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ویژه نامه اولین همایش صنعت لبنیات ایران نیم نگاه

رقابت یا دخالت، مساله این است!

سیاسـت هایی که در سـال های گذشـته دولت بر مکانیسـم قیمت گذاری محصوالت لبنـی تحمیل کرده 
اسـت، مشـکاتی بـرای این صنعت بـه وجـود آورده و در کیفیت و سـامت محصوالت لبنـی موثر بوده 
اسـت. دخالت هـای غیر کارشناسـی در قیمت هـای شـیر خـام و تعییـن قیمت هـای دسـتوری دولـت، 
صنعـت لبنـی را با چالش جـدی روبه رو کرده اسـت و اکثر تولیدکنندگان در این سـال ها زیـان دیده اند. 
کارشناسـان صنعت شـیر کشـور معتقدنـد دخالت دولت در این حوزه موجب شـده اسـت کـه رقابت از 
بـازار صنایـع لبنـی حذف شـود؛ بـازاری کـه بیـش از 90 درصـد آن را تولیدکنندگان بخـش خصوصی 
تشـکیل می دهنـد. حـذف رقابـت از هر بـازاری بـه کاهش کیفیـت محصول نهایـی آن بـازار منجر می 
شـود و بعـد از آن بـه تدریج حق انتخـاب را از مصرف کنندگان می گیرد. حامیان دخالـت دولت در فرآیند 
قیمت گـذاری محصـوالت لبنـی معتقدند که عـدم دخالـت دولت باعـث افزایش بی رویـه قیمت نهایی 
محصـوالت می شـود امـا تولیدکنندگان این ادعـا را رد می کنند و معتقدنـد این کار اگرچـه در کوتاه مدت 
بـه بـازار شـوک وارد می کند امـا در نهایت بـه دلیل ایجاد فضـای رقابتی در بـازار، به تثبیـت قیمت ها و 

افزایش کیفیت محصول نهایی منجر می شود.

دولت باید به طور تدریجی از فرآیند قیمت گذاری محصوالت لبنی خارج شود
حسینی، کارشناس صنایع لبنی درباره دخالت دولت در فرآیند قیمت گذاری گفت: این کار اشتباه است و دولت باید به تدریج از 
این فرایند خارج شود. البته این کار در یک شب امکان پذیر نیست و رویه  خروج دولت از فرآیند قیمت گذاری باید در یک مسیر تدریجی 
باشد. به طور مثال یک برنامه شش ماهه و یا یک سال تعریف شود و از دولت بخواهیم دخالت مستقیم در تعیین قیمت محصوالت 
لبنی را به صفر برساند. او دلیل اصلی که دخالت فعلی دولت در فرآیند قیمت گذاری را تامین قسمتی از دانه های روغنی برای دام دانست 
و گفت: دولت این محصوالت را با ارز 4200 تومانی وارد می کند و خودش را محق می داند تا در قسمتی دیگر از فرآیند قیمت گذاری 
محصوالت لبنی خود را دخیل بداند. حسینی گفت: امروز دولت به اندازه کافی برای تامین ارز مشکل دارد و برای خودش بهتر است 
که وارد این فرایند نشود و واردات و صادرات محصوالت لبنی را آزاد کند به طور مثال اجازه دهد تجار و بازرگانان واردات و صادرات 
شیر خشک و دانه های روغنی را با ارز آزاد وارد کنند و خود را از فرآیند قیمت گذاری محصوالت لبنی حذف و بین تولیدکنندگان 
محصوالت لبنی رقابت ایجاد کند. او آزادسازی قیمت را با عث افزایش کیفیت محصوالت لبنی دانست و ادامه داد: با این کار قیمت 
شیر به قیمت جهانی خود می رسد و تولیدکنندگانی که اهل خالقیت، نوآوری و مدیریت فروش بهتری هستند در بازار باقی می مانند و 

آن دسته از تولیدکنندگانی که محصول بی کیفیت ارائه می دهند، حذف می شوند.

قیمت گذاری دولت فضای رقابت از بازار لبنیات را گرفته است
مهندس سجادی، مدیرعامل سابق صنایع پاک هم منقد دخالت دولت در قیمت گذاری محصوالت لبنی است. او به ویژه نامه این 
همایش گفت: قیمت گذاری دولت فضای رقابت از بازار لبنیات را گرفته است. همیشه در رقابت بین تولیدکنندگان، مردم برنده اند اما 
وقتی سیستم دولتی رقابت را با قیمت گذاری از بین می برد در وهله اول کیفیت محصول را پایین می آورد و بعد از آن حق انتخاب را از 
مردم می گیرد. او تاکید کرد مردم باید حق انتخاب داشته باشند و گفت: برخی شرکت ها می توانند بعد از آزادسازی قیمت ها برخی از 
اجناس شاخص خود را گران تر بفروشند ولی شرایط رقابتی بازار موجب می شود که خیلی از محصوالت خود را با قیمت کمتر و کیفیت 
بهتر در اختیار مشتریان قرار دهند. در فضای فعلی اول مردم و بعد تولیدکنندگان ضرر می کنند. سجادی به اختصاص ارز 4200 دولت 
برای واردات دانه های دامی اشاره کرد و گفت: دولت می تواند ارز 4200 تومانی برای واردات دانه های خوراکی دام را حذف کند و به 

جای آن در افزایش قدرت خرید مردم کمک کند. در هر حال این روش درست نیست.
او تاکید کرد آزادسازی همیشه با افزایش قیمت محصول منجر نمی شود و گفت: حتی اگر فضای بازار رقابتی شود، آزادسازی 
قیمت باعث کم شدن قیمت محصول نهایی نیز می شود. ممکن است در مراحل اول آزادسازی قیمت شوک کوچکی به بازار وارد شود 
و قیمت ها کمی افزایش یابد اما بالفاصله قیمت ها پایین می آید. سجادی ادامه داد: دولت تصور می کند با مداخله نکردن در فرایند 
قیمتگذاری، قیمت محصوالت لبنی افزایش می یابد اما  وقتی قیمت ها آزاد شد خود مردم تشخیص می دهند که کدام محصول با چه 
کیفیتی و با چه قیمتی را از بازار خریداری کنند. در بازار رقابتی حق انتخاب مردم و تشخیص آنها باال می رود. سجادی یکی دیگر از 
مضرات دخالت دولت در قیمت گذاری محصوالت لبنی را حذف  کارخانه های تولیدکننده دانست و گفت: قیمت گذاری پروسه تحقیق 
و توسعه را از تولیدکنندگان می گیرد. تولید کننده وقتی با بازاری مواجه می شود که برای محصول خوب و بد او یک قیمت را می پردازد، 

انگیزه کیفیت بخشی و تحقیق و توسعه کیفیت محصول خود را از دست می دهد. 

باره قیمت گذاری دولتی لبینات چه می گویند؟ کارشناسان در

آزادسازی همیشه
 با افزایش قیمت همراه نیست


