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نیم نگاهویژه نامه اولین همایش صنعت لبنیات ایران

رقابت یا دخالت، مساله این است!

نوسـان قیمـت در مـواد پروتئینـی ولبنـی شـاید یکـی از مهم تریـن مشـکات در تولیـد ایـن 
محصـوالت باشـد؛ از تولیدکننـده تـا مصرف کننـده با دغدغـه قیمت مواجه انـد، دغدغـه ای که این 

روزها بسـیاری دولت را یک عامل اصلی در آن می دانند.
مداخلـه دولـت در قیمت گـذاری؛ سیاسـتی رایج در بیشـتر کشـورهای در حال توسـعه در دهه اخیر 
بـوده اسـت. پیوسـت ایـن سیاسـت دامنه وسـیعی از مداخات اسـت که مسـتقیم و غیر مسـتقیم 
قیمـت کاالهـا و نهاده هـای اولیـه را تحـت تاثیـر قـرار می دهـد. سیاسـت های کنتـرل قیمت های 
تولیـد کننـده و یـا مصرف کننـده و یـا وضـع مالیـات، عـوارض و یارانه بـر روی یک یا چنـد کاال یا 

نهاده از مهم ترین این اقدامات است.
در ایـران نیـز بسـیاری از کاالهای کشـاورزی و دامی، از جمله گوشـت، مـرغ و لبنیـات تحت تاثیر 
ایـن مداخـات هسـتند، مداخاتـی کـه اغلـب از طریـق کنتـرل قیمـت و یـا پرداخـت یارانـه بـه 
نهاده هـای تولیـد ایـن کاال، به ویـژه از راه تخصیص نـرخ های پایین تـر ارز بـرای واردات نهاده ها 

انجام شده است.
امـا ایـن سیاسـت ها چطـور می توانند بـر روند نوسـان قیمـت در بـازار تأثیـر بگذارنـد و در حالی 
کـه در بحـث تولیـد لبنیـات دولت هـم اکنـون یارانـه نهاده هـای دامـی را در زنجیره پایین دسـت 
اعطـا و ارز دولتـی بـه ایـن گـروه ارائـه می کنـد و در باالدسـت قیمت گـذاری انجـام می دهـد این 

روند چه اخالی در قیمت ایجاد می کند؟
بسـیاری از کارشناسـان در ایـن بـاره اقتصاد دامپـروری ایران را اقتصـادی بیمار می دانند. نوسـان 
کـه  اسـت  مسـاله ای  مهمتریـن  کشـور،  در  دامـی  نهاده هـای  قیمـت  رفتـن  بـاال  و  قیمت هـا 
تولیدکننـدگان شـیر، گوشـت و تخـم مـرغ را آزار می دهـد. آنها بر ایـن باورند که دولـت برای حل 

این مسـاله و ساماندهی بازار نهاده  ها، نباید در قیمت گذاری محصوالت ورود کند.

جای دولت در بازار لبنیات نیست

به چه کسی یارانه بدهیم؟
قمیــت شــیرخام و محصــوالت لبنــی یکــی از مهم تریــن دغدغه هــای ایــن بخــش اســت کــه معتقدنــد دولــت بایــد 

از بحث قیمت گذاری خارج شود و یارانه به بخش محدودی از جامعه به منظور سالمت تعلق گیرد.
ــتم  ــر سیس ــه در ه ــای یاران ــد: »اعط ــی می گوی ــای لبن ــع فرآورده ه ــن صنای ــس انجم ــوری، رئی ــالم تیم ــر اس می
اقتصــادی در دنیــا پذیرفتــه شــده اســت امــا نکتــه مهــم در اعطــای یارانــه دو مقولــه مهــم اســت.« از نــگاه او ایــن دو مهــم 
عبارتنــد از اینکــه: » بــه چــه کال و خدمتــی یارانــه بدهیــم و ایــن یارانــه بــه چــه افــرادی تعلــق گیــرد.« بحثــی کــه ایــن 
ــر نوســان  ــازار را درگی ــه و ب ــق گرفت ــه عــده ای خــاص تعل ــژه ارزی کــه ب ــه وی ــر سرزبان هاســت، یارانه  هــای ب روزهــا ب
ــه  ــا زمانــی کــه پاســخ روشــنی ب ــاره می گویــد کــه ت قیمت هــای غیــر قابــل پیش بینــی می کنــد. تیمــوری در همیــن ب
دو ســوال اساســی داده نشــود و حاکمیــت نظــر روشــنی ارائــه نکنــد مشــکل پرداخــت یارانــه و تبعــات آن بــه قــوت خــود 
باقــی اســت. او معتقــد اســت: »در شــکل فعلــی کــه دولــت بــه نهاده هــای دامــی یارانــه می دهــد عمــال بــه کل محصــول 

لبنیات و برای کل آحاد ملت یارانه می دهد و سوال اینجاست که آیا این یاراه به هدف اصابت کرده است؟«
تیمــوری  در پاســخ بــه ایــن ســوال خــود بــا جــواب منفــی مواجــه می شــود و تأکیــد می کنــد: »بــه نظــر می رســد 
پاســخ ایــن ســوال خیــر اســت چراکــه قیمــت شــیر خــام نــه بــر اســاس قیــت ابالغــی دولــت و  بــر اســاس آنالیــز قیمــت 
ــه  ــرد.« او ادام ــکل می گی ــازار ش ــی در ب ــای واقع ــه و تقاض ــاس عرض ــر اس ــه ب ــازار بلک ــی در ب ــی دولت ــای دام نهاده ه
ــی  ــتی مدع ــه درس ــواردی ب ــی در م ــای دام ــه نهاده ه ــده یاران ــای دریافت کنن ــر دامداری ه ــرف دیگ ــد: »از ط می ده
هســتند کــه نهاده هــای دامــی بــا قیمــت مصــوب دولــت بــه دســت آنهــا نمی رســد لــذا بهتریــن راه مســأله ارائــه کارت 
لبنیــات یارانــه ای بــه اقشــار آســیب پذیر جامعــه اســت، بــا ایــن روش لبنیــات در ســفره اقشــار آســیب پذیر حفــظ می شــود. 
ضمــن آنکــه رقابــت کیفیــت بیــن کارخانه هــای لبنیاتــی برقــرار خواهــد بــود چراکــه در ایــن صــورت همــه قــادر خواهنــد 
بــود هــر محصولــی را مــورد عالقــه آنهاســت خریــداری کننــد.« شــیر مدرســه یکــی از بهتریــن یارانه هــای ممکــن در ایــن 

زمینه است.
در حقیقــت بــر اســاس اســتدالل های موجــود اقدامــی کــه دولــت بــا واگــذاری یارانــه اشــتباه بــه نهاده هــای دامــی 
انجــام می دهــد منجــر بــه کاهــش قــدرت خریــد مــردم بــه عنــوان مصرف کننــدگان لبنیــات می شــود و بــازار حاصــل از 
ایــن کاهــش مصــرف بــازاری بــا رقابــت پاییــن خواهــد بــود. آنچــه فربــد، عضــو هیــأت مدیــره انجمــن صنایــع فرآرده های 
لبنــی بیــان می کنــد در همیــن بــاره اســت. او معتقــد اســت: »دخالــت دولــت در قیمت گــذاری کاالهــای تولیــدی صنعــت 

میر اسالم تیموری
رئیس هیات مدیره انجمن 
صنایع فرآورده های لبنی 
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ویژه نامه اولین همایش صنعت لبنیات ایران نیم نگاه

رقابت یا دخالت، مساله این است!

لبنــی باتوجــه بــه کثــرت تولیدکننــدگان و فضــای رقابتــی حاکــم از اســاس اشــتباه اســت.« فربــد می گویــد: » بــه نظــر 
نمی رســد باتوجــه بــه پیچیدگی هــای تخصیــص یارانــه و عــدم امــکان کنتــرل فســاد اقتصــادی حاکــم بــرآن ایــن امــر 
صحیــح باشــد. تخصیــص یارانــه بــه شــیر مدرســه تنهــا نــوع یارانــه ای اســت کــه می توانــد بــه طــور صحیــح عملیاتــی 

شود.«

دولت بازار لبنیات را رها کند
کارشناســان تنهــا راه حــل مشــکل بــازاری راکــه قیمت گــذاری و یارانــه دولــت آن را نابســمان کــرده اســت خــروج دولت 
از آن می داننــد. »تهدیــد تولیــد« و »تهدیــد ســرمایه گــذاری« دو چالــش اساســی اســت کــه امــروز به اعتفــاد این کارشناســان 
در بخــش قیمــت گذاری هــای دولتــی و همیــن امــر نیــز مصرف کننــده را تهدیــد می کنــد و حتــی خــروج دولــت می توانــد 
ــا  کاهــش قیمــت را بــرای مصرف کننــده بــه همــراه بیــاورد. فربــد می گویــد: » دخالــت نکــردن دولــت در قیمت گــذاری ب

توجه به رقابتی بودن صنعت اتفاقاً باعث کاهش قیمت برخی از اقالم لبنی خواهد شد.«
او بــا توجــه بــه اهمبــت ســرانه مصــرف در موضــوع لبنیــات، بــر ایــن بــاور اســت کــه خــروج دولــت از بــازار در ایــن 
امرنیــز موثــر اســت و می گویــد: »بنظــر نمی رســد کاهشــی در ســرانه مصــرف اتفــاق بیفتــد. آنچــه کــه باعــث کاهــش تقاضا 
در خصــوص تولیــدات لبنــی شــده اســت کاهــش قــدرت خریــد مصــرف کننــده در کشــور اســت. بــه گونــه ای کــه بر اســاس 
اظهــار برخــی اقتصاددانــان در مقایســه بــا ســال 85 مــردم نیمــی از قــدرت خریــد خــود را از دســت داده انــد.« تیمــوری نیــز به 
ــا آفــات و  ــرای محصــوالت قطع ــت ب ــد: »تعییــن قیمــت از ســوی دول ــد و می گوی ــت اشــاره می کن موضــوع کاهــش رقاب
تبعــات مهمــی را در پــی دارد کــه کاهــش رقابت پذیــری و کیفیــت از عوامــل مهــم آن اســت. حتــی اگــر تعییــن قیمــت بــرای 
زمان هایــی کــه تقاضــا بیــش از عرضــه اســت  از دیــدگاه حاکمیــت امــری ضــروری باشــد قطعــا بــا فســاد و رانــت آمیختــه 

خواهد بود.«
او بــا اشــاره اینکــه شــرایط فعلــی قیمــت لبنیــات دقیقــا فزونــی عرضــه برتقاضــا اســت، بیــان می کنــد: »در این شــرایط 
ــت در  ــه دخال ــی و ن ــای حاکمیت ــط نهاده ــر آن توس ــردن ب ــارت ک ــراه نظ ــه هم ــت ب ــازی قیم ــن کار آزادس ــی تری منطق
قیمت گــذاری اســت.« تیمــوری همچنیــن بــه موضــوع پرداخــت یارانــه در سیســتم های اقتصــادی جهــان پرداخــت و گفــت: 
»همــان طــور کــه گفتــه شــد پرداخــت یارانــه در هــر سیســتم اقتصــادی وجــود دارد. آمــوزش، بهداشــت، حمــل و نقــل و مواد 
غذایــی در گــروه مــوادی کــه مشــمول یارانــه هســتند شــمرده می شــوند. لــذا دو موضــوع پرداخــت هدفمنــد یارانــه لبنیــات 
بــه اقشــار آســیب پذیر از ســوی دولــت بــه جــای پرداخــت غیرهدفمنــد و همچنیــن آزادســازی قیمت هــا و رســالت ذاتــی 
شــرکت های تولیــدی لبنیاتــی و افزایــش فــروش و نــوع کاال و مصــرف عامــه مــی توانــد ســرانه مصرف لبنیــات را ارتقــا دهد. 

تجربه کشورهای مختلف دنیا در مورد قیمت لبنیات این را نشان میدهد.«
در برنامــه پنــج ســاله چهــارم توســعه  ســرانه مصــرف لبنیــات در ایــران بایــد بــه 160 کیلوگــرم در ســال برســد تــا ســن 
ابتالبــه پوکــی اســتخوان کــه در کشــورهای پیشــرفته بــاالی 70 ســال و در ایــران، 50 تــا 55 ســال اســت، بــاالرود. امــا 
کارشناســان ســرانه مصــرف لبنیــات در ایــران را ناامیــد کننــده می داننــد، چیــز حــدود یــک لیــوان در روز کــه رقمــی بســیار نــا 
مناســب اســت. قطعــا نمی تــوان تنهــا دلیــل کاهــش ســرانه مصــرف لبنیــات را بــه قیمت گــذاری دولــت و ایجــاد نوســان 
حاصــل از ایــن ورود مربــوط دانســت امــا بــی شــک ایــن امــر می توانــد بــه طــرق مختلــف از کیفیــت و رقابــت تــا تعییــن 
قیمــت و ... تأثیرگــذار باشــد و قدمــی بــرای افزایــش مصــرف لبنیــات در کشــوری کــه آمــار بیمــاری در آن هــر روز پله هــای 

ترقی را طی می کند و محققان مصرف لبنیات را یکی از راه های پسرفت در این مسیرپرشتاب می دانند.

محمد  فربد
عضو هیأت مدیره انجمن صنایع فرآرده های لبنی


