




نکات ارزشی در زنجیره توسعه صادرات صنایع پلیمری 

بررسی فرصت های صادراتی صنایع پلیمری

شناسایی بازارهای صادراتی

بهناز کاموسی





در پنج سال اخیرمواد اولیه پلیمریآمار تجارت 

ITC: ماخذ

میلیون دالر: واحد ارزش

13961397139813991400سال

34543947397937805275صادرات 

82808587858واردات 

حجم 

33723867389436934417مبادالت



در پنج سال اخیرمواد اولیه پلیمریآمار تجارت 

ITC: ماخذ

هزارتن: واحد وزنی

13961397139813991400سال

35023517406845774282صادرات 

35303237391واردات 

حجم مبادالت

34673487403645403891



1400در سال ایران به جهانصادراتي مواد اولیه پلیمری عمدهمقاصد

مهمترین کشورها 
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بلغار

681133221سهم بازاردرصد



1400در سال ایران به جهانصادراتي مواد اولیه  پلیمریعمدهمقاصدنمودار

افغانستان
78%

ترکیه
11%

عراق
3%

سوریه 
2%

کویت
0%



میلیون دالر: واحد ارزش

13961397139813991400سال

24992833251129013583صادرات ایران  

100120184136233واردات از چین

23992713232727653350حجم مبادالت

گمرک جمهوری اسالمی ایران: ماخذ

با چین در پنج سال اخیرایرانآمار تجارت مواد اولیه پلیمری 



میلیون دالر: واحد ارزش

13961397139813991400سال

258191327280595صادرات ایران  

122835781101واردات از ترکیه

136108270199199حجم مبادالت

گمرک جمهوری اسالمی ایران: ماخذ

با ترکیه در پنج سال اخیرایرانآمار تجارت مواد اولیه پلیمری 



میلیون دالر: واحد ارزش

13961397139813991400سال

155194114149180صادرات ایران  

-----واردات از عراق

155194114149حجم مبادالت

گمرک جمهوری اسالمی ایران: ماخذ

با عراق در پنج سال اخیرایرانآمار تجارت مواد اولیه پلیمری 



در پنج سال اخیرمحصوالت پلیمریآمار تجارت 

ITC: ماخذ

میلیون دالر: واحد ارزش

13961397139813991400سال

22041907114110341279صادرات 

23171603228618481855واردات 

حجم مبادالت

113-3041145-814-576-



در پنج سال اخیرمحصوالت پلیمریآمار تجارت 

ITC: ماخذ

هزارتن: واحد وزنی

139513961397139813991400سال

58110928877568561003صادرات 

741825536734592544واردات 

حجم 

مبادالت
160-26735122264459



1400در سال ایران به جهانصادراتي محصوالت پلیمریعمدهمقاصد

مهمترین کشورها 
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-781552درصد سهم بازار



1400در سال ایران به جهانصادراتي محصوالت پلیمریعمدهمقاصدنمودار

افغانستان
78%

عراق
15%

قزاقستان
5%

سوریه 
2%

کویت
0%



میلیون دالر: واحد ارزش

13961397139813991400سال

12161152651573683صادرات ایران  

11242634/5واردات از عراق

12151151627547648/5حجم مبادالت

گمرک جمهوری اسالمی ایران: ماخذ

با عراق در پنج سال اخیرایرانآمار تجارت محصوالت پلیمری 



میلیون دالر: واحد ارزش

139513961397139813991400سال

242237257159158123صادرات ایران  

واردات از 

افغانستان
------

242237257159158123حجم مبادالت

گمرک جمهوری اسالمی ایران: ماخذ

با  افغانستان در پنج سال اخیرایرانآمار تجارت محصوالت پلیمری 



میلیون دالر: واحد ارزش

13961397139813991400سال

122835781133صادرات ایران  

258191327280251واردات از ترکیه

-118-199-270-108-136حجم مبادالت

گمرک جمهوری اسالمی ایران: ماخذ

با ترکیه در پنج سال اخیرایرانآمار تجارت محصوالت پلیمری 



برخي از دالئل شكل نگرفتن زنجیره هاي ارزش در صنعت پتروشیمي كشور

راک مایع زن گاز پارس جنوبی و امکان استفاده از خوراک گاز، صنعت پتروشیمی که عمدتاً بر پایه خوابا بهره برداری از مخ•

اً در خوراك گاز ارزان با هدف تشویق سرمایه گذاري در این صنعت، عمدت. قرار داشت، توسعه قابل توجه ای را تجربه نمود

اشیه سود باال ح. صنایع باالدستي گازي مورد استفاده قرار گرفت و به تبع آن توسعه نامتوازن صنعت پتروشیمی ایجاد گردید

. گردیددر حلقه اول زنجیره تكمیل واحدهاي پتروشیمي گازي موجب استقبال سرمایه گذاران به ایجاد پروژه هاي جدید و متعدد

ی در واقع، قیمت مناسب خوراک در حلقه اول زنجیره و عدم تسری تخفیف های خوراک به حلقه های بعدی محرکی بوود بورا

.دننمایمی بخش خصوصی که عمدتاً در حوزه صنایع باالدستی فعالیت 



برخي از دالئل شكل نگرفتن زنجیره هاي ارزش در صنعت پتروشیمي كشور

منظوور راستای توسوعه صونایع میوانی پتروشویمی و گسوترش زنجیوره ارزش صوادراتي، شوهركهاي تخصصوي بیردولتوي بوهدر •

الزموه توسوعه صونایع میواني احودا  ایون صونایع در جووار مجتموع هوايدرحالیکوه .یود توسعه زنجیره هواي ارزش تسسویس گرد

امکوان پوذیر با این حال، به دلیل محدود بودن زمین در این منطقه، توسعه بیشتر صونایع میوانی. می باشدباالدستی پتروشیمي 

بعوالوه موفقیوت در ایوون زمینوه همچنوین منووط بووه انعقواد قراردادهواي بلندمودت میووان واحودهاي توسمین كننوده خوووراك و. نگردیود

.واحدهاي مصرف كننده است كه این موضوع نیز به دلیل نامشخص بودن قیمت خوراك واحدهاي باالدستي انجام نگردید



ه در تولیدكنندگان داخلي، صادرات را به فروش داخلي ترجیح میدهند، زیرا برای صادرات مشوق های متعدی مالیاتی و بیر•
.  چنین مشوقهایی وجود نداردینظر گرفته شده و عمالً برای فروش داخل

، صادرات محصوالت با ارزش افزوده پائین و در بیشتردستیابي به درآمدهایو1404جهت نیل به اهداف صادراتی در افق •

حجم زیاد که کشور از توانمندی باالیی در تولید آنها برخوردار است به عنوان هدف اول در نظر گرفته شده و صادرات 
.  استاز اولویت خارج شدهعمال محصوالت با ارزش افزوده بیشتر که مستلزم سرمایه گذاری است 

برخي از دالئل شكل نگرفتن زنجیره هاي ارزش در صنعت پتروشیمي كشور



برخي از دالئل شكل نگرفتن زنجیره هاي ارزش در صنعت پتروشیمي كشور

قانون اساسی و همچنین واگذاري بخشي از سهام شركتها بابت رد دیون به بخش عمومي 44به دلیل اجرای ناقص اصل •

تنها وایندموجب گردید که بعد از واگذاری، اكثر مجتمع ها طرح توسعه اي در صنایع میاني و پایین دست خود  را اجرا ننم
.و پیشنهاد داشته باشندتعدادي واحد جدید و به عبارتي همان واحدهاي باالدست را در دست اجرا 

ید و ایجاد پتروشیمي، وابستگی به عمق مراحل تولتبدیلی دربررسی طرح هاو  بهره برداری های انجام شده در توسعه صنایع •
.محصوالت میاني و گریدهای خاص و محصوالت با ارزش افزوده بیشتر از جمله پلیمرهای مهندسي دیده نمی شود



برخي از دالئل شكل نگرفتن زنجیره هاي ارزش در صنعت پتروشیمي كشور

زانول، نیاز صنایع داخل برای برخی از محصوالت عرضه شده در بورس کاال نظیر انواع گریدهای پلي پروپیلن، دو اتیل هگ•

والت موجب پلي اتیلن ترفتاالت بسیار بیشتر از تولید داخلي این محصوالت بوده و رقابت در بورس کاال برای این نوع محص

می، افزایش بعالوه، به دلیل انتظارات تور. افزایش قیمت مواد اولیه تولیدكنندگان صنایع پایین دستي پتروشیمي می گردد

ختلف در تفاوت نرخ ارز نیمایی و نرخ ارز بازار بیررسمی و بویژه  عدم اعالم کف عرضه تعیین شده به تفکیک گریدهای م
.بورس، رقابت در بورس تشدید و موجب افزایش تقاضای سوداگری می گردد

نه های مشکالت ناشي از مبادالت پولي و بانكي، مشکالت تامین ارز، ثبت سفارش، ترخیص کاال و بطور کلی افزایش هزی•

ازار داخل مبادله موجب کاهش واردات محصوالت پتروشیمی مورد نیاز صنایع پائین دستی گردیده و تامین این محصوالت از ب
.  نیز به نوبه خود موجب تشدید کمبود در بازار داخل شده است



برخي از دالئل شكل نگرفتن زنجیره هاي ارزش در صنعت پتروشیمي كشور

راتژیک با توجه به اینکه تامین خوراک برخی شرکتها و سازمانهای دفاعی، امنیتی، نیروگاهها و بیره به عنوان کاالی است•

د را شناخته شده است لذا بر اساس دستورالعمل تنظیم بازار به این شرکتها اجازه داده شده تا خارج از بورس نیازهای خو

ه این خریدها صرفاً جهت بهره برداری در همان سازمان ها می باشد ولی در برخی مورد در بازار آزاد نیز عرض. تهیه نمایند
.می گردد که موجب اختالل در بازار می گردد

، مشكالت گمركي در ارتباط با تعیین ارزش پایه هاي صادراتي ، نوسانات نرخ ارز و تعدد دستورالعمل هاي بانک مركزي•

شکالت مشكالت اجرایي مالیات بر ارزش افزوده و هدفمند نبودن سیاستهاي حمایتي كشور به تناسب ارزش افزوده از دیگر م
.می باشدصنایع تبدیلی مهم بخش 



برخي از دالئل شكل نگرفتن زنجیره هاي ارزش در صنعت پتروشیمي كشور

ر برای جلب در کنار مشکالت تحریم و تشدید اوضاع بد  اقتصادی جهان ناشی از استمرار مشکالت کوید،در مسیر توسعه کشو•
تبدیلی و حق لیسانس تولید صنایع  patentعالوه بر تالش های دیپلماسی به جهت اخذ سرمایه گذاران خارجی،

خوراک حتی در صورت تامین.پتروشیمی،می بایست زیرساخت های الزم فراهم گردد تا انگیزه آنها برای حضور تقویت شود،

.  دندالزم برای مجتمع های پتروشیمی و ارائه تسهیالت و تخفیف های مالیاتی ،تا زمانی که زیر ساخت های الزم فراهم نگر
.اولویت سرمایه گذاران بدون شک دیگر مناطق در کشورهای رقیب خواهد بود



نکات ارزشی در زنجیره توسعه صادرات صنایع پلیمریبررسی

ایع با توجه به رویكردهاي اقتصاد مقاومتي در راستای رشد و توسعه متوازن، عدم صدور مجوزهای بیر کارشناسی در صن•

باالدستی، انتخاب های نامناسب طرحها و مکانهای آنها، اجتناب از ایجاد طرحهای تکلیفی، الزم است استراتژی توسعه
.صنعتی پتروشیمی کشور تدوین گردد

نایع به منظور استفاده هرچه بهتر از ظرفیتهاي موجود و در حال ساخت در صنایع باالدستي پتروشیمي كشور، توسعه ص•
.دگردقرار گیرد و در برنامه توسعه تدوین باید در اولویتصنایع تبدیلیارزشمیاني و گسترش زنجیره 



نکات ارزشی در زنجیره توسعه صادرات صنایع پلیمریبررسی

زم طرح هایی که ویژگی های ال،دراین راستا بازنگري در مجوزهاي صادر شده در صنایع باالدستي پتروشیمي كشور لزوم •

سواحل جنوبی مکانی را نداشته و یا انتخاب طرح بهینه نبوده و تاکنون پیشرفت فیزیکی چندانی نداشته اند عمدتاً به مناطق
.کشور منتقل شوند و از ایجاد ظرفیتهاي بیحد و حصر و مشابه در صنایع باالدستي جلوگیري شود

.اصالح قوانین مالیاتي و تجاری كشور به نحوی كه صادرات به فروش داخلي مزیت نداشته باشد•

پلي پروپیلن گریدهای نساجي، شیمیایي و فیلم، دو اتیل (نظیرافزایش كف عرضه برای محصوالت پُرتنش در بورس کاال •

)هگزانول، پلي اتیلن ترفتاالت
تقاضا توسط شركتهای پتروشیميرمدیریت عرضه منظم گریدهای پ•



نکات ارزشی در زنجیره توسعه صادرات صنایع پلیمریبررسی

نایع ضرورت تسهیل واردات مواد افزودني صتبدیلی وهمكاری وزارت صمت در ثبت سفارش مواد افزودني مورد نیاز صنایع•
.وقمورد وثو ثبت سفارش آن توسط شركت بازرگانيتبدیلی تجمیع مواد افزودني مورد نیاز صنایع ه ویژه بتبدیلی 

.مشخص شدن نیاز دستگاههای استراتژیك كه مشمول خرید خارج از بورس هستند و نظارت بر فرایند مصرف آنها•

.اصالح ابعاد مختلف رژیم تجاری و مالیاتي جهت كاهش تدریجي مشوقهای صادراتي و معافیتهای مالیاتي•



نکات ارزشی در زنجیره توسعه صادرات صنایع پلیمریبررسی

توسعه پتروپاالیشگاه ها و تخفیف (بازنگری برنامه توسعه طرحهای پتروشیمي وزارت نفت متناسب با نیاز صنایع داخل•

)بیشتر برای خوراکهای مایع

و استفاده از ابزارهای مناسب مانند تعرفه های ترجیحي به نفع و کشورهای هدف صادراتی نفوذ در بازارهای همسایه •

و تكمیل مرحله ساخت در كشور دف صادراتی محصوالت صنعتي كشور، صادرات محصوالت نیمه ساخته به كشورهای ه
.مقصد

فیت شكل گیری و توسعه خوشه های صنعتي همراه با کنسرسیوم های صادراتی در راستای ارتقای بهره وری و بهبود کی•

راتژی محصوالت و بویژه توسعه صادرات شرکتهای کوچک و متوسط و استفاده از ظرفیت های بالاستفاده آنها در قالب است
.  جایگزینی واردات که در بازار داخل بازار چندانی ندارند



نکات ارزشی در زنجیره توسعه صادرات صنایع پلیمریبررسی

نایع پایین اعمال تخفیف پلكاني بیشتر برای خوراکهای مایع در راستای تولید محصوالت پتروشیمي متناسب با نیاز داخل ص•
دستي 

.خوراک مجتمع های پتروشیمی تا تولید صنایع تبدیلیاز تولید ه نجیرزتقویت و تصحیح •

.منطقهزار بر مدیریت بااري تأثیر گذات ولزوم تولیدوده فززي ارزش اکثر سااحد•

.اهریا کشوو با سایر شرکت ها ك مشتري هااري سرمایه گذ•

آن و مشارکت دولت درجبران خسارتهای تحریم و تقویت ، بخش خصوصی از حمایت زم در جهت الي یرساخت هاد زیجاا•
.  19شرایط تحمیلی  ناشی از استمرارکوید 



با تشکر از توجه 
شما


