


نبررسی نقش و جایگاه صنایع پالستیک در اقتصاد ایرا

برمک قنبرپور



(هزار میلیارد تومان)1395زمانی تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت سال سری 
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(   درصد)1395سری زمانی رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال 
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(هزار میلیارد تومان)1395قیمت های ثابت سال به –ناخالص داخلی بر حسب فعالیت های اقتصادی تولید 

(درصد)هاسهم فعالیت 1400(درصد)سهم فعالیت ها 1399عنوان

%158/6911%161/5612کشاورزی

%132/959%118/729نفت و گاز

%341/6524%342/7025صنایع و معادن

صنعت
(زیر مجموعه صنایع و معادن) 

204/2215%211/1715%

%815/7756%765/9254خدمات

%1449/06100%1388/95100تولید ناخالص داخلی

تولید ناخالص داخلی
(بدون احتساب نفت) 

1270/2391%1316/1191%

1400اسفند –بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران: منبع



تولیداقتصادی در رشد فعالیت های و سهم ( درصد) اقتصادی فعالیت های تولید ناخالص داخلی بر حسب رشد 

لیسهم فعالیت در نرخ رشد تولید ناخالص داخ1400نرخ رشد سال 1399رشد سالنرخعنوان

-0/53%-2%3/5کشاورزی

3/185%12%5/6نفت و گاز

-0/08%-0/3%3/5صنایع و معادن
صنعت

(صنایع و معادنزیرمجموعه )
1/8%3/4%

1/725%6/5%-2/0خدمات

%4/3%0/7تولید ناخالص داخلی
تولید ناخالص داخلی

(بدون احتساب نفت) 
0/0%3/6%

بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران : منبع 



(هزار میلیارد تومان)تولید ناخالص داخلی بر حسب فعالیت های اقتصادی به قیمت جاری 

(درصد)سهم فعالیت ها 1400سهم فعالیت ها1399عنوان

%847/4813%503/3613کشاورزی

%462/957%194/485نفت و گاز

%1980/1931%1213/2831صنایع و معادن

صنعت
(صنایع و معادنزیرمجموعه )

789/2420%1378/5821%

%3103/2849%1930/9351خدمات

%6393/9100%3842/06100تولید ناخالص داخلی

تولید ناخالص داخلی
(بدون احتساب نفت) 

3647/5895%5930/9597%

جمهوری اسالمی ایرانبانک مرکزی : منبع



1401چشم انداز بخش حقیقی اقتصاد ایران در سال 

:عطف توجه به

تداوم خشکسالی پیش بینی •

افزایش قابل توجه صادرات نفتیپیش بینی عدم •

انرژیتأمین بخش صنعت در زیرساختی مشکالت •

درصد4بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

درصد2صندوق بین المللی پول 

درصد2/4بانک جهانی

درصد14018هدف گذاری بودجه سال 

:مختلفمربوطتوسط نهادهای1401پیش بینی نرخ رشد اقتصادی برای سال 



شاخص کل اقتصاد -( PMI)شاخص مدیران خرید 

مرکز آمار و اطالعات اقتصادی اتاق ایران: منبع



شاخص مدیران خرید بخش صنعت 

مرکز آمار و اطالعات اقتصادی اتاق ایران: منبع





1400در سال ( اشتغال و بیکاری ) تحوالت بازار کار 

1400سال1400زمستان1400پاییز1400تابستان1400بهار

درصد9درصد4/9درصد9/8درصد6/9درصد8/8

: درصد رسیده است که از دهه هفتاد تاکنون، بی سابقه است9به 1400فصل سال 4نرخ بیکاری در متوسط 



(2022)1401سال –ایران صاد تاقنرخ بیکاری در بینی پیش

درصد10صندوق بین المللی پول

درصد10/5بانک جهانی

درصد14017/9بودجه گذاری هدف



www.amar.org.ir-ایرانمرکز آمار : منبع



1400بررسی تحوالت بازار کار در زمستان 

درصد تغییرات نسبت به دوره نرخ 1400زمستان 
1399مشابه در سال 

درصد کاهش0/3درصد9/4بیکاری کل
ال نسبت جمعیت فع–مشارکت اقتصادی 
سال و بیشتر15به جمعیت 

درصد کاهش0/5درصد40/4

مرکز آمار ایران: منبع



تخصیص . هزار نفر افزایش داشته است39، 1399هزار نفر بوده است که نسبت به فصل مشابه سال 174میلیون و 23معادل 1400جمعیت شاغلین در زمستان •
:جمعیت شاغل در این فصل به بخش های اقتصادی به شرح زیر است

(درصد33/6–صنایع و معادن)( درصد14/5-کشاورزی( ) درصد51/9–خدمات ) •

خدمات

کشاورزی

صنعت

1400تفکیک جمعیت شاغل در زمستان 



ارز نرخ 



استبه شرح زیر 1400خالصه تغییرات قیمت دالر در سال 

(تومان)قیمت(تومان) تغییرتاریخعنوان

20.800-اردیبهشت15کمترین قیمت

30.920-آذر16بیشترین قیمت

21.970-1010اردیبهشت12بیشترین کاهش قیمت

30.180+820آذر13متبیشترین افزایش قی



مختلفتوسط نهادهای 1401نرخ تورم برای سال پیش بینی 

درصد-نرخ مورد انتظار نهاد

درصد15–33مرکز پژوهش های اقتصادی مجلس شورای اسالمی

درصد37/5صندوق بین المللی پول

درصد39/5بانک جهانی



1400آمار معامالت سال 



1400و 1399مقایسه آمار معامالت بورس کاال در سال های 

درصد-تغییرنرخ1400سال 1399سال عنوان

%4.3394.7299هزارتن-عرضهمجموع

%4.8995.73317هزارتن-مجموع تقاضا 

%3.2443.76716هزارتن-مجموع حجم معامله

%66/711877(هزارمیلیارد تومان)ارزش ریالی معامالت 



1400وضعیت واردات و بازیافت مواد پلیمری در سال 

13991400عنوان

هزار تن558تنهزار 450پلیمری کل واردات مواد 

تومانهزار میلیارد 9/6تومانهزار میلیارد 3/5ارزش کل واردات پلیمری مواد 

هزار تن800هزار تن750تخمین حجم کل بازیافت مواد پلیمری 

تومانهزار میلیارد 12هزار میلیارد تومان9تخمین ارزش کل بازیافت مواد پلیمری

(.استکه در جدول فوق آمده) اول، تغییر وزن واردات : سه عامل استتأثیر تغییر ارزش ریالی واردات مواد پلیمری تحت : نکته

(.نرخ ارز نیمایی)دوم، تغییر قیمت های جهانی مواد پلیمری و سوم، تغییر نرخ برابری دالر به ریال 



(هزار میلیارد تومان)1400سال نقش درآمدزایی صنایع پالستیک در 

درصد -رشدنرخ1400سال 1399سال عنوان

71همت118همت66/7صورت گرفته در گروه پلیمرها در بورسارزش معامالت

72همت21/6همت 12/5اولیه وارداتی و بازیافتیمجموع ارزش مواد

76همت139/6همت79/2یکمورد استفاده توسط صنایع پالستمجموع ارزش مواد اولیه

77همت233همت132صنایع پالستیکتخمین کل فروش

ی سهم ارزش افزوده صنایع پالستیک از تولید ناخالص داخل
ایران

7درصد1/5درصد1/4

اخلی صنایع پالستیک از تولید ناخالص دسهم تولید ناخالص
بخش صنعت ایران

1/5درصد6/8درصد6/7

استبخش صنعت زیرگروه بخش صنایع و معادن 



1400و 1399مقایسه سال های -نقش اشتغال زایی صنایع پالستیک در ایران

رشد13991400عنوان
درصد10/4هزارتن3587هزار تن3250حجم کل معامالت مواد پلیمری در بورس کاال

درصد17/5هزارتن1.358هزار تن1.200و بازیافت شدهحجم کل مواد پلیمری وارد شده

درصد13/1هزار تن4.945هزار تن4.450مواد پلیمری شکل دهی شدهحجم کل

درصد11نفرهزار841هزار نفر757تخمین اشتغال ایجاد شده توسط صنایع پالستیک 

درصد10/3درصد3/64درصد3/3از کل اشتغال در ایرانسهم اشتغال صنایع پالستیک

درصد10درصد11درصد10سهم اشتغال صنایع پالستیک از اشتغال بخش صنعت در ایران

وشیمی عرضه طبق گزارش شرکت ملی صنایع پتروشیمی، به ازای هر یک میلیون تن محصول پتر: نکته
.شغل در صنایع پایین دست وجود دارد170.000شده به صنایع تکمیلی، پتانسیل ایجاد 



(میلیون دالر)1400سال -وضعیت سبد صادراتی زنجیره ارزش پتروشیمی

همچونصادراتی،پیشران هایبرابر2/5پلیمریمحصوالتصادرات
60بهنزدیکیافتهتوسعهکشورهایدررقماین.می باشدبسته بندی

رایبصادراتیپیشران هایبهجدیتوجهبهنیازاین رو،از.استدرصد
.استضروریبخشاینتوسعه

14%

38%

48%

سبد صادراتی

صادرات مصنوعات پلیمری

پیشران های صادرات



جایگاه زنجیره ارزش صنایع پلیمر در صادرات کشور

میزان صادراتعنوان
میلیون دالر250میلیارد و 1صنایع تکمیلی پلیمری صادرات مستقیم

میلیون دالر70میلیارد و 2اتغیرمستقیم زنجیره به عنوان زیرساخت اصلی توسعه صادرصادرات

نایع مستقیم تولیدات در زنجیره ارزش صمجموع صادرات مستقیم و غیر
تکمیلی پتروشیمیایی

میلیون دالر320میلیارد و 3



(میلیون دالر)1400-1399مقایسه سال های -نقش و سهم ارزآوری صنایع پالستیک

درصد-نرخ رشد1400سال 1399سال عنوان

%2700332023صادرات صنایع پالستیک

%3524/524521/3628صادرات غیرنفتی بخش صنعت

سهم ارزآوری صنایع پالستیک از کل صادرات 
بخش صنعتغیرنفتی

76/5%73/5%-

%34794/9748057/7138ایرانصادرات غیرنفتی

سهم ارزآوری صنایع پالستیک از کل صادرات 
غیرنفتی ایران

7/7%7%-

www.tpo.ir-سازمان توسعه تجارت: منبع



تن-مقایسه حجم مورد معامله پلیمرها در بورس کاال

درصد-نرخ رشد13891400

1.432.3813.767.232163%

(هزارتن)داخلی پلی اتیلن و پلی پروپیلن ایران ( تقاضا)مقایسه و پیش بینی درخواست 

2029-2021درصد -نرخ رشد202120222029عنوان

%1.2061.2541.60333پلی اتیلن

%75077197229/5پلی پروپیلن



(هزارتن)2022تا 2018تقاضا جهانی پلی اتیلن از سال -سری زمانی عرضه
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( 2022-2021مقایسه سال های )تقاضا، خالص صادرات و سرانه مصرف پلی اتیلن در کشورها و مناطق منتخب جهان 



(هزارتن)2022تا 2018عرضه جهانی پلی پروپیلن از سال–سری زمانی تقاضا 
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(2022و2021مقایسه سال های )عرضه، تقاضای داخلی و مصرف سرانه پلی پروپیلن در کشورها و مناطق منتخب جهان 



چالش ها و راهکارهای مربوط به صنایع پالستیک ایران

.یک می شودپلیمر و پالست-پتروشیمی-فقدان شفافیت و رقابت سالم در عرضه و فروش مواد اولیه که موجب عدم شکل گیری زنجیره ارزش نفت•

.بحران دستیابی به منابع انسانی کارآمد و پایدار•

.بطور ویژه قطع برق-مشکالت مربوط به تأمین انرژی•

.تسهیل مبادالت ارزی و کاهش مشکالت ناشی از شوک های تغییر ارزش ارز•

.امکان دستیابی به تکنولوژی روزآمد در تولید مواد پلیمری و شیمیایی و نیز در طراحی و ساخت ماشین آالت صنایع پلیمری•

.  بازنگری موافقت نامه های تجاری در راستای بهره مندی از فرصت بازارهای جدید صادراتی•



با تشکر از توجه شما


