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نیم نگاهویژه نامه اولین همایش صنعت لبنیات ایران

رقابت یا دخالت، مساله این است!

قیمت گـذاری دولتـی، رقابـت قیمتـی و همین طـور رقابـت بـر سـر کیفیـت را قربانی می کنـد. با تجربه هـای متعـدد در بازارهـای مختلف از 
جملـه بـازار خـودرو و بـازار لبنیـات ایـن جملـه دیگـر آن قـدر بدیهـی بـه نظـر می رسـد کـه حتـی احتیاجـی بـه اسـتدالل نـدارد. هـر جـا کـه 
قیمت گذاری هـا خـارج از بـازار و در سـتادهای مختلـف دولتـی و شـبه دولتی  انجـام شـده اسـت هم زمـان بـا قیمت هـا،  انتخاب هـای مـردم هم 
محـدود شـده اند. زیان بـار بـودن ایـن روند هـا نـه برای صنایـع بلکه برای مـردم در بعضـی بازارها عیـان اسـت و در بعضی دیگر ایـن محدودیت 
قیمت گـذاری و خـارج کـردن روندهـای قیمتـی از بـازار پشـت آن چـه »منفعـت« یـا »مصحلت« مـردم خوانده می شـود پنهـان می شـود. اما آیا 

این محدودیت ها به نفع مردم است؟
نمی شـود از برخـی اسـتدالل ها دربـاره ایجـاد دسترسـی به کاالهـا برای همه قشـرهای جامعه گذشـت، اما تجربه بازارها نشـان داده اسـت 
کـه تعمیـم دادن ایـن اسـتدالل بـه همـه بازارها و محـدود کردن قیمت هـر کاالیی با این اسـتدالل معطوف به این هدف نیسـت. این اسـتدالل 

به خصوص در بازار فعلی لبنیات درست نیست. 
مصـرف لبنیـات در ایـران همیـن حـاال هـم در مرحله ای بحرانی اسـت. شـیر و مشـتقاتش از اولیـن چیزهایی اسـت که در شـرایط بحرانی 
قـدرت خریـد مـردم از سـبد غذایـی آن هـا حذف می شـود. این خـود نکتـه ای کلیدی دربـاره فرهنگ غذایـی مردم اسـت که شـیر هم چنان یک 
مـاده غذایـی حیاتـی محسـوب نمی شـود و صرفـا زمانی جای خـود را در سـفره های مردم می یابد کـه از مرحلـه اول رفع نیازهایشـان عبور کرده 
باشـند. ایـن یکـی از دالیلـی اسـت کـه مصرف شـیر در ایـران در شـرایط عـادی هیچ وقت بـه اسـتانداردهای مصرف نزدیک هم نشـده اسـت. 
مجموعـه ایـن شـرایط و افزایـش نجومـی قیمت ها باعـث سیاسـت های محدودکننـده قیمت می شـوند. تکیه ایـن سیاسـت های محدودکننده بر 
همیـن اسـت کـه نبایـد قیمت هـا را بیـش از بـاال بـرد و دسترسـی بـه شـیر را بیشـتر از این بـرای مردم سـخت کـرد. همـه این ها به ایـن معنا 
اسـت کـه بـازار بـه دسترسـی و تقاضـای مـردم بی اعتنا اسـت و صرفا بـرای سـود کارخانه ها یـا حداقل ضـرر نکـردن تولیدکننده ها و واسـطه ها 
عمـل می کنـد. یعنـی بـازار نادیـده می گیـرد کـه با بـاال بـردن قیمت ها تقاضـا آن قـدر پایین می آیـد که حتـی در درازمدت هـم بـازار را کوچک 
می کنـد و عرضه کننـده بـرای بـزرگ کـردن دوبـاره بـازار همـواره راه سـخت تری دارد. در واقع محـدود کردن قیمت همیشـه پایین نگه داشـتن 

قیمت نیست بلکه گاهی از بین بردن رقابت برای عرضه ارزان تر و متناسب تر با قدرت خرید مردم هم هست. 
زیان بـار بـودن از بیـن بـردن رقابـت بـرای خریـداران محـدود بـه قیمـت نیسـت بلکـه کیفیـت هـم در نبـود رقابـت قربانـی می شـود. 
شـرکت های تولیدکننـده بـا مشـخص شـدن قیمت هـای از پیش تعیین شـده انگیزه ای برای تنـوع دادن به محصـوالت خود و باال بـردن کیفیت 
محصـوالت ندارنـد. وقتـی بنـا اسـت یـک محصـول با هـر کیفیتـی با یـک قیمت مشـخص عرضه شـود دلیلی وجـود نـدارد کـه تولیدکننده به 

کیفیت باالتر بیندیشد. از همین رو از بین بردن رقابت به نفع تولیدهای کم کیفیت و به ضرر تولیدهای باکیفیت است.
بـازار خودتنظیـم سـعی می کنـد بیـن نفـع تولیدکننـده و مصرف کننـدگان تعـادل ایجـاد کند چـرا که پایـداری بـازار در این تعادل اسـت اما 
قیمت گـذاری دولتـی مجبـور اسـت در هـر وضـع یکـی را بـه دیگـری ترجیح بدهـد و در هـر دوره ای بیـن نفع  طرف هـای مختلف نوسـان کند. 
در نهایـت چـاره ای جـز پایـان دادن بـه ایـن باال و پایین شـدن ها و بازگشـت به بـازار وجود ندارد. حاال که پایان مشـخص اسـت، هـر چه زودتر 

بهتر. 

زودتر به بازار بازگردیم
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ویژه نامه اولین همایش صنعت لبنیات ایران نیم نگاه

رقابت یا دخالت، مساله این است!


