
تشکلی فقرزدا
انجمن صنایع فراورده های لبنی ایران را بهتر بشناسید

........................... تشــکل هــا ...........................
] این صفحه ها به مرور فعالیت های تشکل های کشور می پردازد. [

اگرچه پیــش از این، برخی تشــکل های                                  بزرگ و 
کوچک برای نمایندگی صنعت لبنیات تشکیل شده 
بود، اما این تشکیل انجمن صنایع فرآورده های                                  لب

نی ایران در خرداد ماه سال 75 بود که به این مهم 
عینیت بخشــید. انجمن صنایع فرآورده های                                  لبنی ایران کــه ما در این گزارش به 
اختصار از آن به نام انجمن لبنی یاد خواهیم کرد، امروز قریب به 60 عضو دارد که 
ســهم عمده بازار )85 درصد( لبنیات ایران را در اختیار دارد و پُروزن ترین تشکل 

صنعت لبنیات است. 
همان طور که می دانید یک ســازمان نمایندگــی بخش خصوصی از یک طرف 
نماینده اعضا اســت و از سوی دیگر از طرف دولت و نهادهای سیاست گذار وظایف 
تنظیم گری را در صنعت خود انجام می دهد. انجمن لبنی نیز در طول 24 ســالی 
که از زمان تاســیس آن می گذرد تالش کرده است که هم در سمت اعضا و هم در 

سمت نهادهای سیاست گذار، اشتراک مســاعی و همکاری و خدماتی را تعریف و 
اجرایی کند.

انجمن لبنی از حیث عضویت از سنگینی قابل توجهی برخوردار است. همان طور 
که اشاره شد بیش از 85 درصد بازار صنعت لبنیات در اختیار اعضای انجمن است. 
ترکیب اعضای انجمن نیز از حیث محصوالت لبنی جامعیت مناسبی دارد و همه 
تولیدکنندگان اقســام مختلف محصوالت لبنی در این انجمن حضور و در هیئت 

مدیره انجمن کرسی دارند.
انجمــن لبنی تالش کرده برای اعضای خــود خدماتی را تعریف و ارائه کند. به 
طور مثال از اهم برنامه های                                  انجمن در ســال جاری ارائه خدمات آموزشی به اعضا، 
حسب نیازهای صنعت و مدیران بنگاه هاست و از روزهای پایانی سال گذشته نیز با 
توجه به نیاز اعضا به مواد ضدعفونی کننده به دلیل شیوع ویروس کرونا، انجمن از 
طریــق تعاونی خود تالش کرده تا نیازهای اعضا را در تامین مواد ضدعفونی کننده 

بمانجان ندیمی
دبیربخشتشکلها
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تشکلها

د پیدا کند. 

تامین کند.
یکی از مهم ترین حوزه هایی که انجمن لبنی در حوزه روابط با دولت پیش برده 
و موفقیت خوبی حاصل کرده در تامین ســبد حمایتی خانوار است. در سال های 
نخست تشکیل دولت یازدهم انجمن لبنی هماهنگ کننده اصلی کارخانه های                                  لبنی 
سراسر کشور برای تامین اقالم لبنی سبد حمایتی خانوار بود و این نقش را کماکان 

در هر زمان که دولت نیاز به توزیع اقالم لبنی داشته حفظ کرده است.
یکی دیگر از اقدامات انجمن صنایع لبنی در ســال گذشته برگزاری نخستین 
همایش صنعت لبنیات با عنوان »صنعت پیشــرو، ســالمت محور و فقرزدا« بود. 
همایشی که برای اولین بار کلیه ذی نفعان این صنعت را زیر یک سقف گرد آورد و 
کوشید با محتوای ارائه شده در این همایش مهم ترین موضوعات و مسائل صنعت 
را که در موضوع قیمت گذاری و کاهش ســرانه مصرف لبنیات خالصه می شود با 

ذی نفعان درون صنعتی و ذینفعان دولتی به بحث و گفت وگو بگذارد.
انجمن لبنی در همه سال های گذشته تالش کرده است تا تسهیل کننده رابطه 
اعضای خود با دولت و نهادهای سیاست گذار باشد و اصلی ترین موضوعی که در همه 
این سال ها در دستور کار انجمن لبنی در ارتباط با دولت بوده، مسئله دخالت دولت 
در قیمت گذاری محصوالت لبنی بوده اســت. در مقطع سال های 76 تا 84 انجمن 
توانست موفقیت مهمی در این موضوع کسب کند و قیمت گذاری محصوالت لبنی 
را بر عهده بگیرد. کارنامه انجمن نشــان می دهد که در همه سال های مورد اشاره 
میانگین افزایش قیمت محصوالت لبنی حدود 9 درصد بوده و همواره کمتر از نرخ 
تورم اعالمی دولت در آن سال ها بوده است. با این همه از سال 84 و با طرح تثبیت 
قیمت ها دولت دوباره راســا وارد موضوع قیمت گذاری شد و این مسئله تا به امروز 
مهم ترین مســئله صنعت لبنیات از یک سو و از سوی دیگر مهم ترین دستور عمل 

انجمن لبنی به عنوان نماینده کارخانه های                                  اصلی تولید لبنیات کشور بوده است.
خوشبختانه تبعات قیمت گذاری دستوری برای نهادهای مداخله گر آشکار شده و 
انجمن در تالش است تا با رایزنی هایی که در سال های اخیر تشدید شده، در سال 
پیش رو گام های                                  مواثری برای حل این مشکل که گریبان گیر توسعه صنعت لبنیات 

شده، بردارد.
در ذیل به بخشــی از اقدامات انجمن صنایع فرآورده های                                  لبنی در ســال های 

گذشته و نیز برنامه های                                  در دست اقدام آن اشاره می شود:
هماهنگی و همکاری با تشکل های                                  ذی نفع در صنعت همچون تشکل های                                  دامداری 	]

برای افزایش سرانه مصرف و تهیه برنامه جامع در ارتباط با فرهنگ سازی سرانه مصرف
تشکیل کمیته فنی به عنوان رکن تخصصی انجمن به عنوان مرجع اصلی در موضوعات 	]

تخصصی و فنی صنعت و محل رجوع اعضا در این دست موضوعات
مشارکت با وزارت بهداشت از طریق کمیته فنی برای تهیه دستورالعمل های                                  مرتبط با 	]

صنعت لبنیات و ابالغ آن به کارخانه ها
مشــارکت در طرح بهبود کیفیت شــیر خام و نظارت مستمر بر آن در هماهنگی با 	]

سازمان دام پزشکی کشور
طراحی طرح نظارت بر محصوالت ســنتی عرضه شده در واحدهای صنفی با هدف 	]

سنجش سالمت این محصوالت 
تالش برای تاســیس »خانه شیر ایران« به عنوان تنها مرجع سیاست گذاری زنجیره 	]

شیر کشور
تالش برای تغییر و اصالح ســاختار سنتی عرضه کاالهای لبنی به نظام الکترونیک 	]

یکپارچه
تالش برای تغییر نظام قیمت گذاری کاست پالست فعلی به نظام عرضه و تقاضا	]
سرمایه گذاری بر روی فرهنگ سازی مصرف شیر با هدف کمی 165 کیلوگرم در سال	]
توسعه صادرات محصوالت لبنی تا سقف 40 درصد محصوالت صنعت غذایی کشور	]
رشــد ارزش شــیر خام و فرآورده های                                  لبنی از طریق توسعه تولید تا سقف 5 درصد 	]

جی دی پی کشور. 

دهه 20 شمسی از نیمه گذشته بود که اولین کارگاه 
تولید صنعتی شــیر در خیابان فردوسی تهران آغاز 
به کار کــرد و امروز صنعت لبنیات ایران را می توان 
در قامت صنعتی هفتاد و چند ســاله دید. صنعتی 
که تا پیش از انقالب در قالب ســه شرکت بزرگ با 
چند کارخانه در سراســر کشور شکل گرفته بود امروز شامل بیش از 450 کارخانه 
بزرگ و کوچک فعال اســت و برخالف بســیاری از صنایع کشور تجربه موفقی در 
»خصوصی ســازی« را پشت سر نهاده و می توان به جرئت اظهار کرد که امروز بیش 
از 85 درصد صنعت لبنیات ایران با سرمایه  گذاری و مدیریت بخش خصوصی شکل 
گرفته و در زنجیره آن، از نهاده های                                           دامی تا پخش و توزیع بیش از 2 میلیون نفر در 

حال فعالیت هستند.
حضور پررنگ بخش خصوصی در صنعت لبنیات و موفقیت ســرمایه گذاران در 
این حوزه باعث شده تا کشور ما که پیش از انقالب واردکننده حجم قابل توجهی از 
محصوالت لبنی بود، امروز نه تنها از واردات این دست محصوالت بی نیاز شده بلکه 
حجم قابل توجهی از صادرات محصوالت لبنی را در منطقه به خود اختصاص داده 
است و در عین حال برندهای ایرانی توانسته اند اعتبار قابل توجهی در میان برندهای 

معتبر و شناخته شده صنعت لبنیات جهان کسب کنند.
صنعت لبنیات ایران عالوه بر اینکه صنعتی رقابتی و با تنوع محصول بســیار و 
گســتره  وسیع حق انتخاب برای مشتری است، صنعتی است که با سالمت جامعه 
در ارتباط اســت و این شــاید مهم ترین ویژگی این صنعت است که آن را از دیگر 
صنایع کشور متمایز می کند. حسب نظر متخصصان تغذیه افزایش »سرانه مصرف« 
و »فرهنگ ســازی مصرف شــیر و لبنیات« در خانوارهای ایرانی ضامن ســالمت 
جامعه و پیشــگیری از بیماری هایی از جمله پوکی استخوان است و سرمایه گذاری 
سیاست گذاران سالمت تغذیه در افزایش سرانه مصرف منجر به کاهش هزینه های 

                                          درمان در بودجه کشور خواهد بود.
جای اشــاره به این موضوع باقی است که صنعت لبنیات در سال گذشته قریب 
به 750 میلیون دالر ارزآوری صادراتی داشــته اســت ولی آنچه مسیر صادرات این 
صنعت را دچار چالش کرده است حجم، گستره و میزان دخالت های                                           نامناسب دولت 
در راهبری صنعت است. از جمله ناهمواری های                                           ناشی از سیاست گذاری های                                           دولت 

می                          توان به موارد زیر اشاره کرد:
 1. دخالت در قیمت گذاری

 2. دخالــت در واردات مواد اولیه از جمله ممنوعیت های                                           وارداتی، ارز سوبســیدی، 
عوارض های                                           بی مورد و...

 3. موانــع صادراتــی از جمله ممنوعیت صادرات برخی اقــالم لبنی، تعرفه گذاری 
نامتوازن و...

شاید یکی از تلخ ترین و ناکارآمدترین و در عین حال بالموضوع ترین دخالت های                                           
دهه های                                           اخیر در بازار با دخالت دولت در قیمت گذاری صنایع لبنی رخ داده اســت. 

گزارشی درباره تاریخچه و عملکرد 
انجمن صنایع فرآورده های لبنی ایران

راه طی شده صنعت شیر

رضا باکری
دبیرانجمنصنایعفرآوردههای

لبنیایران



115 آینده نگر | tccim.ir | شماره نودوپنج، اردیبهشت 1399

انجمن صنایع فرآورده های                                           لبنی عالوه بر اینکه امتیاز برگزاری نمایشگاه های                                           تخصصی صنعت لبنیات را از سازمان توسعه تجارت کسب کرده و 
نخستین »نمایشگاه بین المللی لبنیات و صنایع وابسته« را در سال 95 برگزار کرد، در بهمن ماه سال 98 نیز »نخستین همایش صنعت لبنیات ایران« 
را نیز با حضور همه ذی نفعان صنعت و مقامات ارشد دولتی و روسای اتاق بازرگانی برگزار کرد.

صنعتی با پتانســیل های                                           باال در کارآفرینی و اشــتغال زایی، فقرزدایی و ارزآوری، با 
تصمیمات و سیاســت های                                           عوامانه بهترین فرصت های                                           توسعه خود را از دست داده 

است.

J خالصه ای از عملکرد 24 ساله
برای معرفی انجمن صنایع فرآورده های                                           لبنی ایران الزم بود تا به مقدمه فوق اشاره 
شود تا بخشــی از اهمیت راه و مسیری که در صنعت لبنیات ایران طی شده برای 
مخاطبان ترسیم شده باشد و بدانند که وقتی از صنعت لبنیات سخن می گوییم از 

چه صنعتی و با چه دستاوردهایی سخن گفته می                                  شود.
هرچند پیش از تشکیل »انجمن صنایع فرآورده های                                           لبنی«، موسسان این انجمن 
تالش هایی برای شکل دهی به تشکلی کارفرمایی با هدف همکاری های                                           مشترک میان 
کارخانه های                                           صنعتی لبنی انجام داده بودند اما با تشکیل »انجمن صنایع فرآورده های   

                                        لبنی« در خردادماه ســال 75 بود که به این تالش ها عینیت داده شد و از آن سال 
تاکنون این انجمن توانســته منشأ بسیاری از خدمات مهم به صنعت لبنیات ایران 

باشد.
انجمن صنایع فرآورده های                                           لبنی تالش کرده تا نماینده واحدهای تولید صنعتی 
شیر ایران باشد و داده های                                           آماری حکایت از آن دارد که این مهم در طی 24 سالی 
که از تاسیس این انجمن می گذرد محقق شده است. توضیح اینکه از میان 7 و نیم 
میلیون تن شیر خامی که ساالنه جذب واحدهای صنعتی شیر و فرآورده های                                           لبنی 
می شود، سهم 60 عضو انجمن صنایع فرآورده های                                           لبنی قریب به 6 میلیون تن است 
و این بدان معنی اســت که اعضای انجمن، بیش از 85 درصد بازار لبنیات ایران را 

در اختیار خود دارند.
انجمن در طی دو دهه گذشته عالوه بر تالش برای تحقق منافع مشترک اعضای 
خود، به طور مستمر در تکاپو بوده است تا روابط میان اعضا با سایر بخش های زنجیره 
شــیر به خصوص دامداران را تسهیل و بهبود ببخشد و هم اکنون همکاری های                                           فی 
مابین انجمن و تشکل های                                           دامداران کشــور رو به فرونی بوده به نحوی که بخشی 
از فعالیت های                                           انجمن برای افزایش ســرانه مصرف شــیر و لبنیــات با همکاری و 

سرمایه گذاری تشکل های                                           دامداری کشور در حال انجام است.
عالوه بر این انجمن در طی فعالیت خود ارتباطات خوب و رو به گسترشــی را با 
تشــکل های                                           مرتبط با صنعت لبنیات در سایر کشورها برقرار کرده که از جمله آنها 
 )Dairy Board( »و »هیئت شیر هندوستان )IDF( »فدراسیون جهانی لبنیات«
است. ارتباط با این تشکل ها                 و نیز مطالعه تجربه آنها در حل مسائل اعضا و صنعت 
لبنیات، اعضای ما در انجمن صنایع فرآورده های                                           لبنی را متقاعد کرده اســت که در 
ســال های آتی تشکیل خانه شیر ایران را با همکاری همه ذی نفعان صنعت لبنیات 
در دستور کار انجمن قرار دهند و هم اکنون بخشی از تالش های انجمن متمرکز بر 

تحقق این هدف طی سال 99 است.
در کنــار فعالیت هــای                                           تشــکلی، انجمن تالش کــرده تا با تشــکیل »تعاونی 
تولیدکنندگان صنعتی فرآورده های                                           لبنی سراسری« بخشی از نیازهای اساسی اعضا 
در تامین مایحتاج اولیه را تامین کند. به طور مثال در بحران کنونی کرونا که صنایع 
غذایی و به خصوص کارخانه های                                           لبنی با کمبود مواد بهداشــتی و ضدعفونی کننده 
مواجه بودند، با هماهنگی هایی                          که انجمن از طریق شرکت تعاونی انجام داد، تولید و 
توزیع مواد ضدعفونی کننده برای کارخانه های                                           عضو انجمن در دستور کار قرار گرفت 

و هم اکنون نیازهای اعضا در این بخش در حال تامین شدن است.
انجمن صنایع فرآورده های                                           لبنی عالوه بر اینکه امتیاز برگزاری نمایشــگاه های 
                                          تخصصی صنعت لبنیات را از ســازمان توســعه تجارت کســب کرده و نخستین 
»نمایشگاه بین المللی لبنیات و صنایع وابسته« را در سال 95 برگزار کرد، در بهمن 
ماه ســال 98 نیز »نخســتین همایش صنعت لبنیات ایران« را نیز با حضور همه 
ذی نفعان صنعت و مقامات ارشــد دولتی و روسای اتاق بازرگانی برگزار کرد. در این 
همایش برای نخستین بار همه کارخانه های                                           لبنی و تامین نندگان آنها دور هم آمدند و 

به بحث درباره مسائل صنعت و راه های                                           برون رفت از آن پرداختند. از مهم ترین اهداف 
این همایش توســعه رابطه انجمن با نهادها و مسئوالن دولتی و انتقال دیدگاه های 
                                          انجمن و تولیدکنندگان صنعت در موضوعاتی چون »دخالت دولت در قیمت گذاری« 

و »هشدار نسبت به کاهش سرانه مصرف شیر و فرآورده های                                           لبنی« به آنها بود.
»تامین کاالهای لبنی ســبد خانوار از طریق اعضای انجمــن«، »طرح ارزیابی 
محصوالت سنتی احدهای صنفی« و »قیمت گذاری محصوالت لبنی طی سال های 
76 تا 84« بخشی از عملکرد انجمن در سال های گذشته است که در حیطه وظایف 
»تنطیم گری« انجمن به عنوان یک سازمان نمایندگی کارفرمایی قابل ارزیابی است.

J یک انتظار تشکلی از اتاق بازرگانی
نکته ای که شایسته توجه اســت و به نظر می                                  رسد اتاق بازرگانی به عنوان یک 
تشــکل اقتصادی باالدستی با ابعاد ملی می تواند حل آن را در دستور کار خود قرار 

دهد، وجود تشکل های                                           موازی در صنایع مختلف و از جمله صنعت لبنیات است. 
همان طور که می                                  دانید تشــکل های کارفرمایی به عنوان سازمان های                                           نمایندگی 
بخش خصوصی شناخته می                                  شــوند و ماموریت آنها حل مسائل صنعت و پیگیری 
منافع مشترک اعضا در نهادهای سیاست گذار کشور است. تحقق این ماموریت اگرچه 
تا حد زیادی وابسته به ظرفیت های                                           درونی تشکل های                                           اقتصادی و فهم درست آنها از 
رویکردهای حل مسئله است اما بخشی از این مهم خارج از توانایی های                                           تشکل هاست 
و نیازمند اصالح سیاست ها                 و قوانینی است که همت اتاق بازرگانی، صنایع و معادن 

را می                                  طلبد.
اتاق بازرگانی طی سال های اخیر عالوه بر ارزیابی تشکل های                                           اقتصادی عضو خود، 
برنامه های                                           آموزشــی خوبی را برای تشکل ها                 تمهید دیده که شایسته تقدیر است و 
تقویت کننده ظرفیت های                                           درونی تشــکل ها و نیز اصالح کننده ذهنیت رهبران آنها 
درباره کارکرد های                                           تشکل است. اما آنچه هم اکنون کارآمدی و تاثیرگذاری تشکل های   

                                        کارفرمایی را تحت تاثیر قرار داده، وجود تشــکل های                                           اقتصادی است که صرفا نامی 
از آنها در صنایع مختلف وجود دارد و بیش از اینکه کمکی به حل مشکالت صنعت 
کنند، ابزاری برای مداخله دولت ها                 در صنعت و شکستن اجماع و همکاری های                                           درون 
صنعتی هستند. نه تنها صنعت لبنیات با این مشکل مواجه است بلکه سایر تشکل های 

کارفرمایی در دیگر صنایع نیز با این مشکل مواجه هستند.
اگرچه روند صدور مجوز فعالیت تشکل های                                           اقتصادی در اتاق های                                           بازرگانی اصالح 
شده و تشکیل تشــکل های                                           موازی به سختی ممکن است اما در سایر نهادها مانند 
وزارت کار یا اتاق تعاون و... توجه به سیاست عدم تشکیل تشکل های موازی بسیار 
کمرنگ اســت. این مشکل وقتی سخت تر می                                  شــود که بدانیم نظارتی نیز بر روی 
تشــکل ها                 بعد از تشکیل انجام نمی شود. به این معنی که برخی تشکل ها                 علی رغم 
اینکه سال هاســت تشکیل شده اند اما تنها اسمی بر روی کاغذ هستند بدون اینکه 
خدماتی به اعضای خود ارائه کنند یا ظرفیتی برای انجام وظایف تنظیم گری داشته 
باشــند. این دست تشکل ها                 عالوه بر اینکه ابزاری برای شکستن اجماع و اخالل در 
همکاری های                                           درون صنعتی هســتند گاهی تبدیل به ابــزاری برای توزیع رانت نیز 
می                                  شوند. این دست تشکل ها                 گاهی حتی خالی از اعضا هم هستند به این معنی که 
تشــکلی مدعی عضویت 400 واحد تولیدی است اما در حقیقت این عدد متعلق به 

سال های دور بوده و هم اکنون عموم واحدهای عضو تشکل تعطیل و غیر فعال اند.
فارغ از مصداق هایی                          که برای این موضوع وجود دارد، انتظاری که از اتاق بازرگانی 
می                                  رود آن اســت که نهایت تالش خود را برای اصالح قانون بهبود مستمر فضای 
کســب و کار بخصوص در ماده 5 این قانون که مرتبط با فعالیت های                                           تشــکل های 
کارفرمایــی اســت انجام دهد و بــا متمرکز کردن اختیار صدور مجوز تشــکیل 
تشکل های                                           کارفرمایی، فرآیندی را برای ارزیابی مستمر تشکل ها                 با همکاری سایر 
نهادهای ذی نفع ترتیب دهد تا شاهد فعالیت تشکل هایی نباشیم که تنها بر روی 
کاغذ وجود دارند و ابزاری برای سوءاســتفاده های                                           مالی و دخالت در همکاری های 

                                          درون صنعتی هستند. 
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تشکلها

صنعــت لبنیات ایران، صنعتــی قدرنادیده در نظام سیاســت گذاری                     
                                             اقتصادی و همچنین نظام سیاســت گذاری                                                                  سالمت کشور است. اهمیت 
تولید محصوالت بهداشــتی لبنی در تضمین سالمت جامعه و نیز رشد و 
نمو فرزندان این سرزمین موضوع این نوشته نیست بلکه عموم سطوری که 
در پیش روی شما قرار دارد، به جایگاه اقتصادی صنعت لبنیات به عنوان 
یک صنعت پیشــرو و پیش برنده در حوزه صنایع غذایی خواهد پرداخت. 
صنعتی که »شــیر خام« به عنوان ماده اصلی آن کشاورزی و دامداری را 
تحرک می                                                                          بخشد و بخش مهمی از نوآوری ها در صنعت بسته بندی وابسته 
به نیازهای این صنعت در حوزه ایمنی و سالمت محصوالت غذایی است و 
البته گستره نیاز مصرف کنندگان باعث شده تا این صنعت شبکه وسیعی از 

توزیع کنندگان را در صنعت پخش و توزیع منتفع سازد.
صنعت لبنیات ایران صنعتی خصوصی است و یا دست کم بیش از 
85 درصد آن با سرمایه بخش خصوصی ایجاد شده و مدیریت می                                                                          شود 
و بیش از400 برند در بازار سراسری و منطقه ای آن در سراسر کشور 
وجود دارد. اهمیت این ویژگی مهم را وقتی بهتر درک می کنیم که به 
یاد بیاوریم به نظر کارشناسان اقتصادی، خصوصی سازی در بسیاری از 
صنایع کشور تجربه ای غیر موفق را پشت سر نهاده است. نقش پررنگ 
بخش خصوصی در این صنعت بود که باعث شد ایران که تا سال های 
پایانی دهه 60 و اوایل دهه 70 واردکننده حجم عمده ای از محصوالت 
لبنی بود، امروز نه تنها همه محصوالت لبنی مورد انتظار مصرف کننده 
ایرانی را تامین کرده بلکه در جایگاه صادرکننده محصوالت لبنی هم 

قرار گرفته است.
صنعت لبنیات ایران مفتخر است که با تعدد برند و تنوع محصول خود، 
»حق انتخاب مصرف کننده ایرانی« را پاس داشــته و کیفیت محصوالت 
و تنوع چشــم نواز آن با برندهای مختلف را در معرض قضاوت و پســند 
مصرف کننده ایرانی قرار داده است. اگر به گالیه هایی که مصرف کننده ایران 
از کیفیت کاال یا کمبود حق انتخاب خود در قبال محصوالت برخی دیگر 
از صنایع کشور ابراز می کند توجه کنیم، اهمیت و گستردگی کاری که در 

صنعت لبنیات انجام شده است را بیشتر درک خواهیم کرد.
سهم صنعت لبنیات از اشتغال مستقیم حدود 120 هزار نفر، اشتغال 
غیر مستقیم حدود480 هزار نفر و در کل زنجیره این صنعت از کشاورزی 
تا توزیع، بیش از 2 میلیون نفر است. توسعه این صنعت مشروط به آنچه 
در پی خواهد آمد، می تواند به این دلیل که ماده خام این صنعت وابســته 
به کشاورزی و دامداری است، به توسعه نقاط محروم کشور منجر شود. در 
حقیقت توسعه این صنعت به معنی فقرزدایی و درآمدزایی برای هموطنان 

محرومی است که در روستاها و مناطق کمتربرخوردار کشور حضور دارند.
صنعت لبنیات ایران همچنین با گردش نقدینگی 3500 میلیارد ریال 
و صادرات 450 هزار تن محصوالت لبنی بالغ بر 750 میلیون دالر یکی از 
صنایع مهم غذایی کشور و سالمت محورترین صنعت در میان صنایع غذایی 
است. سهم صنعت لبنیات قریب به یک درصد از تولید ناخالص داخلی در 
شرایط کنونی است. با توجه به اینکه صنعت لبنیات، صنعتی درون زا است و 
بیش از 90 درصد ماده خام و تکنولوژی آن متکی به امکانات داخلی است، 

صنعتی که قدر ندید اما سرپا ایستاد

چشم انداز صنعت لبنیات
میراسالم تیموری 

رئیسهیئتمدیرهانجمن
صنایعفرآوردههایلبنی

در شرایط کنونی کشور ظرفیت خوبی برای توسعه و افزایش سهم خود از 
تولید ناخالص داخلی را خواهد داشت.

با وجود اینکه صنعت لبنیات به مثابه موتور محرکه ای برای بخش مهمی 
از اقتصاد کشاورزی است ولی قدر و جایگاهی ناشناخته در میان اهالی دولت 
و مجلس و نهادهای سیاست گذار کشور دارد و در همه سال های گذشته جز 
مقطعی کوتاه در دهه70 تا میانه دهه 80، سیاست گذاری های کالن آنها، 
عاملی بازدارنده  در توسعه این صنعت بوده است. آنچه در پی خواهد آمد 
نگاهی است به ظرفیت ها                         و فرصت هایی که در این صنعت کمتر قدردیده 
وجود دارد. و تالش شده تا چشم اندازی برای آنچه این صنعت می                                تواند برای 

کشور در حوزه اشتغال و ارزآوری و سالمت به ارمغان بیاورد، ترسیم شود.
اســتفاده آحاد مردم از شیر و لبنیات همواره به جهت  اهمیت تغذیه ای، مورد نظر مقامات دولتی بوده است. 1
دولتی ها                         با این پیش فرض که کنترل قیمت می تواند 
دسترسی عموم مردم به محصوالت لبنی را تسهیل کند، دخالت در 
قیمت گذاری محصوالت لبنی را در دستور کار خود قرار داده اند. اما 
این سیاست نه تنها باعث تحقق این هدف نشده، بلکه در مقاطعی به 
عدم دسترسی کافی مصرف کنندگان نیز انجامیده است. لذا مهم ترین 
تهدید صنعت لبنیات ایران کنترل قیمت توســط نهادهای دولتی و 
حاکمیتی است. هم اکنون بیش از 75 درصد سبد محصوالت لبنی در 
محدوده کنترل قیمتی قرار دارد که راه را بر توسعه پایدار و نوآوری در 
این صنعت، بســته است. این در شرایطی است که صنعت لبنیات با  
حدود 400 شــرکت فعال در شرایط کامالً رقابتی قرار دارد و عرضه 
لبنیات با گستره وسیعی از برندهای مختلف، چشم نوازِ مصرف کنندگان 
در هر فروشگاه کوچک و بزرگی است و هر شهروندی می تواند بسته 
به نیاز و سلیقه و درآمد خود کاالی مورد نیاز خود را انتخاب کند. در 
چنین شــرایطی که بازار کامال رقابتی است، تداوم سیاست سرکوب 

قیمت در صنعت لبنیات از سوی نهادهای دولتی قابل درک نیست.
راه حل موضوع قیمت گذاری به طور کلی حذف کلیه یارانه های مرتبط 
با صنعت و عدم دخالت دولت در قیمت گذاری و اجازه دادن به حاکم شدن 
قانون عرضه و تقاضا اســت. با این حــال برای تحقق مالحظات دولت در 
حمایت از اقشار آسیب پذیر و وجود لبنیات در سبد خانوارهای کم برخوردار، 
انجمن صنایع لبنی به نمایندگی از شرکت های لبنی عضو خود که سهم 
عمده و اصلی بازار را در اختیار دارند، بارها پیشنهاد داده است که با تقبل 
حداقل یک سوم از کل نیاز کشور به صورت قیمت تمام شده در قالب سبد 
حمایتی خانوار، ضمن ایفای رســالت اجتماعی خود در قبال هموطنان، 
دغدغه دولت مردان را برای تأمین نیاز اقشار کم برخوردار به محصوالت لبنی 

برطرف کنند. 
این نکته درخور توجه اســت که در سال های نه چندان دور که دولت 
برای خرید محصوالت لبنی یارانه پرداخت می کرد، حجم محصول حداکثر 
یک پنجم کل نیاز کشور بود اما با پیشنهاد فوق این مقدار می تواند به یک 
ســوم افزایش یابد. با این طرح شیر، ماست و پنیر در حجم حدود 2.250 
میلیون تن شیر با قیمت تمام شده در قالب سبد حمایت خانوار در اختیار 

بیش از 75 درصد 
سبد محصوالت 
لبنی در محدوده 
کنترل قیمتی قرار 
دارد که راه را بر 
توسعه پایدار و 
نوآوری در این 

صنعت، بسته است. 
این در شرایطی 
است که صنعت 
لبنیات با  حدود 

400 شرکت فعال 
در شرایط کاماًل 
رقابتی قرار دارد 
و عرضه لبنیات با 
گستره وسیعی از 
برندهای مختلف 

وجود دارند
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صنعت لبنیات ایران با سابقه ای بیش از 70 سال نه تنها در تولید محصوالت لبنی خودکفا شده 
است، بلکه محصوالت لبنی کشورمان استانداردهای کیفی الزم برای صادرات به عموم کشورهای 
جهان از جمله آفریقا، خاورمیانه، آسیای شرقی، اروپا و ... را دارند.

اقشار آسیب پذیر قرار گرفته و مابقی محصوالت به صورت رقابتی به بازار 
عرضه خواهد شد.

تغییر سبک زندگی و ترکیب سنی جامعه می تواند تهدیدی  بر نوع مصرف لبنیات باشــد و همین مقدار سرانه مصرف 2
لبنیات را که به دالیل مختلف آســیب دیده است کاهش 
دهد. این موضوع گرچه تهدید است ولی فرصتی مغتنم هم هست تا صنعت 
لبنیات با ارائه محصوالت جدید لبنی برای قشرهای مختلف جامعه با سالیق 
مختلف که با مصرف سنتی لبنیات میانه چندانی ندارند، بتواند سرانه مصرف 
لبنیات را افزایش دهد. این امر مستلزم سرمایه گذاری در بخش تحقیق و 
توسعه برای برآورد نیاز های جدید جامعه بر اساس سبک زندگی جدید است 

که می تواند راه را برای توسعه پایدار این صنعت هموار سازد.
 سرانه مصرف لبنیات در ایران کماکان در مقایسه با کشور های توسعه 
یافته بسیار پایین است. ســرانه مصرف در ایران حدود 75 کیلو در سال 
برای هر فرد اســت که در مقایسه با استاندارد جهانی 160 کیلو در سال 
برای هر فرد و نیز 350 کیلو در کشورهای توسعه یافته، بسیار پایین است. 
متأسفانه در سال های اخیر دو عامل مهم باعث کاهش مصرف لبنیات شده 
است. عامل اول افزایش قیمت محصوالت لبنی ناشی از افزایش قیمت شیر 
خام، افزایش هزینه های بسته بندی، افزایش قیمت ارز و افزایش هزینه های 
فرآوری ناشی از حقوق و دستمزد و اعمال سیاست های ارزش افزوده برای 
بخش بزرگی از محصوالت لبنی بوده است که باعث شده قیمت محصوالت 
لبنی افزایش یابد و در کنار کاهش قدرت خرید مردم به کاهش ســرانه 
مصرف لبنیات دامن بزند. اما مهم تر از عامل اول، فقدان فرهنگ ســازی 
مصرف لبنیات به عنوان عامل دوم است که بر کاهش سرانه مصرف در ایران 
تاثیری مستقیم داشته است. دامنه مشکالت در موضوع فرهنگ مصرف 
لبنیات از تخریب های غیر علمی و ادعاهای نادرست به محصوالت لبنی 
آغاز شده و تا عدم سرمایه گذاری در ترویج مصرف لبنیات توسط  نهادهای 
سیاست گذار متولی سالمت کشور را شامل می                                           شود. شایعه های بی اساس 
از جمله وجود وایتکس در شیر)!(، استفاده از روغن پالم)!(، دوز آفالتوکسین 
باال در شــیر)!( و همچنین ارائه اطالعات غلط علمی مدعی لزوم پرهیز از 
مصرف لبنیات باعث شده است که سرانه مصرف کاهش پیدا کند. این در 
شرایطی است که مراجع ذی صالح بهداشتی و تغذیه ای به صورت جدی به 
مصرف شیر و محصوالت لبنی نه تنها برای تغذیه سالم تأکید دارند بلکه از 
آن به عنوان یکی از عوامل مهم پیشگیری برای جلوگیری از بیماری های 

پوکی استخوان- دندان باالخص برای ایام سالمندی نام می                                برند. 
با توجه به آنچه بیان شــد الزم است برای حل مشکل افزایش قیمت 
محصوالت لبنی که تا حدی غیرقابل اجتناب است از پیشنهاد ارائه شده 
انجمن که در بند یک ارائه شــد توسط دولتمردان استقبال جدی صورت 
گیرد و اجرایی شــود و در بند دوم ضمن اتخاذ یک سیاست هماهنگ در 
همه بخش های دولتی و حاکمیتی از جمله وزارت بهداشــت، آموزش و 
پرورش، صدا و سیما و دیگر نهادهای مرتبط نسبت به فرهنگ سازی مصرف 
شیر و لبنیات اقدام کرد. پروژه شیر مدرسه که متأسفانه به دالیل مختلف به 
ویژه مشکل بودجه ای دولت به حاشیه رانده شده است، تجدید حیات شده 

و به عنوان یک پروژه حمایتی توسط دولت اجرایی شود.
فرصت دیگر برای توسعه لبنیات جذابیت توسعه دامداری ها  از طرف ســرمایه گذاران است. سیاســت کالن دولت در 3
حمایت از صنعــت دامداری در کشــور در تخصیص ارز 
42000 ریالی به واردات نهاده های دامی، معافیت مالیاتی دامداری ها، عدم 
امکان اعمال قیمت دستوری برای شیر خام، شرایط بارندگی مناسب در 
سال های اخیر، بهره وری مناسب تولید در صنعت دامداری  کشور می تواند 

پایداری تأمین ماده حیاتی صنعت لبنیات )شیر خام( را ایجاد و در مقایسه 
با واردات اجزای شیر خام مزیت نسبی تولید شیر خام را حفظ کند.

تهدید این فرصت مهم، دخالت دولت در امر قیمت گذاری است که با 
توجه به تخصیص ارز 42000 ریالی، در تالش برای توجیه این دخالت است 
اما آینده نگرانه تر آن است که دولت با حذف ارز 42000 ریالی، امکان توجیه 

اقتصادی شیر خام و فرآوری آن را در بلندمدت تصمین کند.
فرصت مهم دیگر برای صنعت لبنیات صادرات است. بازار   لبنیات در کشور های همسایه به خصوص عراق و افغانستان 4
به دلیل عدم امکان تولید شــیر خام تــازه و نیز احتمال 
پیوستن ایران به بازار اقتصادی اوراسیا، یک بازار بسیار بزرگ و متنوع برای 
شــرکت های لبنی ایران اســت که عالوه بر افزایش ظرفیت های تولیدی 
شرکت های لبنی، سطح نوآوری و سطح تکنولوژی خود را افزایش دهد و 

امکان رقابت با شرکت های بین المللی لبنی را فراهم سازد.
تحریم ایران و کاهش صادرات نفتی دولت را برای حمایت از صادرات 
محصوالت صنایع غذایی متقاعد کرده اما الزم است دولت موانع صادراتی 
را تــا حد امکان حذف کند. افزایش نرخ ارز به صادرات محصوالت غذایی، 
کمک قابل توجهی کرد. حذف تعدد قیمت غیرمنطقی ارز و افزایش منطقی 
آن در مقایســه با نرخ تورم به افزایش صادرات خواهد انجامید و توســعه 
صادرات محصوالت لبنی را پایدار خواهد کرد. در این بین اما تنظیم بازار 
داخلی به منظور جلوگیری از افزایش قیمت در صورت توسعه صادرات یک 
تهدید اصلی و مانع جدی در این ارتباط خواهد بود که باید برای آن ترتیبات 

خاصی در نظر گرفت.
صنعت لبنیات ایران با ســابقه ای بیش از 70 ســال نه تنها در تولید 
محصوالت لبنی خودکفا شــده اســت، بلکه محصوالت لبنی کشورمان 
اســتانداردهای کیفــی الزم برای صادرات به عموم کشــورهای جهان از 
جمله آفریقا، خاورمیانه، آسیای شرقی، اروپا و ... را دارند. با همه تنگناهای 
اقتصادی و سیاسی و زیرساختی موجود کشور، صنعت لبنیات طیفی متنوع 
از محصوالت را به کشورهایی از جمله روسیه، چین، ژاپن، عراق و کشورهای 
حاشیه خلیج فارس صادر می                                کند و توانسته از استانداردهای سختگیرانه 
واردات کاالها به مقاصد هدف عبور کند. این مهم به خوبی نشان می دهد 
این صنعت از نظر نیروی انسانی و ظرفیت های تکنولوژیک آمادگی بسیار 

زیادی برای جهش صادراتی و رسیدن به صادرات 3 میلیارد دالری دارد.
حذف ارز 42000 ریالی بــرای واردات کره، صنایع تولید  لبنیات را برای تولید کره از محل شــیر داخلی به شدت 5
ترغیب کرده است. در صورتی که نیاز به کره مصرفی داخلی 
با قیمت های فعلی کماکان حدود 30 هزار تن باشد ما به حدود حداقل 750 
هزار تن شیر خام به صورت سالیانه نیاز خواهیم داشت.  تولید این حجم از 
محصول می تواند یک  ظرفیت خوب برای توسعه صنعت را فراهم سازد. 
ضمن این که کماکان تنظیم بازار شیر خام و جلوگیری از افزایش غیرمنطقی 
و قیمت های دســتوری دولت برای محصوالت لبنی دغدغه اصلی اهالی 

صنعت خواهد بود.
در ترسیم چشم انداز صنعت لبنیات ایران در صورتی که دولت به رفع 
دغدغه های اهالی این صنعت به ویژه در حوزه قیمت گذاری بر محصوالت 
لبنی اقدام کند، این ظرفیت و توانایی در صنعت لبنیات ایران وجود دارد 
که بتواند ظرف 5 سال سطح اشتغال در این صنعت را تا دو برابر افزایش 
داده و به عالوه میزان 3 میلیارد دالر ارزآوری حاصل از صادرات داشته باشد.

تحقق جهش در تولید و حمایت از تولیدکننده ایرانی نیازمند تمهیداتی 
است که امیداوریم نهادهای سیاست گذار برای تحقق آن اراده ای تام و تمام 

نشان دهند. 

سهم صنعت 
لبنیات از اشتغال 
مستقیم حدود 

120 هزار 
نفر، اشتغال 
غیر مستقیم 

حدود480 هزار 
نفر و در کل 

زنجیره این صنعت 
از کشاورزی تا 
توزیع، بیش از 2 
میلیون نفر است. 
توسعه این صنعت 

می تواند به این 
دلیل که ماده خام 

این صنعت وابسته 
به کشاورزی و 
دامداری است، 
به توسعه نقاط 
محروم کشور 
منجر شود. در 
حقیقت توسعه 
این صنعت به 

معنی فقرزدایی 
و درآمدزایی 

برای هموطنان 
محرومی است 
که در روستاها 

و مناطق 
کمتربرخوردار 
کشور حضور 

دارند
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تجربه سیاست قیمت گذاری                                                                 دستوری و دخالت دولت در قیمت گذاری 
                                                                نشــان داده است که این سیاست ها                                                                                         در هیچ کجای دنیا موفقیت آمیز نبوده 
و تجربه ما نیز در همه سال هایی که دولت اقدام به دخالت در قیمت گذاری 
                                                                کرده اســت حکایت از عدم موفقیت این روش داشــته و در نهایت منجر به 
تحقق اهداف اولیه که حمایت از مصرف کننده و افزایش سرانه مصرف باشد، 

نشده است. 
این یک اصل اقتصادی غیرقابل انکار است که هر بنگاه اقتصادی جهت 
کسب سود تشــکیل می شود و قیمت گذاری                                                                 دســتوری دولت برای مدتی 
نامحــدود و خارج از چارچوب عرضه و تقاضا، معموال باعث کاهش ســود یا 
حتی به زیان رســیدن بنگاه های اقتصادی بوده و منجر به خروج ســرمایه 
ســرمایه گذاران از صنعت و روی آوردن به مشاغل غیر تولیدی و واسطه ای 
خواهد بود. در حقیقت آنچه باعث می شود که یک اقتصاد را اقتصادی صنعتی 
و تولیدمحور بدانیم یا اینکه آن را تجارت محور و غیر تولیدی شناسایی کنیم، 

وابسته به متغیرهایی از این دست است.
تبعات ورود دولت به قیمت گذاری                                                                 و نادیده گرفتن قانون عرضه و تقاضا 
محدود به آنچه در باال اشاره شد نیست. در صنعت لبنیات وقتی دولت اقدام به 
قیمت گذاری                                                                 می کند، به این معنی است که تولیدکننده را مجبور می کند برای 
بقای خود از میان کاهش کیفیت محصوالت و یا افزایش قیمت و انجام تخلف 
دست به انتخاب بزند چرا که اگر چنین انتخابی نکند محکوم به نابودی خواهد 
بود. زیان کاهش کیفیت محصوالت نهایتا متوجه مصرف کننده و ســالمت 
جامعه خواهد بود. به خطر افتادن سالمت جامعه نیز خود به خود به معنی 
افزایش هزینه های                                                                                                           درمان است که بار آن متوجه بودجه کشور خواهد شد و 
عمال این دولت است که هزینه های                                                                                                           خود را افزایش داده است. از سوی دیگر 
افزایش قیمت برخالف نرخ های                                                                                                           اعالمی هم به معنی تخلف بوده و تبعاتی از 
جمله جریمه های                                                                                                           سنگین خواهد داشت که منجر به اعتمادزدایی در روابط 

تولیدکننده و نظام سیاست گذاری خواهد شد.
مبنای دولت برای ورود به قیمت گذاری                                                                 در صنعت لبنیات، یارانه ای است 
که به نهاده های                                                                                                           دامی می دهد. یعنــی دولت نهاده های                                                                                                           دامی را با ارز مرجع 
خریداری کرده و در اختیار دامدار قرار می دهد. این روند دارای ســه اشکال 
اساسی است. نخست اینکه تنها بخش کمی از نهاده ای که دامدار نیاز دارد با 
قیمت ارز دولتی تامین می شود و در نهایت دامدار برای تامین نیازهای خود 
مجبور است نهاده را با قیمت واقعی در بازار تهیه کند. هم اکنون هیچ دامداری 
نیست که از گرانی نهاده های                                                                                                           دامی ناالن و ناراضی نباشد. دومین اشکال این 
است که اختصاص یارانه به ابتدای زنجیره صنعت و فشار بر تولیدکننده برای 
عدم افزایش قیمت مثل این اســت که کسی پولی را به همسایه شما داده 
باشد و از شما طلب بازپرداخت آن را کند! و اما اشکال سوم و مهم تر از همه 
این اســت که اصوال یارانه و ارز دولتی به معنی وجود رانت و فساد است که 
مجال تبیین آن در این مقام نیســت اما اشکالی ندارد که همه یارانه های                                                                                                           پر

داختی به زنجیره صنعت لبنیات و به تبع آن فرآیند قیمت گذاری                                                                 و دخالت 
دولت در قیمت ها                                                                                         به شــکل مرحله ای متوقف شــود و آنچه دولت به عنوان 
یارانه می خواهد به دست مصرف کننده برساند را یا به آخرین حلقه زنجیره 
صنعت لبنیات یعنی تولیدکننده پرداخت کند و یا اینکه مستقیما آن را در 

اختیار مصرف کننده قرار دهد و تمهیداتی بیندیشد که مصرف کننده یارانه 
دریافتی را واقعا به خرید محصوالت لبنی که در سالمت خانوار اثر مستقیم 

دارد اختصاص دهد.
ســناریوی دیگر این اســت که قیمت گــذاری                                                                 توســط انجمن صنایع 
فرآورده های                                                                                                           لبنی که اعضای آن تولیدکنندگان اصلی لبنیات کشور هستند 
انجام شود. این سناریو مسبوق به سابقه است و در فاصله سال های 76 تا 84 
که اتفاقا همزمان با رشد صنعت لبنیات ایران هم شد، این انجمن بود که هر 
سال اقدام به قیمت گذاری                                                                 محصوالت لبنی می کرد و افزایش قیمت ها                                                                                         هرساله 

کمتر از نرخ تورم اعالمی دولت بود.
در عین حال انجمن صنایع فرآورده های                                                                                                           لبنی در ســال گذشته نیز این 
پیشنهاد را به نهادهای مربوطه ارائه داده بود که اقالم لبنی اساسی مورد نیاز 
خانوارهای کم در آمد را با حدود ١5درصد  زیر قیمت در میادین میوه و تره بار 
عرضه کند و برای انجام آن فقط این درخواســت را داشت که فضای الزم به 
صورت رایگان در اختیار انجمن قرار گیرد که متاسفانه همکاری های                                                                                                           الزم از 

سوی نهادهای ذی ریط انجام نپذیرفت.
در صورتــی کــه دولت همچنان اصرار به اجرای سیاســت دســتوری 
قیمت گذاری                                                                 دارد باید عدم النفع یا زیان صنایع لبنی را پرداخت کند تا این 

صنعت مهم که با سالمت جامعه سر و کار دارد بتواند ادامه حیات دهد. 

سیاستی که موفق نیست
مصائب غیرقابل پرهیز قیمت گذاری

بهنام نائب زاده 
عضوهیئتمدیرهانجمن

صنایعفرآوردههایلبنیایران

در صنعت لبنیات 
وقتی دولت اقدام 
به قیمت گذاری                                                                 
می کند، به این 
معنی است که 
تولیدکننده را 
مجبور می کند 

برای بقای خود از 
میان کاهش کیفیت 

محصوالت و یا 
افزایش قیمت و 

انجام تخلف دست 
به انتخاب بزند 

چرا که اگر چنین 
انتخابی نکند 

محکوم به نابودی 
خواهد بود
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