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بخش اول

هم پیوندی های تجاری منطقه ای و تاثیر آن بر صنعت »
«پالستیک ایران

میر هادی سیدی 



تغییرات دوران ساز. 1-1



روندهای حاکم بر اقتصاد و تجارت جهانی. 1-2

وضعیت ما
تحمیل شده یا انتخاب شده 

وضعیت جهان
وجه غالب 

موضوع شکاف

تقابل / تنش 
مشخص های دوران جنگ سرد

تعامل
پس از پایان جنگ سرد 

سیاسی 

عدم ارتباط گسترده با دیگر 
اقتصادها 

در هم تنیدگی اقتصادی با 
کشورهای دیگر 

اقتصادی 

-غیرفعال در تعامالت تجاری 
اقتصادی

فعال در تعامالت تجاری  تجاری 

عدم تناسب اندیشه ای با 
تحوالت جهانی شدن 

تناسب اندیشه ای با تحوالت
جهانی شدن 

اندیشه ای 



تولید صنعتی . 1-3

تولید 
نهایی

ی فعالیت تولید

3

ی فعالیت تولید

2

ی فعالیت تولید

1

تولید 
نهایی

کارخانه

در دوران جهانی شدندر دوران جنگ سرد 



کشورهای دخیل در زنجیره ارزش اتومبیل



تراز تجاری آمریکا با کشورهای  منتخب

کل جهان باقی جهان ژاپن فرانسه  آلمان  کره جنوبی چین تراز تجاری 
آمریکا  با 

169.41- 0 0 0 0 0 169.41- ناخالص 

169.41- 62.79- 0.7- 3.25- 16.08- 80.05- 6.54- ارزش افزوده



عصر جهانی شدن وکارکرد روابط تجاري مطلوب و نقش تحریم ها. 1-4

دوران فئودالیسم

( 1648معاهده وستفالی )تاسیس دولت مدرن 

دوران جهانی شدن 

هزینه مبادله بسیار باال 

جایگاه ایران 

هزینه مبادله کم

هزینه مبادله بسیار پائین



رویکردهاي تجاري ایرانرویکردهاي تجاري دنیا

قبض جغرافیایی
موضوعی( نسبی)قبض 

بسط جغرافیایی
بسط موضوعی



ضرورت 
هماهنگی های 

عمیق 
بین کشورها



راه حل برای ایران. 1-5

توافق دو جانبه تجاری ▪

توافق منطقه ای ▪

(WTO)توافق در نظام چند جانبه ▪



مراحل یکپارچگی. 1-6



39ترجیحات اخذ شده فصل  یتعداد ترجیحات تعرفه ا

دریافتی کشور ردیف

3926-3916 3915-3901

1 8 رقمی6کد 338 پاکستان 1

0 0 رقمی8و 6کد 174 تونس 2

- - (موافقتنامه تجارت آزاد) سوریه 3

8 5 رقمی 8و 6کد 88 کوبا 4

10 1 رقمی6و 4کد 170 بوسنی 5

0 0 رقمی6کد 139 ترکیه 6

52 13 رقمی10کد 502 اوراسیا 7

71 27 1411 جمع

توافق های تجاری

جمهوری اسالمی 

39ایران و فصل 



موافقتنامه های 

تجاری منتخبی از 
کشورها

تعداد موافقتنامه های تجارت

آزاد

کشورها ردیف

24 ترکیه 1

16 مالزی 2

15 ویتنام 3

17 هند 4

13 اندونزی 5

پوشش محدود7 ایران 6



راه حل برای شرکتها مکانیسم عمل

زنجیره های ارزش حضور در ▪

های خود در مسئولیت توجه به ▪
عصر جهانی شدن

توافقابزار حصول مذاکره▪

اجماعبر مبنای توافق▪

توافقبرمبنای تعهد▪

تعهدبر مبنای اجرا▪

سازمان نظارت▪



مسئولیت های مدیران بنگاه ها . 1-7

اصل قراردادن رقابت جهانی ❑

جامع نگری به جهان به جای محدودنگری استانی❑

و ملی

قرار گرفتن در مسیر تحوالت فن آورانه❑



مسئولیت های مدیران بنگاه ها . 1-7

شبکه های جهانی : حرکت از انزوا به ارتباط❑

ه ب« انتظار بر تحوالت»تغییر جهت گیری از ❑

«  استقبال تحوالت»

توجه به مقررات بین المللی❑



مسئولیت های مدیران بنگاه ها . 1-7

:  وصل شدن به مخزن ابداعات و نوآوری ها❑

نوآوری باز

ذب ایجاد ظرفیت ج: جذب افراد با استعداد و خالق❑

استعدادها

انعطاف پذیری و یادگیری مادام العمر❑



مسئولیت های مدیران بنگاه ها . 1-7

مشارکتی : مدیریت افقی و مسطح❑

مهارت در جذب شبکه های : تکیه به شبکه ها❑

مجازی و فعالیتهای شبکه ای 

شناخت از مقررات جهانی از جمله مقررات ❑
WTO



مسئولیت های مدیران بنگاه ها . 1-7

به حفظ بنگاههاي اقتصادي مستلزم ورود
:  تعامل جهانی است

.مان عمل کنیمپس به مسئولیت های



بخش دوم

توسعه زنجیره ارزش در صنایع پالستیک ایران و توصیه هایی برای »
«پیوستن به زنجیره های ارزش جهانی

شفیعیافسانه



2-1

مفهوم زنجیره 

ارزش در صنایع 

پالستیک

2-2
ضرورتهای توسعه 

زنجیره ارزش در 

صنایع پالستیک

2-3
الزامات همپایی با 

تحوالت روز دنیا 

در صنایع 

پالستیک 

2-4
:  جمع بندی

توصیاتی برای 

تولیدکنندگان داخلی

صنایع پالستیکدر 

چارچوب مباحث



مفهوم زنجیره ارزش و کاربرد آن در صنایع پالستیک .  1-1

تاسفعالیتهاییازایمجموعهارزشزنجیره▪

افزایشمنظوربهخاصصنعتیکدرکه

.شودمیانجام،شدهتولیدکاالیارزش

ازگستردهبسیارمفهومیارزشزنجیره▪

هکاستفیزیکیتولیدوتامینزنجیره

یکخلقچگونگیبرآنصرفتمرکز

.کاالست

فرآیندارتقای

Process

ارتقای عملکرد

Performance

ارتقای محصول

Product

2001اجزای دخیل در زنجیره ارزش از منظر مرکز بین المللی تحقیقات توسعه، 

توصیات-4 الزامات همپایی با تحوالت روز دنیا در صنایع پالستیک -3 ضرورتهای توسعه زنجیره ارزش در صنایع پالستیک -2 زنجیره ارزش صنایع پالستیک-1



مفهوم زنجیره ارزش و کاربرد آن در صنایع پالستیک .  1-1 مفهوم زنجیره ارزش و کاربرد آن در صنایع پالستیک.  1

ارتقای محصولی . 1-1

آماری اهمیت مساله از منظر  مصداق در صنایع پالستیک اهم اقدامات  روش 

بهالستیکپصنایعتولیداتسبدترکیبتغییر
پذیرتخریبهایپالستیکنفع
(degradable)بازیافتقابلو
(recycled)

واحدهایبهبود▪
محصولتوسعه

مشترکهمکاری▪
اننفعذیسایربا

درهاحلقه
وبروزآوری

محصولتوسعه
جدید

ارتقای 
محصول 

محصوالت )
دارای ارزش 

( افزوده باالتر

توان خلق ارزش افزوده در صنایع پالستیک در مقایسه با متوسط 
صنعت 

توصیات-4 الزامات همپایی با تحوالت روز دنیا در صنایع پالستیک -3 ضرورتهای توسعه زنجیره ارزش در صنایع پالستیک -2 زنجیره ارزش صنایع پالستیک-1



مفهوم زنجیره ارزش و کاربرد آن در صنایع پالستیک.  1
ارتقای فرآیندی . 1-2

مصداق در صنایع پالستیک اهم اقدامات  روش 

درهثانویهایمیکروپالستیکسهمافزایش▪
پالستیکتولیدچرخه

وعملیاتیکپارچهریزیبرنامهازمندیبهره▪
(S&OP)فروش

ارتقای فرآیند

در صنایع پالستیک در مقایسه با متوسط صنعت ( زنجیره ارزشمولد)سهم پرداختهای غیرصنعتی 

اهمیت مساله 
از منظر 
آماری 

مرکز آمار ایران : ماخذ



مفهوم زنجیره ارزش و کاربرد آن در صنایع پالستیک .  1-1 مفهوم زنجیره ارزش و کاربرد آن در صنایع پالستیک.  1
ارتقای کارکردی . 1-3

اهمیت مساله از منظر آماری  مصداق در صنایع پالستیک اهم اقدامات  روش 

ابهایپالستیکتولیدازحرکت
سمتبهعمومیمصارف

فلزنماهایپالستیکترموپالستیکها،
انواعسایرو(هاکربناتپلی)

فوقومهندسیهایپالستیک
مهندسی

بازار محصوالت دارایحرکت به سمت
:کشش تقاضای پائین تر

غیرهمگن▪
ها فاقد جانشین در تولید سایر کاال▪
دارای سهم قابل توجه از هزینه تمام ▪

شده محصول نهایی
کمتر اشباع شده▪

ارتقای 

عملکرد 

توصیات-4 الزامات همپایی با تحوالت روز دنیا در صنایع پالستیک -3 ضرورتهای توسعه زنجیره ارزش در صنایع پالستیک -2 زنجیره ارزش صنایع پالستیک-1



پالستیکصنایعدرارزشزنجیرهتوسعهضرورتهای-2

(CMS)حرکت به سمت مدیریت خدمات مشتریان : روندهای مشاهده شده در جهان. 2-1

CMS: Customer Management Services

حرکت از فروش محصوالت پلیمری به سمت مدیریت زنجیره محصوالت پلیمری

توصیات-4 الزامات همپایی با تحوالت روز دنیا در صنایع پالستیک -3 ضرورتهای توسعه زنجیره ارزش در صنایع پالستیک -2 زنجیره ارزش صنایع پالستیک-1



پالستیکصنایعدرارزشزنجیرهتوسعهضرورتهای-2

(CMS)حرکت به سمت مدیریت خدمات مشتریان : روندهای مشاهده شده در جهان. 2-1

OEM: original Equipment Manufacturing
ODM: Original Design Manufacturing
OBM: Own Brand Manufacturing

مرحله در زنجیره ارزش

ده
زو

اف
ش 

رز
ا

توصیات-4 الزامات همپایی با تحوالت روز دنیا در صنایع پالستیک -3 ضرورتهای توسعه زنجیره ارزش در صنایع پالستیک -2 زنجیره ارزش صنایع پالستیک-1



(CMS)حرکت به سمت مدیریت خدمات مشتریان : روندهای مشاهده شده در جهان. 2-1

OEM: original Equipment Manufacturing
ODM: Original Design Manufacturing
OBM: Own Brand Manufacturing

مرحله در زنجیره ارزش

ده
زو

اف
ش 

رز
ا

پالستیکصنایعدرارزشزنجیرهتوسعهضرورتهای-2

توصیات-4 الزامات همپایی با تحوالت روز دنیا در صنایع پالستیک -3 ضرورتهای توسعه زنجیره ارزش در صنایع پالستیک -2 زنجیره ارزش صنایع پالستیک-1



Source: UNCTAD plastics trade database, 2020 

سهم ارزشی

سهم وزنی

ساختار چند قطبی بازار خرید و فروش پالستیک در فرم اولیه

توصیات-4 الزامات همپایی با تحوالت روز دنیا در صنایع پالستیک -3 ضرورتهای توسعه زنجیره ارزش در صنایع پالستیک-2 زنجیره ارزش صنایع پالستیک-1

پالستیکصنایعدرارزشزنجیرهتوسعهضرورتهای-2

فشار رقابت در بازار جهانی صنایع پالستیک. 2-2

آمریکا
چین

آلمان

ژاپن و کره

مالزی

هند

برزیل

عربستان

ترکیه

مکزی

ک



Source: UNCTAD plastics trade database, 2020 

کثرت زنجیره های ارزش در بازار پالستیک های فرم میانی

سهم ارزشی

سهم وزنی

توصیات-4 الزامات همپایی با تحوالت روز دنیا در صنایع پالستیک -3 ضرورتهای توسعه زنجیره ارزش در صنایع پالستیک-2 زنجیره ارزش صنایع پالستیک-1

پالستیکصنایعدرارزشزنجیرهتوسعهضرورتهای-2

آمریکا
چین

آلمان

ژاپن و کره

مالزی

هند

ترکیه

مکزی

ک

کانادا

فشار رقابت در بازار جهانی صنایع پالستیک. 2-2



Source: UNCTAD plastics trade database, 2020 

کاهش درجه تمرکز در بازار قطعات واسطه ای پالستیکی

سهم ارزشی

توصیات-4 الزامات همپایی با تحوالت روز دنیا در صنایع پالستیک -3 ضرورتهای توسعه زنجیره ارزش در صنایع پالستیک-2 زنجیره ارزش صنایع پالستیک-1

پالستیکصنایعدرارزشزنجیرهتوسعهضرورتهای-2

روسیه

مکزی

ک

آمریکا چین

ینفیلیپ

برزیل

عربستان

کانادا

ویتنام

بنگالدش

نیجریه

سهم وزنی

5.3
%

فشار رقابت در بازار جهانی صنایع پالستیک. 2-2



Source: UNCTAD plastics trade database, 2020 

ساختار نیمه متمرکز زنجیره های ارزش در بازار محصوالت پالستیکی نهایی

سهم ارزشی

سهم وزنی

توصیات-4 الزامات همپایی با تحوالت روز دنیا در صنایع پالستیک -3 ضرورتهای توسعه زنجیره ارزش در صنایع پالستیک-2 زنجیره ارزش صنایع پالستیک-1

پالستیکصنایعدرارزشزنجیرهتوسعهضرورتهای-2

مکزیک

آمریکا

مالزی

کانادا آلمان

فرانسه اروگوئه

چین

هند

نفیلیپی

ژاپن

اندونزی

فشار رقابت در بازار جهانی صنایع پالستیک. 2-2



Source: UNCTAD plastics trade database, 2020 

ساختار چندقطبی در بازار زباله های پالستیکی

سهم ارزشی

سهم وزنی

توصیات-4 الزامات همپایی با تحوالت روز دنیا در صنایع پالستیک -3 ضرورتهای توسعه زنجیره ارزش در صنایع پالستیک-2 زنجیره ارزش صنایع پالستیک-1

پالستیکصنایعدرارزشزنجیرهتوسعهضرورتهای-2

آمریکا

ژاپن

ینفیلیپ
مکزیک

کانادااتحادیه اروپا

ویتنام
اندونزی

چین

فشار رقابت در بازار جهانی صنایع پالستیک. 2-2



Source: UNCTAD plastics trade database, 2020 

fix:فرآیندهادربازنگری

improve:افزایشطریقازموجودفرآیندهایوریبهرهافزایش

هاهزینهکاهشوپشتیبانخدمات

innovate:باالترسودآوریبرایجدیدخدماتوفرآیندهاایجاد

توصیات-4 الزامات همپایی با تحوالت روز دنیا در صنایع پالستیک -3 ضرورتهای توسعه زنجیره ارزش در صنایع پالستیک-2 زنجیره ارزش صنایع پالستیک-1

پالستیکصنایعدنیاروزتحوالتباهمپاییالزامات-3



3-
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ه
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تی
ش

 پ
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ما
زا

ال
ع 

ای
ن

ک
تی
س

ال
پ

استفاده از 
ابزارهای دیجیتال

استانداردسازی و 
یکپارچه سازی 

تحلیل داده 

افزایش توانمندی های دیجیتال

بخش بندی
زنجیره تامین 

تعمیق خدمات متصل 
به زنجیره تامین

افزایش تنوع سبد 
محصولی

مدیریت ریسک

ید یکپارچگی شبکه تول
و توزیع 

سازماندهی شبکه توزیع 

مدیریت امور 

لجستیکی و شرکتهای 
طرف سوم

روان سازی جریان کاال

بهبود ساختار سازمانی

بازتعریف نقش های سازمانی 

بازنگری در اهداف و مشوقها

برنامه ریزی توسعه منابع انسانی
عملیات و فروش

خدمات مشتریان

توزیع و 
لجستیک

برنامه ریزی 
عملیاتی

عملکرد جاری مسیرهای انتقالی تازه کار متوسط پیشرفته عالی

فرآیندها

توانمندی 

دیجیتال

استراتژی

شبکه

سازمان



توصیات -4

روپیشمسیردرانتخابنهوالزامیکمثابهبهارزشهایزنجیرهبهپیوستن❑

یداخلارزشزنجیرهتوسعهالمللی، بینارزشهایزنجیرهبهالحاقشرطپیش❑

تامینزنجیرهمدیریتازفراترمفهومیداخلیارزشزنجیرهتوسعه❑

توصیات-4 الزامات همپایی با تحوالت روز دنیا در صنایع پالستیک -3 ضرورتهای توسعه زنجیره ارزش در صنایع پالستیک-2 زنجیره ارزش صنایع پالستیک-1



توصیات -4

وارزشزنجیرهدرمطلوبوضعیتبهدستیابیجهتابزارسهازمندیبهرهضرورت❑

فروشوعملیاتیکپارچهریزیبرنامه:یافتهتوسعهارزشهایزنجیرهباهمپایی
(S&OP) ،محصوالتسبددرتنوعافزایشدیجیتال، ابزارهایازباالترمندیبهره.

برایداخلیارزشزنجیرهسازیآمادهدرimproveوfixاستراتژیدوبرتمرکزلزوم❑

میانیمرحله
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توصیات -4

:طریقسهازپالستیکصنایعارزشزنجیرهتوسعه❑

برنامهازندیمبهرهپالستیک؛تولیدچرخهدرثانویههایمیکروپالستیکسهمافزایش:فرآیندارتقای▪
(S&OP)فروشوعملیاتیکپارچهریزی

قد غیرهمگن؛ فا)بازار محصوالت دارای کشش تقاضای پائین تر حرکت به سمت: ارتقای عملکرد▪
اشباع سهم قابل توجه از هزینه تمام شده محصول نهایی و کمترجانشین در تولید سایر کاالها؛ دارای 

مانند پالستیک های مهندسی و فوق مهندسی ( شده
خریب پذیر تغییر ترکیب سبد تولیدات صنایع پالستیک به نفع پالستیک های ت: ارتقای محصول▪

(degradable )و قابل بازیافت(recycled)
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با تشکر از توجه شما 

rtowfighi@yahoo.com

mhseyedi1@gmail.com

a.shafiei@itsr.ir

رضا توفیقی

میرهادی سیدی

افسانه شفیعی


