


مایش سرزمینشناسی صنایع پالستیک کشور با تاکید بر مالحظات آآسیب

حامد عادلی نیک 
هاي بازرگانیمدیر گروه معدن و صنایع معدنی موسسه مطالعات و پژوهش



کدامند؟ایراندرپالستیکصنایعتوسعههايچالش-1سوال

است؟چگونهحاضرحالدرکشورپالستیکصنایعفعلیاستقرارنحوه-2سوال

ایراناطنقهمهدرتواندمیپالستیکصنایعتوسعهسرزمینی،آمایشمالحظاتاساسبرآیا-3سوال

خیر؟یاپذیردصورت



در دنیاسهم صنایع مختلف از تولیدات پتروشیمی
)تن(تولیدات پتروشیمی دنیا 

115.000.000 PVC

126.000.000 PP

163.000.000 PE

5.000.000 PA

36.000.000 PET

...

2.190.000.000 مجموع

تن616.000.000 تا 1.000.000در ایران بین 
تن1.500.000





زیست بوم حاکم بر 
رانصنعت پالستیک ای



5

4

3

2

1

پایین دستیصنایعوپتروشیمیرگوالتوريحوزهچالش هاي

پشتیبانومرتبطصنایعتوسعهدرضعف

کالنسطحچالش هاي

يشبکه اوخوشه اي-بنگاهیسطحعملکرد(خردسطحچالش هاي(

اولیهموادقیمتیپیش بینی پذیريوپایدارتامینچالش هاي



اتواردوبازارتنظیمبرايمتولیوجودعدم
ودنبو)پرتقاضامحصوالتمورددرویژهبه(

نیازمواقعدروارداتمطلوبفضاي

تمعامالتسویهروش هايتوسعهعدم
ارمهلت دواعتباريتسویهبه ویژه

ازپتروشیمیشرکت هاياستقبالعدم
ارائهبلندمدتقراردادهايانعقاد

پایین دستصنایعبامحصوالت

یمیپتروشصنعتتولیداتدرتوازنعدم

عرضهبرحاکمانحصاريشرایط
یپتروشیممحصوالتازبسیاري

کمبود تولیدات حلقوي

قراردادهايانعقادامکانعدم
خارجیمشتریانبابلندمدت



تولید کمتر از نیاز داخل

عدم تولید در کشور







صنعت تولید تشک هاي خوش خواب

دسترسدراولیهمواد

دسترسدرماشین آالت



نمقایسه وضعیت صنعت فرش ماشینی ترکیه و ایرا

PPتولیدکننده 

PPواردکننده 

رمیلیارد دال/. 6
میزان صادرات 

2018سال 

میزان صادرات 
2018سال  رمیلیارد دال2.5



انرژيازسیاست هاجهت گیري
اینکهنهاستصنعتبه

مبنايصنعتی،نیازهاي
انرزيحوزهکلیسیاست هاي

.گیردقرار
دریصنعتاولویت هايابتداباید

وشدهتعریفپایین دست
آننیازبامتناسبسپس

پتروشیمیواحدهايصنایع،
.گرددتاسیس

مشخصمرزبندينبود
ريتصدي گوتولی گريحیطه
صمتوزارتونفتوزارت

واحدزیاديتعدادشکل گیري•
فعالیتمقیاسباکوچک

غیراقتصادي
مسائلوآب بريبهکم توجهی•

زیست محیطی
خوراكدریافترانتایجاد•
یبورسکدزیاديتعدادشکل گیري•

)واسطهودالل(تولیدکنندهغیر



ازحاکیسالدردالريمیلیون100-200منفیتجاريتراز
ویکپالستحوزهداخلیماشین آالتتولیدصنعتتوسعهعدم
جیرهزنمهمحلقه هايازیکیعنوانبهآناهمیتعیندرپلیمر
آنهااغلبساختبراياولیهتوانکهحالیدرصنعتاینارزش

دستگاه هايتولید(مواردبرخیدروداردوجودکشورداخلدر
.رخوردارندبمناسبیکیفیتازداخلتولیدات)پالستیکتزریق
متوسطونپاییکیفیتباماشین آالتمطلقپذیرايکشوربازار

ماشین آالتداخلیسازندگانضعفوخارجی

در(تیکپالسوپلیمرحوزهخارجیماشین آالتوارداتبهبیشترتمایل
وارداتنپاییتعرفهدلیلبه)دست دومماشین آالتحتیمواردبیشتر

)پوالدرکتشقبیلازصنعتاینقدیمیتولیدکنندگانسويازحتی(

صنایعقالب سازيمشابهوضعیت
تماشین آالساختهمانندپایین دست

هسادعمدتاقالب هايتولید(حوزهاین
بههپیچیدقالب هايسفارشوکشوردر

)کشورازخارج

ضعف در توسعه صنایع مرتبط و پشتیبان



گذاري هاي صنعتی کشور عدم انسجام و یکپارچگی سیاستی در سیاست
پایین دستصنایعدرافزودهارزشارتقايوصنعتیتعمیقسیاست هايبامالیاتیوبازرگانیسیاست هايناسازگاري
ومالیاتیمعافیتازبهره منديبراي(داخلیعرضهمقابلدرخودکااليصادراتبهواسطه ايکاالهايتولیدکنندگانترجیح...(
ین دستپایصنایعاستفادهبرايداخلیدرعرضهمالیاتپرداختبهالزاممقابلدرپتروشیمیواحدهايبرايصادراتبرمالیاتمعافیت

خصوصیبخشفعاالنسرمایه گذاريخصوصنااطمینانی درایجادوارزنرخنوسانات
رکنندگانسیاست هاي متعدد در خصوص پیمان سپاري ارزي و ایجاد مشکالتی در خصوص بلوکه شدن حساب هاي صاد
تجاريسیاست هايبامرتبطچالش هاي

ایرانصنعتیکاالهايبرايبین المللیومنطقه ايکشورهايدرصادراتیتعرفه ايغیروتعرفه ايموانع
تجاريموافقت نامه هايانعقاددراقتصاديدیپلماسیضعف
ترجیحیتجارتموافقت نامه هايوکنوانسیون هادرایرانحضورعدمواسطهبهوارداتتعرفهنرخ هاينبودنهدفمند
انبارشگمرکی،امورپایانه ها،(وارداتوصادراتپشتیبانزیرساخت هايبهمربوطمشکالت(

چالش هاي سطح کالن



شرکت هاعمدهفعالیتپایینمقیاس
مالیتامینونقدینگیمشکل
صادراتیوداخلیهدفبازارهايازتجارياطالعاتکمبود(بازاریابیدرضعف(
خوشه سازي(سازيکنسرسیومقبیلازبنگاه  هامیاندسته جمعیعملکردهايضعف(
بنگاه هاازبسیاريدرداخلبازاربهکردنبسندهونگربرونرویکردضعف
وارداتوصادراتمدیریتتخصصیشرکت هايفقدان
انسانینیرويمهارت هايارتقايبهکمتوجه
هدفبازارهايدرصادرکنندگانمنفیرقابت
زیست محیطیوبهداشتیاستانداردهايبهکم توجهی
محصولراحیطدرضعفتوسعه،وتحقیقبهکم توجهیماشین آالت،نبودنروزبه(نوآورانهوفناورانهتوانپایینسطوح(

) خوشه اي و شبکه اي-عملکرد سطح بنگاهی(چالش هاي سطح خرد 



: آمایش سرزمین
اجراییبرنامھ ھایوسیاست ھاراھبردھا،اھداف،مجموعھفضایی،پایدارتوسعھتحققبرایکھاستسندیسرزمین،آمایش

ازلفیقیتآمایشمفھوم.برمی گیرددرکالبدیوزیست محیطیفرھنگی،اجتماعی،اقتصادی،ابعاددررادولتیغیرودولتیبخش ھای

.استجامعھ شناسیوجغرافیااقتصاد،علمسھ
گیريبکارواحصاءبرمبتنیاثربخش،منسجم،فضاییسازمانارائهوجمعیتوفعالیتبهفضابهینهتخصیصآمایش،ھدف

:استیرزشرحبهسرزمینآمایشمصوباصولبرمبتنیملیتوسعهچارچوبدرپایدارتوسعهبهدستیابیبراياجراییروش هاي

دفاعیوامنیتیمالحظات

اقتصاديبازدهیوکارایی

سرزمینیکپارچگیووحدت

منطقه ايتعادل هايواجتماعیعدالتگسترش

طبیعیمنابعاحیايومحیط زیستحفاظت



نحوه استقرار فعلی واحدهاي صنعت

پالستیک در سرتاسر کشور



استقرار واحدهاي صنعت پالستیک در مناطق مختلف کشور بر اساس صنایع متقاضی محصوالت آن  ها

با رویکرد صادراتی–الف 

با رویکرد تامین نیاز صنایع داخل-ب

ه و اتصاالت لول-در و پنچره-کفپوش و دیوارپوش(صنعت ساختمان (صنایع مصرف کننده پالستیک هاي ساده تر –1-ب

...)بندي، مبلمان و ، کیف و کفش، شلنگ، بسته)پلیمري

...)صنعت خودرو، صنعت لوازم خانگی (صنایع مصرف کننده پالستیک هاي تخصصی تر -2-ب



وضعیت مناطق
سیاست حمایتینمونه شهرستانغالسیاست اشتبیکاري

:1منطقه 
مناطق 

کمتربرخوردار

نرخ بیکاري 
ط باالتر از متوس

+ استان 
شهرستان مرزي

با توسعه اشتغال
اولویت فوري

الم، ارومیه، پیرانشهر، تکاب، سلماس، مهابـاد، ایـ: شهرستان39
ان، ایوان، بوشهر، تنگستان نهبندان، بجنـورد، شـیروان، آبـاد

چابهار، خاش، زابل، سراوان، سرباز، سـیب سـوران، قصـرقند، 
مهرستان، میرجاوه، هامون، هیرمند، سنندج، جـوانرود، سـرپل

ذهاب، گیالنغرب، گمیشان

ترجیحی؛قیمتبازمینتخصیص
گردش؛دروثابتسرمایهتسهیالتتخصیصاولویت
وجادهبرق،آب،(تولیدزیرساختهايتامینازپشتیبانی...(.
افزوده؛ارزشبرمالیاتعودت
صندوقیاملیتوسعهصندوقمحلاز(بهرهکمواماعطاي

؛)ملیشکوفائیونوآوري
گذاري؛سرمایهمالیاتیاعتبارات
اولیه؛موادوآالتماشینگمرکیعوارضمعافیت
؛)دکارمنسهمبیمه(اجتماعیتامینبیمهحقحمایتیاقدامات
کار؛نیرويآموزشمالیاتیتخفیف هايیاویارانه ها
صادراتی؛حمایتهايواعتباراتیارانه ها،اعطاي
انرژي؛هاينهادهیارانهارایه

:2منطقه 
مناطق 

کمتربرخوردار

اال نرخ بیکاري ب
ان از متوسط است

یا شهرستان 
مرزي 

توسعه اشتغال

یرین، نظیر پاوه، ثالث باباجانی، داالهو، قصر شـ: شهرستان160
کرمانشاه، بویراحمد، بهمئی، دنـا، لنـده، آزادشـهر، آق قـال، 

هیجان، رامیان، کالله، گالیکش، گرگان، گنبد کاووس، آستارا، ال
پلدختر، خرم آباد، دورود، رومشکان، آمـل، بابلسـر، بهشـهر،
، تنکابن، چالوس، ساري، قائمشـهر، آشـتیان، تفـرش، خمـین

سـیان، دلیجان، زرندیه، شازند، فراهان، بشاگرد، بندر لنگه، پار
...جاسک، خمیر، میناب، مالیر، نهاوند و 

ترجیحی؛قیمتبازمینتخصیص
گردش؛دروثابتسرمایهتسهیالتتخصیصاولویت
گذاري؛سرمایهمالیاتیاعتبارات
؛)دکارمنسهمبیمه(اجتماعیتامینبیمهحقحمایتیاقدامات
کار؛نیرويآموزشمالیاتیتخفیف هايیاویارانه ها
صادراتی؛حمایتهايواعتباراتیارانه ها،اعطاي

:3منطقه 
مناطق عادي

ر نرخ بیکاري د
حد متوسط 

استان 

حفظ و بهبود 
ال وضعیت  اشتغ

موجود

وآب، نظیر بستان آباد، مراغه، شاهین دژ، میانـد: شهرستان224
بینـالود، گلپایگان، مبارکه، اسالمشهر، پردیس، سامان، شهرکرد،

، فریمان، بهبهان، زنجان، طارم، سـمنان، تاکسـتان، گچسـاران
...بروجرد، بابل، اسدآباد ، مهریز و 

بنیان؛دانشآمایشیصنایعازحمایتاولویت
توسعه؛وتحقیقمالیاتیاعتباراتیا/ویارانه ها
تولید؛سازيخدماتیازحمایت
صادراتی؛حمایتهايواعتباراتیارانه ها،اعطاي
رت؛تجاوتولیدزیرساختهايبهبوددرگذاريسرمایهازحمایت

:4منطقه 
م، تهران ، مشهد، اهواز، شیراز، قزوین، قـتبریز، اصفهان ، کرج،تمرکز زداییمهاجرپذیرتوسعه یافته

رشت

؛)درصد60بااليطرحهايبرايحتی(مالیحمایتاولویتعدم
رت؛تجاوتولیدزیرساختهايبهبوددرگذاريسرمایهازحمایت
صادراتی؛وبنیاندانشآمایشیصنایعازحمایتاولویت
تولید؛سازيخدماتیازحمایت
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