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نیم نگاهویژه نامه اولین همایش صنعت لبنیات ایران

رقابت یا دخالت، مساله این است!

اقتصـاد یـک نیـروی پیش برنده اسـت ، نیرویی که بر اسـاس آن 
روابـط تنظیـم و زیسـت بشـر بهبود می یابـد . هرچند برای رسـیدن به 
ایـن مهـم و ایـن انـگاره، کـه مـی تـوان بـر اسـاس اقتصـاد روابـط را 
تنظیـم کـرد حـوادث بسـیاری بر جهـان رفت امـا آنچه امـروز موضوع 
حیاتـی بـرای زیسـت بشـر و ارتقـا دولـت هاسـت نیـروی پیـش برنده 

اقتصاد است.
بـر همیـن اسـاس هرچـه میـزان بـازار  وفعالیـت اقتصـادی یک 
کشـور توسـعه یافته تر باشـد عمـق آن نیز بیشـتر و قـدرت بازدارندگی 

آن نیز از هر جهت بیشتر است.
بر همین اسـاس کشـور هـا برای عمیق کـردن روند حیاتـی اداره 
کشـور خـود، همـواره بـه توسـعه اقتصـادی دسـت یازیدنـد و از ایـن 
رهگـذر تولیـدات صنعتی،خدمات و امور مالی و سـرمایه ای را به عنوان 

رمز بقا تلقی کرده اند. 
ایـران نیـز از ایـن قاعـده مسـتثنی نیسـت و از دهـه چهـل که به 
صرافـت فهمیـد بـرای کشـورداری ، نیازمنـد اقتصـادی پویـا اسـت به 
سـمت صنعتـی شـدن و ایجاد خدمات پایـه از جمله حمـل و نقل پیش 
رفـت . هرچنـد ایـران بـا توجـه بـه دارا بودن معـادن بزرگ نفـت و گاز 
همـواره نگاهـی حداقلی به توسـعه داشـت اما آنچه نیـروی پیش برنده 

در همین امر حداقلی تلقی می شود "نیاز" است.
بـر همیـن اسـاس هرکـدام از صنایع بـزرگ را کـه در کشـور نام 
ببریـم نیـازی در پـس آن بـوده که تبدیـل بـه اولویت گردیده اسـت و 
هیچ چیز بر اسـاس اولویت و برنامه در کشـور ما متاسـفانه پیش نرفته 
اسـت . هرچنـد عنصـر نیـاز پیش برنـده بسـیاری از امـور در دیگر دول 
جهـان هـم هسـت اما اقتصـاد به عنـوان شـاهرگ حیاتی بـرای ادامه، 
نیازمنـد اولویـت هـم هسـت و دولـت بر اسـاس تعریـف آن بـه عنوان 

ناظر این مسئله باید در این امر اهتمام کند.
همیـن نیـاز بـود کـه نیـروی پیـش برنـده انسـان قـرار گرفـت و 
تامیـن نیـاز هـای اولیـه و ایجاد شـرایط برای بهزیسـتی باعث شـد که 

انسـان در طـول تاریـخ طـی طریـق کنـد و اصـوال همین نیاز بـا احصا 
حقوق انسـان ها؛ حق حیات را به عنوان موضوع اساسـی زیسـت بشـر 

تلقی کرد.
حق حیات و نیاز های اساسـی که با خوراک ، پوشـاک و مسـکن 
معرفـی شـد اولیـن نمایه هـای ایجاد سـاختار اقتصادی شـد و بـازار ها 
بـر اسـاس نیـاز هـای اولیـه از جملـه خـوراک پیش رفـت . امـا دوران 
مـدرن عالمـی دگر و شـرایط ویژه ای داشـت اما نیاز های اولیه انسـان 
همـان نیازهـای سـابق بـود لـذا با صـورت بندی علـوم نویـن نیازهای 
اولیـه را در صـدر نشـاندند و بـر همین اسـاس علوم غذایی بـرای بهبود 
در تولیـد و ارائـه محصـول غذایـی که قوت حیات بشـر بـود در اولویت 

قرار گرفت.
بـر اسـاس همیـن امـر بـود کـه در دوران مـدرن رونـد تولیـد 
محصـول غذایـی صنعتـی شـده و از سـاختار سـنتی در آمـد زیرا بشـر 
روزگار جدیـد یکـی از فرایندهای بهزیسـتی را توانایی رسـیدن بهینه به 
مـواد غذایـی بـه عنـوان قـوت الیمـوت در نظـر گرفـت و بـرای  آنکه 
تمامـی ابنای بشـر بتوانند به این نیاز اساسـی دسترسـی داشـته باشـند 

دیگر روش های سنتی جوابگو نبود.
امــا از آنجــا کــه ســالمت یکــی از ارکان اساســی زیســت بشــر 
ــی پیشــگیری و  ــا توانای تلقــی شــد، همــواره زیســت بشــر توامــان ب
درمــان امــراض صــورت بنــدی شــد تــا از ایــن رهگــذر ســدی جلــوی 
مــرگ و میــر از طریــق بیمــاری باشــد و ایــن نقطــه کانونــی توســعه 

صنعت غذا در جهان مدرن بود.
اگـر بپذیریـم کـه یکی از نیازهای اساسـی انسـان غذاسـت و اگر 
بپذیریـم یکـی از نمایـه هـای جلوگیـری از توسـعه بیماری هـا در نوع 
تغذیه بشـر نهفته اسـت آنجاسـت که صنعـت غذا بـرای مردمان جهان 
مهـم تلقـی می شـود و همین امـر باعث شـد در زنجیره غذایی انسـان 
آن دسـته از محصـوالت کـه هـم در بعـد غذایی و هم در بعد سـالمت 
موثـر هسـتند از اهمیـت باالیـی برخـوردار شـوند و در این بیـن لبنیات 

چگونه دولت با دخالت در طول زنجیره تولید 

محصوالت لبنی در حال  نابودی این صنف است؟

کاهش دخالت دولت؛ 
کلید توسعه صنعت 

لبنیات در ایران!
ــر  ــزان ذخی ــن می ــود دارد و ای ــن وج ــنگ آه ــی س ــون تن ــارد و 200 میلی ــک میلی ــره ی ــر ذخی ــه گل گه در منطق
ــن رو  ــد. از ای ــن کن ــه تامی ــواد اولی ــه م ــازی را ب ــز فوالدس ــرآوری و نی ــای ف ــیاری از واحده ــاز بس ــد نی می توان
ــه  ــال ب ــت، در ح ــک دول ــدون کم ــرمایه گذاری های کان و ب ــام س ــا انج ــر ب ــی گل گه ــی و صنعت ــرکت معدن ش
ــرداری ازظرفیــت معــادن خــود و تکمیــل زنجیــره ارزش تــا محصــوالت نهایــی اســت.  حداکثــر رســاندن بهره ب
ــاز  ــی از نی ــش مهم ــد بخ ــرکت بتوان ــن ش ــده ای ــال های آین ــی س ــود ط ــث می ش ــر باع ــرد گل گه ــن رویک ای
فوالدســازان کشــور تامیــن کنــد و ســهم مهمــی از بــازار ســنگ آهــن کشــور را در اختیــار گیــرد. ایــن سیاســت 
هم اکنــون در شــرکت معدنــی و صنعتــی گل گهــر در حــال اجــرا اســت و به نظــر می رســد تــا ســه ســال آینــده، 

گل گهر قطب سنگ آهن و فوالد کشور شود.
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ویژه نامه اولین همایش صنعت لبنیات ایران نیم نگاه

رقابت یا دخالت، مساله این است!

که هم تاریخ با میالد بشر است مهم تلقی شد.
توسـعه کارخانجـات لبنیاتـی در جهـان همراسـتای نیـاز بشـر و 
توسـعه محصـوالت برای ارتـزاق و همچنیـن تامین نیازهای انسـانها 
بـه سـیاقی پیـش رفت کـه الگوی مصـرف نیـز تغییر یافـت و هرچه 
ایـن الگـو تعمیـق یافت رونـد تولیـد و ایجـاد زنجیـره ارزش در طول 

محصول نهایی لبنی نیز فربه تر شد.
امـا همانطـور کـه باالتر گفته شـد همـواره بازارها بر اسـاس نیاز 
هـا سـاخته شـد و ایـن نیـاز در کنار تامیـن مایحتـاج ، ایجـاد  و خلق 
ثـروت را نیـز در بر داشـت و هرچـه الگوهای مصرف و نیـاز جوامع به 
محصـوالت افزایـش یافـت ، شـرکت هـای تولیـدی بـرای مانایـی 
نیازمنـد کسـب سـود بودند تـا از ایـن رهگـذر بتوانند نیاز هـای جدید  

و الگوهای جدید مصرف بر اساس ذائقه را پیش برند.
در ایـران نیـز در اواخـر دهـه سـی بـا همـکاری سـازمان هـای 
جهانـی اولیـن کارخانـه تولیـد محصـول لبنی افتتاح شـد تا ایـران نیز 
بـه جـای مصرف سـنتی کـه ایجـاد بیماری هـای متفاوت مـی کرد ، 
جلوگیـری شـود هرچند هدف اولیـه ایجـاد کارخانه تولیـدی در ایران 
پیشـگیری از امـراض بـود امـا حرکـت بـه سـوی تولید صنعتـی خود 

رفتاری مدرن برای تامین مایحتاج انسان ایرانی قلمداد شد.
توصیـه  و  کشـور  نیـاز  اسـاس  بـر  ایـران  در  کارخانـه  اولیـن 
سـازمانهای بیـن المللـی در مقوله شـیر مدرسـه راه اندازی شـد اما به 
سـرعت رونـد زیسـت انسـان ایرانی نیز دسـت خـوش تغییـر گردید و 

بر همین اساس کارخانجات لبنی نیز توسعه یافتند .
تولید شـیر پاسـتوریزی و  پنیر به عنوان اولیـن محصوالت مورد 
اسـتفاده و نیـاز  ایرانـی هـا باعـث شـد کم کـم روند مصـرف لبنیات 
سـنتی کاهش یافته و با توسـعه شـهر نشـینی در ایران در دهه چهل 

مصرف محصول صنعتی لبنی نیز جایگزین لبنیات سنتی شد.
امـا از آنجـا کـه روند زیسـت انسـان ایرانی بـا تاخیر در راسـتای 
جهـان حرکت کـرد و همچنین توسـعه اقتصادی همراسـتای توسـعه 
فرهنگـی و انسـانی پیـش نرفت، این مهـم نیز با اخـالل هایی همراه 
شـد و از آنجـا که پی ریزی اقتصاد کشـور از آغازیـن روزهای صنعتی 
بـه موجـب وجـود نفت در کشـور با بیـراه و انحـراف مواجه شـد، نوع 
سـود آوری و خلـق ارزش افـزوده نیز در ایران یا به رسـمیت شـناخته 
نشـد و یـا درسـت صـورت بنـدی نشـد و از آنجا کـه اقتصاد ایـران از 
روزگار اول دولتـی پـی ریزی شـد روند نیز نه بر اسـاس رقابت و سـود 

، بلکه بر اساس رانت شکل گرفت.
ایـن رانـت و عدم تـوازن تا هـزاره دوم میالدی نیـز همچنان بر 
اقتصـاد ایـران حاکم اسـت و بر همین اسـاس این روزها بـا آنکه همه 
ی مسـئولین شـعار خصوصـی سـازی را مـی دهنـد امـا بـا توجـه به 
فرهنـگ غلـط حمایـت دائم بیـن مردم،مسـئولین و فعالیـن اقتصادی 

این روند معیوب همچنان ادامه دارد.
همانطـور کـه باالتر گفته شـد لبنیـات هم از جنبـه غذایی و هم 
از بعـد سـالمتی یکـی از موضوعات با اهمیت زیسـت بشـر مدرن نام 
گرفـت و ایـن موضـوع مـورد مناقشـه با سـاختار هـا و اسـتاندار های 
خـاص بـرای بهبود سـالمتی و تغزیه در جهـان و ایران توسـعه یافت 
امـا آنچـه ایـن امـر را در ایران با دسـت انـداز مواجه کرده اسـت رفتار 

مبتنی بر اقتصاد دولتی و عدم شکل گیری عنصر بازار است.
بشـر در طـول قـرن ها بـه صرافت یافت کـه برای توسـعه بهتر 
اقتصـاد و همچنین بهزیسـتی بشـر آنچـه بیش از پیـش میتواند پیش 
برنـده باشـد نظام بازار اسـت زیرا رونـد رقابت در پس بـازار هم باعث 
ارتقـای کیفیـت می شـود و هـم در کنار خلـق ارزش افـزوده به تولید 
کننـده اجـازه تولیـد متنـوع را خواهـد داد امـا ایـن مـورد در ایـران بـا 

دسـت انـداز هایـی مواجـه اسـت کـه با ایجـاد تحریـم بر سـر اقتصاد 
کشـور و سـخت تر شـدن زیسـت مردمـان این خطـه، دخالـت ها نیز 

توسعه یافت.
بـرای مثـال دولت بـا ارائـه یارانه هـای مختلف در صـدد تنظیم 
روابـط قیمـت بـرای مـردم اسـت اما این امـر به اسـتقرار  نشـان داده 
اسـت کـه نتیجـه عکـس دارد و اگـر هـم بخواهـد نتیجـه درسـتی را 

ایجاد کند باید در انتهای زنجیره یعنی مصرف کننده هزینه شود.
صنعـت لبنیـات با بیـش از 60 سـال سـبقه و دارا بـودن بیش از 
500 شـرکت فعال در کشـور و  ایجاد اشـتغالی بالغ بر 2.5 میلیون نفر 
دامـی،  هـای  نهـاده  تولیـد  از  یعنـی  تولیـد  زنجیـره  طـول  در 
دامداری،کارخانه فرآوری ، توزیع و فروشـگاه و سـهم 2.5 درصدی در 
تولیـد ناخالـص داخلی و در حالی که دولت سـود مطلـوب را برای این 
صنـف  17 بـه عالوه منهای 3 درصد به رسـمیت شـناخته امـا با روند 
دخالـت به نوعی نه تنها این سـود را کسـب ناشـدنی کـرده بلکه روند 

مصرف را نیز با اخالل مواجه کرده است.
دولــت جمهــوری اســالمی ایــران ســاالنه حــدود 1.5 میلیــارد 
دالر بــر اســاس شــرایط اقلیمــی کشــور بــرای واردات نهــاده هــای 
دامــی ارز توزیــع میکنــد یعنــی در پائیــن دســت زنجیــره و براســاس 
ایــن رفتــار در بــاال دســت زنجیــره بــر روی محصــول نهایــی قیمــت 
را تعزیــر میکنــد و همیــن امــر نــه تنهــا باعــث تخریــب نظــام توزیــع 
ــوازن  ــر ت ــر اســاس تئــوری پورت ــه شــده اســت بلکــه ب ــه یاران بهین

قدرت را در زنجیره برهم زده است.
اگـر بر اسـاس آنچه در جهـان تجربه شـده و در حال طی طریق 
اسـت در نظـر گیریـم و بـا توجه بـه آنکه ایـن صنف یکـی  از رقابتی 
تریـن صنـوف موجـود در اقتصـاد کشـور اسـت زیـرا ایـن بخش هم 
سـالمت محـور بـوده و هـم غـذای مـردم را تامیـن میکنـد میتـوان 
عنـوان داشـت قطـع دخالـت دولـت میتواند در راسـتای تنظیـم بهینه 

بازار و اتفاقا جلوگیری از افزایش قیمت حرکت کند.
دولـت بـا توجـه بـه منابـع محـدود و در حالی کـه در حـال ارائه 
یارانـه اسـت عمـال تنهـا میتوانـد باال دسـت را تعزیـر کند امـا در این 
میـان باقـی زنجیـره نـه تنها بر قیمـت گذاری دولـت پایبند نبـوده اند 
بلکـه بـا ایجـاد اخـالل ، حاشـیه سـود کارخانـه هـا را نیـز با مشـکل 

اساسی مواجه کرده اند.
بـه نظـر می رسـد اگـر دولـت محتـرم به جـای صـرف هزینه 
هنگفـت بـرای واردات نهـاده، تصمیـم  به اعطای ایـن مبلغ به مردم 
کنـد و واردات و صـادرات هـر محصول و نیـازی را  در طول زنجیره 
را آزاد کنـد در کوتـاه مـدت دسـت پنهـان بـازار که مبتنی بـر رقابت 
اسـت بـرای از دسـت نـدادن فـروش و مشـتری، قیمـت را تنظیـم 
خواهـد کـرد و دیگـر مسـائلی ماننـد آنچـه امـروز بـر صنعـت لبنی 
کشـور بـه عنـوان صنعتـی پیشـران بـا اشـتغال زایـی بـاال در حـال 
وقـوع اسـت را خواهـد گرفـت زیـرا بـا فشـار روز افـزون شـرایط 
اقتصـادی و حاشـیه سـود کـم در ایـن صنایع نـه تنها شـرکت ها در 
حـال حاضـر با 50 درصـد ظرفیت در حـال فعالیت هسـتند بلکه بیم 
آن میـرود در ادامـه برخـی از ایـن کارخانجـات مجبـور بـه تعطیلـی 

شرکت خود شوند.
تنهـا راه مـورد وثـوق تمـام زنجیره تولیـد محصـوالت لبنی به 
نظـر مـی رسـد که قطـع دخالـت دولـت چـه در یارانه دهـی ،چه در 
قیمـت گذاری و چـه در ایجاد محدودیت در واردات و صادرات باشـد 
و اگـر ایـن مهـم رخ دهـد هم بـار مالی دولـت کم خواهد شـد و هم 
آنکـه شـرکت هـا بـا تنظیـم روابـط خـود نسـبت بـه تـوان مصرف 

کننده، میتوانند بازار را توامان با کسب سود مناسب تنظیم کنند.

صنعت لبنیات با بیش از 60 
سال سبقه و دارا بودن بیش از 
500 شرکت فعال در کشور و  

ایجاد اشتغالی بالغ بر 2.5 
میلیون نفر در طول زنجیره 

تولید یعنی از تولید نهاده های 
دامی، دامداری،کارخانه فرآوری 
، توزیع و فروشگاه و سهم 2.5 

درصدی در تولید ناخالص 
داخلی و در حالی که دولت سود 
مطلوب را برای این صنف  17 

به عاوه منهای 3 درصد به 
رسمیت شناخته اما با روند 
دخالت به نوعی نه تنها این 
سود را کسب ناشدنی کرده 

بلکه روند مصرف را نیز با اخال 
مواجه کرده است


