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آغازآرامششکنندهقیمتیدربازار
محصوالتیکبارمصرف
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قيمت  رشد  احتمال  از  بارها  گذشته  هفته هاي  در 
محصوالت يكبار مصرف پالستيكي و مصنوعات كاتلري صحبت كرديم و اين 

پيش بيني در روزهاي ابتدايي سال 1401 محقق شد تا جايي كه شاهد رشد انفجاري تقاضا، 
خودنمايي محسوس خريداران و افزايش قيمت فروشندگان بوديم.

افزايش گام به گام بهاي مواد اوليه در كنار رشد دستمزد به افزايش قيمت تمام شده توليدات منجر شد و البته در 
شرايطي كه خريداران نيز نسبت به رخدادهاي بازار، پيش بيني خاص خود را داشتند، افزايش قيمت ها در مكانيزم بازار 

پذيرفته شد و در نهايت رشد قيمت هاي گسترده اي را شاهد بوديم.
اين مطلب كه به معني تحقق پيش بيني هاي قبلي بود، موجب شده تا چهره  جديدي از بازار را شاهد باشيم؛ چهره اي كه چون 
مورد پذيرش اهالي بازار است، احتمال استمرار رشد نرخ را در ذات خود نهفته دارد. ادامه رشد تورم نقطه به نقطه و ماهانه يكي 
از مهمترين داليلي است كه احتمال ادامه رشد قيمت ها در بازارهاي مختلف را در برمي گيرد؛ آن هم در شرايطي كه افزايش 

قيمت مواد غذايي خود داده اي براي توجيه رشد قيمت ظروف يكبارمصرف نيز به شمار مي رود.
كاهش محدوديت هاي كرونايي نكته مهمي است كه افزايش تقاضا در بين مصرف كنندگان نهايي را به همراه داشته و 

مراسمات ماه مبارك رمضان نيز به اين رشد تقاضا دامن زده است. باتوجه به اين شرايط، احتماال اهالي بازار 
امكان رشد قيمت ها را حدس زده اند؛ بنابراين جذابيت تقاضا باز هم به قوت خود پايدار مي ماند.

اين موارد اگرچه چهره جديدي از بازار را ترسيم خواهد كرد اما به پيچيدگي هاي 
جديدي نيز منتهي شده است.  

زین
نآغا
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بازار مواد اولیه
وضعیت بازار با توجه به افزایش قیمت مواد اولیه كه در دو گروه 
شاهد   PP و   PS به  موسوم  پلی پروپیلن ها  و  پلی استایرن  كاالیی 
پرسنل  دستمزد  نرخ  افزایش  به  توجه  با  همچنین  هستیم،  آن 
یکبارمصرف  ظروف  تولیدكنندگان  تمامي  مختلف،  بخش های  در 
طي  كاتلری؛  مصنوعات  همچنین  پالستیکی  محصوالت  یا 
فروردین ماه چندین بار قیمت هاي خود را تغییر داده و افزایش نرخ 
مبارك  ماه  در  مصرف  میزان  انتظاری  افزایش  به  باتوجه  داشتند. 
رمضان، الگوی تحلیلی در بازار یا سناریورهای مختلف به ما نشان 
مي دهد كه در واقع مصرف واقعی توسط مصرف كننده نهایی مطابق 
همچنان  البته  و  نداشته  چنداني  تغییر  و  است  گذشته  سال هاي 
آشفتگي روي تامین مواد اولیه در بازار وجود دارد، اگرچه نمی توان 
از رشد تقاضای واقعی در ماه رمضان غافل شد اما از روند متعادل 
افزایشی خود تخطی نکرده و تنها كاهش محدودیت های كرونایی 
در این خصوص مؤثر بوده است. تجمیع این موارد به معنی آن است 
افزایش هزینه دستمزد، حمل و نقل و رشد هزینه های  كه در كنار 
جانبی، اما تأمین امن مواد اولیه و استمرار تأمین آن موجب شده 
تا هزینه مواد اولیه برای واحدهای تولیدی به صورت واقعی افزایش 

یابد. 

شفاف سازي فعالیت های تولیدكنندگان اصلی
كه  است  سالي   1401 سال  چون  كه  است  این  توجه  قابل  نکته 
در  همه چیز  ثبت  و  شفاف سازي  سمت  به  باید  تولیدكنندگان 
بنابراین  بروند؛  پیش  مالیاتی  شفافیت  با  همگام  رسمي  دفاتر 
دچار  به شدت  نداشتند،  شفافي  ساختار  قبال  كه  تولیدكنندگاني 
بحران شده اند و فشار ناشي از عدم خرید مواد اولیه و مشکالت 
است  ممکن  مشتریانشان  اكثر  زیرا  مي كنند،  تحمل  را  فروش  در 
از  دسته  آن  واقع  در  نکنند.  خرید  آن ها  از  ساختاري  چنین  در 
تولیدكنندگاني كه هنوز نتوانسته اند دفاتر معین، شفاف و منسجمي 
داشته باشند؛ كماكان براي انتخاب یک راه درست در حال دست و 
پنجه نرم كردن هستند، و به نظر مي رسد هیچ ساختار جانبي جز 
به معنای آن است كه هزینه  این مطلب  ندارد.  شفاف سازي وجود 

خودنمایی  برای  فضا  مطلب  همین  و  یافته  افزایش  شفافیت  عدم 
شركت های اصلی و بزرگ با ساختار شفاف را فراهم می سازد. 

آیا بازار ظروف یکبارمصرف متنوع تر شده است؟
تنوع  افزایش  قرار می گیرد؛  بحث  مورد  بارها  كه  مواردی  از  یکی 
رنگ های  با  كه  كاالهایی  به  توجه  با  و  است  بازار  در  محصوالت 
ذهنیت  می شود،  دیده  متنوع  بسته بندی های  در  بعضًا  مختلف 
تنوع بیشتر تولیدات را مطرح می كند ولی واقعیت این گونه نیست. 
برخی كاالها از یک ساختار فیزیکی یکسان برخوردار هستند ولی 
در  تنوع  كه  می رسد  به نظر  جدید،  چاپ  یا  رنگ  تغییر  كمک  به 
ساختار تولیدات افزایش یافته ولی اوضاع این گونه نیست بلکه با 
چند تغییر جزئی، گمان می رود كه كاالیی جدید به بازار عرضه 

شده است. 
اتفاق  بازار  در  كاالیي  تنوع  لحاظ  از  گفت؛  می توان  جرأت  به 
تولیدكننده  دو  یا  یک  كه  اقالمي  تنها  و  است  نیفتاده  خاصي 
مجموعه  است.  عرضه شده  كنند،  بازار  وارد  بود  قرار  قبل  از 
اگر  می شود  برآورد  و  نشده  بازار  وارد  جدیدي  نسخه  یا 
تولیدكننده اي قرار باشد چنین كاري انجام دهد، قطعا بعد از 
ماه مبارك رمضان خواهد بود تا بتواند از بازارپسندی و توزیع 

مناسب تري بهره ببرد.

شرایط مساعد مصرف محصوالت
در  مذهبی  مراسمات  رشد  و  كرونایی  كاهش سخت گیری های 
ماه رمضان را برای سال جاری شاهد هستیم. همین مطلب به 

افزایش تقاضای واقعی ظروف یکبارمصرف در ماه رمضان منتهی 
می شود، اگرچه این روند صعودی را می توان همگام با برآوردهای 

اخیر از روند رشد تقاضای مؤثر عنوان كرد.
مبارك  ماه  به  نسبت  محصوالت  عادي  مصرف  دقیق تر؛  به صورت 
رمضان سال گذشته افزایش پیدا كرده و دلیلش هم این است كه 
پروتکل ها به صورت قبل نیست، مراسمات مذهبی و حضور مردم 
مصرف  براي  شرایط  و  شده  بیشتر  دورهمي ها  و  مهماني  ها  در 

مساعدتر است. 

دالیل رشد نرخ در بازار محصوالت یکبارمصرف چیست؟

چندوجهیافزایشقیمتها
افزایش هزینه دستمزد، رشد بهای مواد اولیه و افزایش هزینه های جانبی تولید همچون حمل و نقل یا تأمین، تعمیر و نگهداری ماشین آالت به تبع تورم، 
سه گانه ای است كه خروجی آن تاكنون به افزایش قیمت ظروف یکبارمصرف و مصنوعات پالستیکی و محصوالت كاتلری منتهی شده است. این مطلب 

تاكنون موجب شده تا واحدهای تولیدی قیمت های پیشنهادی خود را افزایش دهند و با توجه به رشد تقاضا در بازار داخلی از سمت مصرف كننده 
نهایی با تعدیل محدودیت های كرونایی همچنین رشد بهای ارز و افزایش تقاضای تجار و رشد حجم خرید، شاهد افزایش نرخ در بازار داخلی بوده ایم. 
این در حالی است كه موجودی پایین انبارها و بی اعتمادی فعاالن اقتصادی نسبت به نتیجه مذاكرات ایران و غرب نیز به افزایش حجم خرید تجار و 
بنکدارها افزوده است تا جایی كه یک دوره جذاب از رشد تقاضا را شاهد بودیم. با توجه به احتمال افزایش مجدد قیمت های جهانی در كنار عدم افت 

محسوس بهای نیمایی ارز، ممکن است محرك های رشد قیمت تمام شده محصوالت یکبارمصرف در روزها و هفته های آینده افزایش یابد، بنابراین رشد 
تقاضا در روزهای اخیر را می توان منطقی ارزیابی كرد. نکته مهم آن كه اهالی بازار افزایش قیمت های فروش را به دلیل رشد بهای تمام شده تولیدات 

پذیرفته اند كه یک نکته مهم در فاز روانی بازارها برای رونق تقاضا و رشد قیمت ها به شمار خواهد رفت. 

مهدی آزادملکی؛ مدیر بازرگانی و فروش هلدینگ صنعتی طب پالستیک
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سردرگمي بازار ارز
در خصوص نرخ ارز با توجه به آشفتگي  در اين بازار، پيش بيني ها همچنان اين 
افزايشي خواهد بود و كساني كه پيش بيني مي كنند شايد  است كه نرخ ارز 
سناريوي كاهش قيمت ارز داشته باشيم، با سردرگمی روبه رو هستند و گويی 
نمي توانند تصميم بگيرند. به هر حال شواهد و قرائن نشان مي دهند كه افزايش 
قيمت ارز وجود دارد اما رشد انفجاری و نوسان هيجانی نرخ يا افزايش گام به گام 
و متعادل آن دو سناريوی مختلف هستند كه بايد مورد بررسی قرار گيرد. اما در 
بازار مواد غذايي افزايش قيمت شديد را شاهد هستيم كه اين تنها مختص ايران 
نيست و در كل جهان اتفاق افتاده است. به نظر می رسد چيزي كه در داخل ايران 
باعث افزايش قيمت ها شده، روند كاهشی تزريق ارز ترجيحي  باشد. در هر حال 
شوك تقاضا در بازار مواد غذايی در ماه رمضان يک روند مرسوم بوده و هر چه به 
پايان اين ماه مبارك نزديک تر شويم، اين التهاب امكان فروكش كردن دارد ولی 

به معنی توقف روند افزايشی قيمت ها به صورت كلی نيست. 

مشکالت درج قیمت تولید روي كاال
نكته مهمي كه توليدكنندگان اين حوزه بايد به آن توجه داشته باشند، موضوع 
درج قيمت توليدكننده روي كاالهاست؛ باتوجه به اينكه يكي از مشتري هاي 
اصلي صنف و صنعت ظروف و مصنوعات يكبارمصرف پالستيكی؛ هايپرها و 
فروشگاه هاي زنجيره اي هستند، بعد از اين اتفاق براي آنها مشكل به وجود 

مي آيد و روند خريدشان را تغيير مي دهد. 
بايد به اين نكته توجه داشت كه چون در اين حوزه، توليد براساس روز انجام 
نمي شود، تغيير نرخ مواد اوليه وجود دارد، كه همين موضوع باعث مي شود 

نتوان يک قيمت مطمئن را به عنوان قيمت توليد روي كاالها درج كرد. 
فاصله زمانی بين تأمين مواد اوليه، توليد و فروش در صنعت و بازار ظروف 
با نوسان شديد  يكبارمصرف طوالنی است و همين مطلب در شرايطی كه 
نرخ فروش منتهی  تعيين  به مشكالتی در  بوده ايم  روبه رو  اوليه  مواد  بهای 
می شود اگرچه از هم اكنون نمی توان در اين خصوص اظهارنظر قاطعی داشت. 

عدم  جنس  از  آن پيچيدگي هايي  اوليه  مواد  و  مصرف  يكبار  ظروف  بازار 
قطعيت را تجربه مي كند، آن هم در شرايطي كه تكانه هاي متناقض قيمت هاي 
جهاني، در كنار نوسان رفت وبرگشتي بهاي آزاد ارز، همچنين رشد تقاضاي 
شده  موجب  بنكداران  و  واسطه ها  تجار،  خريد  جذابيت  افزايش  و  داخلي 
بازاري پيچيده را شاهد باشيم. اگرچه افزايش هزينه توليد و رشد تقاضا با 
محوريت باال بودن تورم موجب شده دورنماي اين بازار نيز همچون بسياري 

از بازارهاي مشابه افزايشي ترسيم شود.
اين موارد موجب شد تا در يادداشتي به بررسي زير و بم بازار بپردازيم كه 
مهدي  مهندس  باشد.  راهگشا  عرصه  اين  فعاالن  از  بسياري  براي  مي تواند 
آزادملكي، مدير بازرگاني هلدينگ صنعتي طب پالستيک كه اشراف خوب و 
جامعي بر رخدادهاي بازار دارد، در اين يادداشت به تشريح رخدادها پرداخته 

است.
اگرچه مي توان گفت به صورت كلي وضعيت ظروف يكبارمصرف حتي پس 
بهاي مواد غذايي  ارزيابي مي شود و رشد  نيز جذاب  ماه مبارك رمضان  از 
خود يكي از داده هاي جانبي براي سرشكن شدن قيمت ظروف يكبارمصرف 
رستوراني  فروش  بيرون بر،  به صورت  فروش  فرآيند  در  كاتلري  و مصنوعات 
اگرچه  را  يكبارمصرف  ظروف  بازار  حال  هر  در  است.  صادرات  حتي  و 
مي توان منطقي با روند آرام افزايشي تقاضا ترسيم كرد، اما نمي توان از عدم 
قطعيت هاي آن به تبع  ساير بازارها حتي رخدادهاي جهاني و نوسان قيمت 
تشريح  بااليي  با دقت  را  يادداشت رخدادها  اين  اوليه صرفنظر كنيم.  مواد 

كرده است. 

برخي از مهمترین موارد مطرح شده در یادداشت اخیر:
افزایش هزینه دستمزد، رشد بهاي مواد اولیه و افزایش هزینه هاي 

جانبي تولید؛ سه گانه علت افزایش قیمت ظروف یکبارمصرف.
تغییر قیمت چندباره محصوالت پالستیکي توسط تولیدكنندگان 
نرخ  افزایش  و  اولیه  مواد  افزایش  به  باتوجه  فروردین ماه،  در 

دستمزد پرسنل.  
واقعي  تقاضاي  رشد  در  كرونایي  محدودیت هاي  كاهش  تاثیر 

ظروف یکبارمصرف در ماه مبارك رمضان.
شرایط بحراني براي تولیدكنندگاني كه هنوز اقدام به شفاف سازي 

مالیاتي نکرده اند و خودنمایي شركت هاي با ساختار شفاف. 
پیش بیني  و  یکبار مصرف  ظروف  بازار  در  محصوالت  تنوع  عدم 

ورود اقالم جدید بعد از ماه مبارك رمضان.
افزایش  درخصوص  دوگانه  پیش بیني هاي  و  ارز  بازار  آشفتگي 

انفجاري یا گام به گام رشد نرخ ارز.
افزایش  در  ترجیحي  ارز  تزریق  كاهشي  روند  تاثیر  احتمال 

قیمت ها.
مبارك  ماه  پایان  با  غذایي  مواد  بازار  در  تقاضا  كردن  فروكش 

رمضان .
تولید  عدم  به واسطه  كاالها  روي  تولید  قیمت  درج  مشکالت 

براساس روز و نوسان شدید نرخ مواد اولیه.
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بازارهایجهانی
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پذیرشرشدنرخ

رگیجهقیمتدالروسردرگميبازارها
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بهاي دالر اگرچه در يک روند افزايشي نوسان مي كند اما تاكنون شاهد رشد هيجاني و صعود انفجاري آن نبوده ايم؛ گويي زنجيرهاي نامرئي اجازه رشد 
قيمت را به بازار نمي دهند.

اين كه دولت با خبردرماني، بخشي از انتظارات افزايشي در بازار ارز را مهار كرده يا به صورت زيرپوستي با تزريق ارز، بازار را مديريت مي كند از پيچيدگي هاي 
قيمت گذاري است؛ اما چيزي كه مشخص است آن است كه بهاي دالر آزاد هنوز در سطوح ماه هاي گذشته نوسان كرده و نتوانسته خود را به ركوردهاي 
قيمتي پيشين برساند. اين مطلب حكايت از آن دارد كه بازار به يک تعادل نسبي در فاز عرضه و تقاضا دست يافته و در اين شرايط اگر شاهد تقاضاي شديد 

جديدي نباشيم بايد همين روند را بپذيريم، اگرچه نمي توان جريان افزايشي انتظاري رشد بهاي دالر را كتمان كرد.
در هر حال بانک مركزي با هر حيلتي توانسته قيمت ها را مديريت كند و مشخص نيست كه چه ميزان ارز به اقتصاد كشور وارد شده است. اينكه شاهد 
افزايش تورم در روزهاي اخير هستيم و اين رشد در آمارهاي رسمي نيز در تورم ماهانه و نقطه به نقطه منعكس شده به معني آن است كه بازار ميل به 

افزايش قيمت دارد، بنابراين رشد بهاي ارز در ضمير ناخودآگاه اهالي بازار النه كرده است.
از طرف ديگر بي نتيجه ماندن مذاكرات ايران و غرب در شرايطي كه گفته مي شود كشورمان افزايش معنا داري در درآمدهاي ارزي داشته، مطلب مضاعفي 
است كه بي ارتباط با تعادل قيمت ها نيست. اين روند عمومي اگر ادامه يابد مشخص نيست كه چه سرنوشتي پيش روي بهاي ارز ترسيم شود، زيرا تعادل 
نانوشته فعلي در قيمت هايي كمتر از 30 هزار تومان حتي نوسان در پايه قيمتي 27 و 28 هزار تومان، نشان مي دهد كه بازار نزديک به يک سال است رفتار 

رفت و برگشتي داشته و سقف قيمتي جديدي را ثبت نكرده است.

به  ايران  اين نكته كه  اين موارد، در كنار پذيرش  به  باتوجه 
برخي منابع ارزي خود دست يافته و نيازهاي ارزي رسمي و 
دولتي خود را تامين كرده، به معني آن است كه بازار مجبور 
اين  براي  نمي توان  ولي  بگيرد  خود  به  جديدي  چهره   است 

چهره جديد سقف و كف قيمتي تعريف كرد.
انتظار سقوط آزاد نرخ  باز هم  اگر مذاكرات به نتيجه برسد، 
نظر  در  بايد  را  آن  و مستمر  گام  به  گام  ولي كاهش  نداريم 
گرفت. عدم به نتيجه رسيدن مذاكرات نيز يک روند صعودي 
گام به گام براي نرخ ارز ترسيم مي كند، يعني انتظار افزايش 
نرخ هيجاني و ثبت ركورد جديد در يک يا دو حتي سه ماه 
آينده را نمي توان در نظر گرفت، كه يک ادعاي بزرگ است 
سقف  اگر  دهد.  رخ  مكانيزم ها  در  جديدي  تغيير  آنكه  مگر 
قيمت دالر را چيزي نزديک به 33 تا 34 هزار تومان در نظر 
بگيريم، قيمت نزديک به 28 هزار توماني به معني آن است 
كه بازار به يک رشد 6 هزار توماني براي ثبت ركورد جديد 
نياز دارد، آن هم در شرايطي كه اين مطلب چندان مورد توجه 

بانک مركزي قرار نداشته و در برابر آن شايد مقاومت كند.
اين موارد پيچيدگي هاي جديدي را در برابر بهاي ارز ترسيم 
به  كه  برسند  نتيجه  اين  به  غرب  و  ايران  اگر  ولي  مي كند 
قيمت  ديگر  آن وقت  دارند،  نياز  توافق  و  همكاري ها  افزايش 
از  ترسيم كنيم. رخدادي كه  بايد در چهره جديدي  را  دالر 
هم اكنون نمي توان هيچ گونه پيش بيني اي در مورد آن مطرح 
كرد، اگرچه دو طرف به احتمال قوي به اين توافق نياز دارند.
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وضعیت زنجیره تامین
مواد  گارتنر: »كمبود  تامين  زنجيره  ارشد در بخش  تحليلگر  بليک،  به گفته جان 
بسته بندی مانند پالت، پالستيک موج دار، فلز و شيشه در زنجيره های تأمين ويرانی 

به بار می آورد و مشخص نيست كه اين محدوديت ها چه زمانی فروكش كنند.«
زنجيره تامين بسته بندی با اختالالت ناشی از چندين عامل دست و پنجه نرم كرده 
است. با شروع همه گيری كوويد-19، توليد تا حد زيادی متوقف شد، اما از آن زمان 
بازگشت اقتصادی قابل توجهی رخ داد به اين معنی كه تقاضا اغلب از عرضه پيشی 
گرفت، زيرا شركت ها با كمبود مواد خام، افزايش قيمت ها و بيانيه های فوری دست 

و پنجه نرم می كنند.
به گفته رناتو زلچر، رئيس EuPC، برای صنعت پالستيک، سال گذشته يک »طوفان 

كامل« از چالش ها با »كمبود بی سابقه پليمر و مواد افزودنی« و »قيمت های باالی 
بی سابقه« بوده است. به عنوان مثال، در اوايل سال Storm Uri ،2021  توليد خود 
را در سراسر تگزاس، قطبی برای توليد پليمرها و مشتقات تعطيل كرد، كه منجر 
شد.  پالستيک  تامين  زنجيره  كل  برای  موجی  اثرات  و  غيرمنتظره  تاخيرهای  به 
بين المللی  كشتيرانی  ناهموار  تداركات  با  بايد  ديگر،  بسياری  مانند  صنعت،  اين 
دست و پنجه نرم كند، زيرا كمبود كانتينر و انبارهای عقب افتاده در برخی مكان ها 

مشكل ساز است.
اكنون، پس از تهاجم روسيه به اوكراين در اوايل سال جاری، عرضه بی ثبات نفت و 
گاز در بالتكليفی بيشتر قرار گرفته است، زيرا اروپا كم كم وابستگی خود به روسيه 
را به عنوان بخشی از مجموعه تحريم های خود از بين می برد. به عنوان يک صنعت 

اين  است،  متكی  پتروشيمی ها  به  زيادی  حد  تا  كه  صنعتی  همچنين  و  انرژی بر 
احتمال وجود دارد كه جنگ در اوكراين چالش های بيشتری را برای زنجيره ارزش 

پالستيک ايجاد كند.
در مورد بسته بندی های كاغذی، جنگ در اوكراين و افزايش قيمت های انرژی در 
نتيجه آن نيز نگران كننده است، زيرا Cepi اخيراً از كميسيون اروپا درخواست كرده 
است تا اين بخش را به عنوان يک تامين كننده ضروری به رسميت بشناسد كه آن را 
واجد شرايط دريافت كمک های دولتی می كند. ظاهراً كمک به محافظت از زنجيره 

ارزش آن در برابر افزايش قيمت غيرقابل دفاع.
عالوه بر اين، عرضه چوب به دليل رسيدن هر دو محصول به اوج خود در اروپای 
قرار می گيرد. روسيه،  تغييرات  اوكراين، تحت يكسری  به  مركزی و حمله روسيه 
بالروس و اوكراين مقدار قابل توجهی از چوب نرم مورد استفاده برای توليد پالت و 

بسته بندی را در اروپا تامين می كنند.
فشار   )FEFPEB( چوبی  بسته بندی  و  پالت  توليدكنندگان  اروپايی  فدراسيون   
پيش بينی  آينده  هفته های  در  اروپا  در  بسته بندی  و  پالت  عرضه  بر  قابل توجهی 

می كند.
در همين حال، صنعت ليبل هشداری در مورد يک »بحران قريب الوقوع« صادر كرده 
است، كه بخشی از آن به دليل اختالف حل نشده بين UPM و كارگران اتحاديه آن 
است كه از اول ژانويه 2022 در كارخانه های فنالند كه بيشتر محصوالت را تامين 

می كنند، اعتصاب كرده اند.
 FINAT سازمانی كه نماينده صنعت ليبل است، همچنين بيانيه ای صادر كرده و از 
كميسيون اروپا درخواست كمک كرده است، زيرا زمان تحويل بيش از 5 ماه افزايش 

يافته و بخش های پايين دستی ضروری مانند داروها با اختالل مواجه هستند.
مواجه  آن  با  بحران ها  اين  به  رسيدگی  برای  كه  CPOها  چالشی  مورد  در  بليک 
هستند، توضيح می دهد: »تهيه بسته بندی بسيار پيچيده است، زيرا نياز به هماهنگی 
تأمين كنندگان مختلف دارد، و كمبود سرمايه گذاری در فناوری، مسائل را پيچيده تر 

مي كند زيرا امكان همكاری يكپارچه در سراسر زنجيره تامين فراهم نيست.«
از سوی ديگر، گارتنر اشاره می كند كه بسته بندی های ثانويه مانند پالت ها، جعبه ها 

و بسته بندی های كششی اغلب استاندارد شده اند. 
می تواند  مجدد  استفاده  قابل  بسته بندی  كه  می كند  اشاره  سازمان  مورد،  اين  در 
با  ارتباط  در  كمتری  تقاضاهای  زيرا  باشد،  عرضه  كمبود  برای  بالقوه  راه حل  يک 
بسته بندی وجود دارد كه مستلزم تماس مستقيم با محصول نيست. طبق گزارش ها، 
اين حال، بخش های  با  اين نوع بسته بندی را هموار كند.  اين می تواند روند تهيه 
بسته بندی ثانويه بدون چالش  نيستند، مانند اطمينان از اينكه مواد مورد استفاده 

می توانند با شرايط انبار كنار بيايند.
نيازهای  می توانند  CPOها  كه  می كند  تاكيد  گارتنر  بسته بندی،  انواع  تفكيک  با 
مختلف هركدام را درك كنند و بر اساس آن عمل كنند. بنابراين، هدف دستيابی به 

درك بهتری از نحوه مقابله با كمبود عرضه در هر بخش است.
از خطرات خاص  از بسته بندی مجموعه ای  بليک نتيجه گيری می كند: »هر سطح 
لحاظ  عرضه  كاهش كمبود  برای  استراتژی هايی  در  بايد  CPOها  كه  دارد  را  خود 
تصميم گيری  برای  بهتری  پايه  سازمان،  در سراسر  بسته بندی  تقسيم بندی  كنند. 

فراهم می كند.«
https://packagingeurope-com :منبع

صنعتبستهبندیچگونهمیتواند
مشکلکمبودعرضهموادراپوششدهد؟

كاهش عرضه مواد اولیه بسته بندی با متمركز كردن مشخصات بسته بندی، همکاری با تامین كنندگان و تقسیم بندی انواع مختلف بسته بندی كنترل 
 )CPOs( می شود.از آنجایی كه كمبود مواد بسته بندی در بخش های مختلف ادامه دارد، گارتنر استراتژی هایی را تعیین می كند كه افسران ارشد تداركات

می توانند از آنها برای كاهش اثرات كاهش عرضه، افزایش هزینه ها و تاخیر در تحویل استفاده كنند. این شامل متمركز كردن مشخصات بسته بندی، 
همکاری با تامین كنندگان و تقسیم بندی انواع مختلف بسته بندی است.
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