
 

 گروه محصوالت   لبنی
 
 



هزار تن: میلیون دالر      وزن: ارزش  

1397ماهه نخست 6عملكرد صادرات محصوالت لبنی طی   

 گروه كااليي رديف

 1396توليد سال  درصد تغييرات 1396ماهه  6 1397ماهه  6

 وزن ارزش وزن ارزش وزن ارزش (هزارتن)

1 
شده بدون قند شیر غلیظ  

(شیر خوراکی)  14 15 12 13 6 3 

میلیون تن شیر خام و  10

میلیون تن فرآورده  12

های لبنی براساس آمار 

و  وزارت جهادکشاورزی

دفتر صنایع غذایی وزارت 

 صمت

 7 4 تن 390 3.3 تن 530 4.3 شیرخشک اطفال 2

-36 21 70 13 45 شیرخشک صنعتی 3  35- 

-12 55 34 48 30 دوغ 4  11- 

 133 166 تن315 1.5 تن700 4 کره 5

-52 6.6 22 3.5 11 پنیر صبحانه 6  50- 



هزار تن: میلیون دالر      وزن: ارزش  

1397ماهه صادرات محصوالت لبنی طی ماهه  6عملكرد   

 گروه كااليي رديف

 درصد تغييرات  1396ماهه 6  1397ماهه 6
 1396توليد سال 

 (هزارتن)

 وزن ارزش وزن ارزش وزن ارزش

 122 100 تن285 1.2 تن634 2.7 پنیر غذایی 7

 12میلیون تن شیر خام و  10

میلیون تن فرآورده های لبنی 

براساس آمار وزارت 

و دفتر صنایع  جهادکشاورزی

 غذایی وزارت صمت
 

 8 8 25 87 23 80 سایر پنیرها 8

-21 70 70 57 55 ماست 9  20- 

 1.5 1.4 آب پنیر 10

231   
هزار  
 دالر

 66 55 تن 19

-17 192 302 163 248 جمـــع کل  15- 



 گروه كااليي رديف

 ماهه صادراتي6بازار هدف صادراتي   درصد تغييرات 96ماهه 6 97ماهه 6

 ارزش   کشور وزن ارزش وزن ارزش وزن ارزش

نسبت به   تغییرات ارزشی

میلیون  )96ماهه سال 6

 (دالر

1 
شده بدون قند شیر غلیظ  

(شیر خوراکی) +1.3 7.8 عراق 3 6 13 12 15 14   

 4.3 شیرخشک اطفال 2
530  

 تن
3.3 

390  
 تن

+2.5 4 سوریه 7 4  

-36 21 70 13 45 شیرخشک صنعتی 3 -37 19 عراق -35   

-12 55 34 48 30 دوغ 4 -22 24 عراق -11   

 4 کره 5
700
 تن

1.5 
315
 تن

-19 2.3 عراق 133 166  

-52 6.6 22 3.5 11 پنیر صبحانه 6 -62 6 عراق -50   

97ماهه  6لبنی طی عملكرد صادرات محصوالت   



 گروه كااليي رديف

 ماهه صادراتي 6بازار هدف صادراتي   درصد تغييرات 96ماهه 6 97ماهه 6
 

 ارزش   كشور وزن ارزش وزن ارزش وزن ارزش

  تغییرات ارزشی

ماهه  6نسبت به 

میلیون )  96سال 

 (دالر

 +37 2.4 عراق 122 100 تن285 1.2 تن634 2.7 پنیر غذایی 7

 -49 68 عراق 8 8 25 87 23 80 سایر پنیرها 8

-21 70 70 57 55 ماست 9  -39 51 عراق -20 

 1.5 1.4 آب پنیر 10
231   

 دالرهزار 
 0 0 0 66 55 تن 19

 0 0 0 15- 17- 192 302 163 248 جمـــع کل

97ماهه  6عملكرد صادرات محصوالت لبنی طی   



  مزیت دارای کشاورزی، محصوالت به نسبت باالتر افزوده ارزش ایجاد جهت به لبنی صنایع متنوع محصوالت
  صادرکنندگان عدیده مشکالت و اقتصادی و سیاسی مختلف بدالیل متاسفانه ولی باشند می صادرات در بیشتری

 در درصدی 17  کاهش با 1396 سال با مقایسه در 1397 سال نخست ماهه 6 طی کشور لبنی فرآورده محصوالت
  محصوالت ای منطقه بازار مهمترین که آنجایی از .میدهد نشان را درصدی 15 کاهش  نیز وزنی نظر از و ارزش
  موجب ، یافته افزایش شدت به عراق به محصوالت این ورودی های تعرفه اخیرا و باشد می عراق کشورمان، لبنی
 . است شده لبنی محصوالت صادرات روند شدن منفی

 

 : 1397 سال نخست  ماهه 6 طي لبني محصوالت صادرات كاهش بر گذار تاثير عوامل از
  بندی بسته اولیه مواد تامین در عدیده مشکالت و ارز نرخ تغییرات ـ
 عراق سوی از لبنی محصوالت بر واردات تعرفه افزایش اعمال ـ

 کشور داخل در ارزی تصمیمات به توجه با لبنی محصوالت شده تمام قیمت افزایش ـ

  دست دور هدف های بازار به صادرات امکان عدم و ... و هوایی و ریلی  و ای جاده حمل های هزینه افزایش ـ
  قیمت بودن پایین و صادراتی هدف بازارهای در لبنی محصوالت عرضه و تولید عرصه در پرقدرت رقبای حضور ـ

  مواد پایه قیمتهای به توجه با شده ارائه قیمت حوزه در ایران لبنی محصوالت پذیری رقابت عدم و آنها شده تمام
 داخلی خام شیر اولیه

 عدم بر دلیلی خود و بوده شده تمام قیمت افزایش موجب که بندی بسته و تولید اولیه مواد قیمت افزایش ـ
 میباشد صادراتی هدف بازار در پذیری رقابت

   صادرات و تولید اندرکار دست اجرایی دستگاههای در اداری گیر پا و دست بوروکراسی ـ

  آن تامین در گری واسطه و داخلی خام شیر قیمت ثباتی بی ـ

 ..... و ای منطقه و سیاسی عوامل مانند عوامل سایر ـ



1397ماهه سال  6اهم مشكالت توسعه صادرات محصوالت لبنی طی   

 صادراتی محصوالت تولید جهت اولیه مواد موقت ورود بودن زمانبر 

 معتبر برندهای از معتبر غیر و کوچک شرکتهای سازی کپی

 اولیه مواد قیمت افزایش

 مواد قیمت  رفتن باال دلیل به لبنی محصوالت شده تمام قیمت بودن باال
 جهانی بازارهای در رقابتی توان کاهش نتیجه در و اولیه

 قیمت ارزان بانکی تسهیالت اخذ در مشکالت

 اجرای عدم و صادرات زمانی تاخیر افزایش به منجر که داخلی قانونی موانع
   مقرر موعد در خارجی خریداران به تعهد

 ارز نرخ نوسانات

 صادرات با ذیربط دستگاههای های بخشنامه و وقوانین گمرکی موانع
 لبنی محصوالت

 



2017سال طي  جدول عملکرد  جهان در  محصوالت لبني   

گروه 
 كااليي

 ارزش واردات مقدار صادرات محصول

محصوالت 
 لبني

 7.8 7.5 شيرخوراكي

 16.9 16.2 شير خشک اطفال و شير خشک صنعتي و خامه

 4.2 4.3 ماست و دوغ

 6.9 7.7 كـره

 27.4 26.2 پنيرصبحانه و پنير غذايي

 3.8 3.6 آب پنير

 16.3 16.4 ساير پنير ها

(دالرميليارد )  


