجهانسهم

(  میلیون دالر)2بازاراینازایرانسهم

4بازاراینازایرانسهمدرصد

9ایرانرتبه

مواد اولیه پلیمری



میلیون دالر: واحد ارزش

13951396139713981399سال

صادرات 
ایران  

247258191327280

واردات از 
ترکیه 

63122835781

184136108270199حجم مبادالت

گمرک جمهوری اسالمی ایران: ماخذ

در پنج سال اخیرترکیه با ایرانمواد اولیه پلیمری آمار تجارت 
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(میلیون دالر)1479ترکیهپلیمریاولیهموادبازارازجهانسهم

(  میلیون دالر)247بازاراینازایرانسهم

17بازاراینازایرانسهمدرصد

13ایرانرتبه

مواد اولیه پلیمری



میلیون دالر: واحد ارزش

13951396139713981399سال

صادرات 
ایران  

114155194114149

واردات از 
عراق

-----

حجم 
مبادالت

114155194114149

گمرک جمهوری اسالمی ایران: ماخذ

در پنج سال اخیرعراق با ایرانمواد اولیه پلیمری آمار تجارت 
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(میلیون دالر)32عراقپلیمریاولیهموادبازارازجهانسهم

(  هزار دالر)216بازاراینازایرانسهم

6بازاراینازایرانسهمدرصد

9ایرانرتبه

مواد اولیه پلیمری



در پنج سال اخیرمحصوالت پلیمریآمار تجارت 

ITC: ماخذ

دالرمیلیون : واحد ارزش

13951396139713981399سال

13922204190711411034صادرات 

19212317160322861848واردات 

حجم 
مبادالت

529-113-3041145-814- 0
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در پنج سال اخیرمحصوالت پلیمریآمار تجارت 

ITC: ماخذ

هزارتن: وزنیواحد 

13951396139713981399سال

5811092887756856صادرات 

741825536734592واردات 

حجم 
26735122264-160مبادالت
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در سال ایران به جهانصادراتی محصوالت پلیمریعمدهمقاصد
1399
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55/515/37/83/93/93/12/51/4سهم بازاردرصد



139در سال ایران به جهانصادراتی محصوالت پلیمریعمدهمقاصدنمودار

55.5عراق؛ 
15.3؛ رافغانستان

7.8؛ ترکیه

3.9؛ آذربایجان

3.9پاکستان؛  3.1ازبکستان؛ 

؛ترکمنستان

2.5
1.4؛ قزاقستان درصد سهم بازار



میلیون دالر: واحد ارزش

13951396139713981399سال

78612161152651573صادرات ایران  

1112426واردات از عراق

78512151151627547حجم مبادالت

گمرک جمهوری اسالمی ایران: ماخذ

در پنج سال اخیرعراق با ایرانمحصوالت پلیمری آمار تجارت 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1395 1396 1397 1398 1399

صادرات ایران  

واردات از عراق



(میلیون دالر)32عراقپلیمریمحصوالتبازارازجهانسهم

(  میلیون دال)1.2بازاراینازایرانسهم

بازاراینازایرانسهمدرصد
4

1ایرانرتبه

محصوالت پلیمری



میلیون دالر: واحد ارزش

13951396139713981399سال

صادرات 
ایران  

242237257159158

واردات از 
افغانستان

-----

حجم 
مبادالت

242237257159158

گمرک جمهوری اسالمی ایران: ماخذ

در پنج سال اخیرافغانستان با ایرانمحصوالت پلیمری آمار تجارت 
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افغانستانپلیمریمحصوالتبازارازجهانسهم
(میلیون دالر)5

( هزار دالر)45بازاراینازایرانسهم

9بازاراینازایرانسهمدرصد

2ایرانرتبه

محصوالت  پلیمری



میلیون دالر: واحد ارزش

13951396139713981399سال

63122835781صادرات ایران  

247258191327280واردات از ترکیه

-199-270-108-136-184حجم مبادالت

گمرک جمهوری اسالمی ایران: ماخذ

در پنج سال اخیرترکیه با ایرانمحصوالت پلیمری آمار تجارت 
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(میلیون دالر)219ترکیهپلیمریمحصوالتبازارازجهانسهم

( میلیون دالر)3بازاراینازایرانسهم

1/4بازاراینازایرانسهمدرصد

6ایرانرتبه

محصوالت پلیمری



مشکالت و راهکارهای مرتبط با صادرات صنایع پلیمری  ایران

ه کشورهای ضرورت شناخت و توسعه به روزبازار و رفع مشکالت مرتبط باصادرات صنایع تکمیلی ب•
هدف صادراتی

تدوین وتصویب استراتژی یکپارچه توسعه صنایع پلیمرضرورت •

توسط نهاد توسعه محورو پلیمری، ایفای نقش تنظیم گری در صنایع پتروشیمی •
تصریح فرمول قیمت خوراک و تسری آن به سطوح پایین دست زنجیره ارزش•
بازنگری موافقت نامه های تجارت ترجیحی و بهره مندی از فرصت بازارهای جدید صادراتی•

.تسهیل مبادالت ارزی وکاهش مشکالت ناشی ازشوک های تغییر ارزش ارز•

.تامینزنجیرهدرموردتقاضاگریدهایومواداولیهمستمرمینات•



مشکالت و راهکارهای مرتبط با صادرات صنایع پلیمری  ایران-ادامه 

دینگی بلوکه شدن نقهرگونه تاخیریا تعلل سبب –مالیات  بر ارزش افزوده تسریع دراسترداد •
.می گرددصادرکنندگان و افزایش هزینه های قیمت تمام شده صادراتی 

لی ، تکمیمیزان عرضه محصوالت در بورس کاال، به منظور برنامه ریزی صادراتی صنایع ثبات •
.کمبودمدیریت عرضه  جهت افزایش گریدهای دارای 

.تسهیل امرتجارت ،ثبات در قوانین و رفع قوانین و دستورالعمل های خلق الساعه حاکمیتی•
.لی پلیمری  توجه به رشد و توسعه زنجیره ارزش صنایع پتروشیمی حلقه های تولید وصنایع تکمی•
.مشارکت دولت درجبران بخشی ازخسارات اقتصادی  ناشی از تحریم و ویروس کرونا•
و مشارکت در هزینه های سربارصادراتی نظیر هزینه های مترتب برقوانین مرزی،گمرک و حمل•

.نقل بین المللی 




