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تعاریف نوآوری



بر اساس شاخص جهانی نوآوری 2019تا 2017ایران طی سالهای .ا.رتبه ج
کشور مورد بررسی129در میان 

رتبه در شاخص های 
ورودی نوآوری

رتبه در شاخص های 
خروجی نوآوری

رتبه شاخص کل
نوآوری

موردکشور129میانازجهانینوآوریشاخصاساسبر2019سالدرراجهان61رتبهایران.ا.ج•
استدادهاختصاصخودبهمطالعه،

.باشدمیسیزدهمرتبه(کشور34)متوسطدرآمدباهایاقتصادمیاندرایران.ا.جنوآوریشاخصرتبه•

.استدادهاختصاصخودبهآسیامرکزوجنوبکشورهایمیاندررانوآوریشاخصدومرتبهایران•



به تفکیک ارکان اصلی نوآوری جهانی2019ایران در سال .ا.رتبه ج
(کشور مورد بررسی129در میان )

(شاخص ورودی)سرمایه انسانی و تحقیقات  -

(شاخص خروجی)خروجی های خالقانه -

(شاخص خروجی)خروجی های دانشی و فناورانه -

رتبه کل در شاخص نوآوری جهانی-

(شاخص ورودی)زیرساخت ها -

(شاخص ورودی)پیچیدگی بازار-

(شاخص ورودی)سرمایه انسانی و تحقیقات -

(شاخص ورودی)نهادها -



ری تغییرات رتبه کشورهای منتخب خاورمیانه در گزارش شاخص جهانی نوآو
2019الی  2011طی سال های 



لص داخلی  روند تغییرات رشد هزینه کرد در حوزه تحقیق و توسعه، رشد تجارت و تولید ناخا
2019الی  2000طی سال های در جهان 

درصد

سال

Source: Global Innovation Index 2019 - WIPO



2017سال کشور با بیشترین مقدار سرمایه گذاری در حوزه تحقیق و توسعه در15
(میلیارد دالر)

Source: Global Innovation Index 2019 - WIPO



لزوم سرمایه گذاری نوآورانه در صنعت پالستیک و پلیمر

درشدهتولیدهاولیموادکفایتبرتکیهبامبتکرانهونوآورانههایشیوهباپلیمروپالستیکصنعتدرسرمایه گذاریلزوم
جدیدهایگذاریسرمایهازناشیباالدستیصنایع

بهعمدتاًکهباشدمیدالرمیلیارد1.4معادلوتنهزار590حدود،1397سالدرپالستیکیمصنوعاتصادراتمیزان
.استشدهصادرترکیهوترکمنستانآذربایجان،پاکستان،افغانستان،عراق،نظیرایران.ا.جهمسایهکشورهای

طلبدمییرقابتونوآورانهتولیداترویکردباراصنعتایندرگذاریسرمایهتوسعهصادارتی،مناسبهایپتانسیلوجود.



لزوم تکمیل زنجیره ارزش محصوالت پایین دست پتروشیمی

یک،پالستوالستیکنظیرصنایعسایربا(درصد6.4)قویپیشینپیوندازپتروشیمیصنعت
ی،آشامیدنوغذاییپوشاک،بهداشتی،وآرایشیشوینده،خودرو،مبلمان،منسوجات،دارو،

.استبرخوردار...وانرژیساختمان سازی،بسته بندی،

ادموفروشیخامازجلوگیریوپتروشیمیدستپایینمحصوالتارزشزنجیرهتکمیل
بامرتبطصنعتهایحوزهسایردربیشترافزودهارزشایجادسببتواندمیپتروشیمی

.شودپالستیکیمصنوعاتوقطعات

کهشودمیتولیدکشوردرپتروشیمیمحصوالتتنمیلیون50ازبیشحاضرحالدر
میلیارد12بابرابرحدوداًصادراتاینارزشکهشودمیصادرخامصورتبهآنازبخشی

ارزشباموادبهپتروشیمیدستپایینصنایعدرخاممحصوالتاینچنانچه.استدالر
.کنندمیایجادبرابریچندارزششوند،تبدیلباالترافزوده



نسبت صادرات به فروش زیربخش های مواد و محصوالت شیمیایی

( درصد)1397از محصوالت پتروشیمی در سال ( داخلی و خارجی)سهم بری بازارهای مختلف -

13901391139213931394139513961397واحدشاخص

42.741.0640.644.546.450.653.653.3میلیون تنتولید

فروش داخل
11.8613.2714.516.31416.217.4717.7میلیون تن

111.2174.7314333.5241.4297.8381.4675.2هزار میلیارد ریال

صادرات
18.215.812.815.918.820.822.520.3میلیون تن

14.712.19.910.39.69.812.111.4میلیارد دالر

1390-97تولید و فروش محصوالت پتروشیمی طی سالهای -

عملکردیمتغیرهایمنظراز1397سالدرپتروشیمیصنعت
oمجتمع63:تولیدیهایمجتمعتعداد
oتنمیلیون65:ظرفیت
oتنمیلیون53.3:تولید
o(دالرمیلیارد11.4)تنمیلیون20.3:صادرات
oتنمیلیون8.5:دستیپایینصنایعبهفروش

زاییاشتغالدرپتروشیمیدستپایینصنایعباالیسهمعلیرغم
1.9ارزش)افزاییارزشو(باالدستصنایعبرابر78حدود)

نظیرتکمیلیمحصوالتبرابری15ودستیمیانمحصوالت
یزانمازصنایعاینسهم،(باالدستمحصوالتبرابردرپالستیکها

آناصلیعلتیککهاستناچیزبسیارودرصد16تنهاتولیدات
ادراتصبرتمرکزوپتروشیمیمحصوالتتولیدزنجیرهتوسعهعدم

.استصنعتایندرباالدستیمحصوالت



اهمیت و نقش صنایع شیمیایی در زندگی انسان و توسعه پایدار

النکاقتصادهایفاکتوربرشیمیاییصنایععملکردتاثیر:

ازدالرمیلیارد2017،5700سالدرGDPدرصد8.3معادلیعنیجهانی

.استبودهشیمیاییصنایععملکردحاصلآنکلاز

تولیدبزرگبخشپنجمینشیمیاییصنایعGPDازایبهوباشدمیجهانی

.استکردهایجادارزشوابسته،صنایعدرنیزدالر4.2تولید،دالرهر

استزاتحرکومستقیمغیرمستقیم،شیمیایی،صنایعاشتغالزاییاثرات.

مستقیمشغلمیلیون120ایجاد:اشتغالزاییمستقیماثر



2017نقش مستقیم بخش های مختلف تولیدی در تولید ناخالص داخلی جهان در سال
(درصد از تولید کل جهانی)

Source: Chemical Economics

Sectors’ direct contributions to GDP as percentages of total global manufacturing, 2017



برخی راهکارها  بمنظور تولید نوآورانه محصوالت پالستیکی  
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کیارتقای کارآمدی در سازوکارهای بازاری حاکم بر زنجیره تامین و تولید محصوالت پالستی

توسعه فضای محصولی در ترکیب تولیدات پتروشیمی

های باالدستی تامین کننده خوراک صنایع پالستیکتکمیل طرح

 تحریک تقاضا برای مواد و محصوالت پالستیکی و استفاده از ظرفیت بازارهای صادراتی

بهره مندی از ظرفیت شرکت های دانش بنیان در طراحی و تولید محصوالت نوآورانه



با تشکر از توهج شما


