ـﺮای
ـﺐ ﺑـ
ـﺎﺧﺖ ﻣﻨﺎﺳـ
ـﺎد زﯾﺮﺳـ
اﯾﺠـ
ادﻏﺎم ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ

ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺎ ﭼﻪ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎﯾﯽ روﺑﻪرو ﻫﺴﺘﻨﺪ؟
ﺣﺴﻦ ﻓﺮوزانﻓﺮد
رﺋﯿﺲ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﺎﻣﺒﯿﺰ
ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﭘﯿﺶروی ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﻓﺮاوان اﺳﺖ و ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ
آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮده دارد .اﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺮدی ﮐﻪ ﺳﺎﻟﯿﺎن
ﺳﺎل در اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ داﺷﺘﻪ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﺮاواﻧﯽ اﻧﺠﺎم دادهام،
ﻓﺎرغ از ﻣﺴﺎﺋﻞ روزﻣﺮه ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ و ﻣﺸﮑﻼت
اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﺎﺷﯽ از آن ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﻪ وﺟﻮدآﻣﺪه
ﻧﺎﺷﯽ از وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ،آﻧﭽﻪ ﻣﯽﺗﻮان در ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ
اﺗﻔﺎق از آن ﻧﺎم ﺑﺮد ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺎ در ﺳﺎﯾﺰ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ
ـﯿﺎری از
ـﺎ از ﺑﺴـ
ـﺪی ﻣـ
ـﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿـ
ـﺪازه واﺣـ
ـﺪ .اﻧـ
ـﺎﻟﯿﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨـ
ﻓﻌـ
اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ
اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ واﻗﻌﯿﺖﻫﺎی ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﻧﯿﺴﺖ.
در دﻧﯿﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮﻧﺪﯾﻨﮓ در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی
ﻣﻬﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﻟﺰوﻣﺎً از ﯾﮏ ﯾﺎ دو ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻧﺸﺪهاﻧﺪ
ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﺷﺎن ﻟﺰوﻣﺎً در آن واﺣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪی اﻧﺠﺎم ﺷﻮد .اﯾﻦ
ﺑﺮﻧﺪﻫﺎ ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻫﻤﮑﺎری

ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ ﻧﻈﺎم ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﻧﺤﻮه ﮐﻨﺘﺮل و ﻋﺮﺿﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺑﺎزار در
ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﻣﻨﺴﺠﻢ ﺷﺮاﯾﻄﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ و
ﻋﺮﺿﻪ ﺑﻪاﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ارزشآﻓﺮﯾﻨﯽ ﻻزم را ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻓﺮاﻫﻢ
ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﻣﺎ در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ اﯾﺮان ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی ﺑﺮﻧﺪ ﻣﻮاﺟﻪ
ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ در اﻧﺪازهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﺎ ﻗﺪﻣﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺸﻐﻮل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻧﺪازه ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻨﮕﺎه ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺎﺳﯿﺲ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ را دارد ﮐﻪ
ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎمﺷﺪه ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﺪ؛ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮدن ﻗﯿﻤﺖ
ﺗﻤﺎمﺷﺪه ،ﺻﺮﻓﺎً ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪیﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺑﻨﮕﺎه ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ
ﻧﺎﺷﯽ از ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺳﺮﺑﺎر ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ .اﻣﺎ در ﻃﻮل زﻣﺎن ،ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی
ﺳـﺮﺑﺎر ﻧﺎﺧﻮدآﮔـﺎه ﺑـﺰرگﺗﺮ ﻣﯽﺷـﻮد و در ﭼﻨﯿـﻦ ﺷﺮاﯾﻄـﯽ ،رﻗـﺎﺑﺖ را
دﺷﻮارﺗﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ در ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ،
در ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﻧﯿﺰ آﺛﺎر ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺮ ﺟﺎ ﻣﯽﮔﺬارد ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ
واﺣﺪﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﺗﻤﺎمﺷﺪه ﮐﻤﺘﺮ وارد ﺑﺎزار ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮی ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﺗﺨﻔﯿﻒﻫﺎ
ﺑﺮای دوره ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت ﺟﻮاب ﻣﯽدﻫﺪ و در ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺎ اﯾﻦ
ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪن و ﺑﻘﺎ را ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﻨﺪ .اﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ آﺛﺎر
اﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺑﺎزار رﺳﻮب و اﻣﮑﺎن ﺳﻮدآوری ﻣﻨﺎﺳﺐ را از
ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﺑﻬﺘﺮ ﯾﺎ ﺑﺎﺳﺎﺑﻘﻪﺗﺮ ﺳﻠﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﺻﻮﻻ ً ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺳﻮد در ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا ،آن ﻫﻢ در ﺷﺮاﯾﻂ اﯾﺪهآل ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﯾﯿﻦ
و ﮐﻤﺘﺮ از ﭘﻨﺞ درﺻﺪ اﺳﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﻓﻀﺎ ﮐﺎﻣﻼ ً
رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺑﻮده و ورود ﺑﻪ ﺑﺎزار ،ﮐﺎر ﺳﺨﺖ و دﺷﻮاری ﻧﯿﺴﺖ .در ﭼﻨﯿﻦ
ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺳﻮد ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ ،ﻋﺎﻣﻠﯽ ﮐﻪ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ را ﻓﺮاﻫﻢ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺣﺠﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻓﺮوش ﺧﻮب و ﺑﺎﻻﺳﺖ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻨﺲ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریﻫﺎ و ﺷﮑﻞ ﻗﺪرتﻧﻤﺎﯾﯽ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای دﯾﮕﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺪازه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺎ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﯿﺎز
ﺑﺎزارﻣﺎن ﻧﯿﺴﺖ .ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ و ورود ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه اﻓﺮاد ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺑـﺎزار در ﺳﺎﯾﺰﻫـﺎی ﻧﺎﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺳـﺒﺐ ﺷـﺪه ﺗـﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫـﺎی زﯾـﺎدی ﮐـﻪ
اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ را دارﻧﺪ ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
ﺗﻨﻮع در ﻣﯿﺎن ﻧﺎمﻫﺎی ﺗﺠﺎری ،ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ از ﺑﺎزار ﺑﻪ
ﮐﺎر ﺧﻮد اداﻣﻪ دﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ را ﺑﻪ ﺷﺪت ﮐﺎﻫﺶ
دﻫﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً اﻣﮑﺎن رﻗﺎﺑﺖﭘﺬﯾﺮی و ﺣﻀﻮر آﻧﻬﺎ در ﺑﺎزار،
ﺣﺘﯽ ﺑﺮای ﺣﻀﻮر در ﺑﺎزار ﺧﻮدﻣﺎن را دﺷﻮار ﻣﯽﮐﻨﺪ.
آﻧﭽﻪ ﺑﺮای ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺗﺠﻮﯾﺰ ﮐﺮد ،ﻣﻮﺿﻮع ادﻏﺎم و

ﺧﺮﯾﺪ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﻓﻀﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺎ در ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺷﮑﻞ ﺑﮕﯿﺮد و زﻣﯿﻨﻪ
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای اﺻﻼح ﺷﻮد ،ﻗﺎﻋﺪﺗﺎً ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ادﻏﺎمﻫﺎ
و ﺧﺮﯾﺪﻫﺎ ﺑﺎﺷﯿﻢ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﺸﻮر ،ﺗﻌﺪاد ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی
ﺗﺠﺎری ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺮﻧﺪ را ﺑﻪ اﺟﺮا درآورﻧﺪ،
ﻣﺤﺪود و ﻣﻌﺪود اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎ ،ﻧﺎم ﺗﺠﺎری در
ﺣﻮزه ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬاﯾﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺗﻮان ﺗﻮﻟﯿﺪی ،ﺗﻮان ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻮان
ﺗﻮﺳﻌﻪای ﻣﺤﺪودی دارﻧﺪ .از ﻃﺮﻓﯽ ﺗﻌﺪاد و ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ زﯾﺎد ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻪ
وﺟﻮد آﻣﺪن رﻗﺎﺑﺘﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن ﺗﻮﺳﻌﻪ را ،ﺣﺘﯽ از
ﺑﺮﻧﺪﻫﺎ ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﺑﻨــﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣــﺎ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑــﻪ اﻧــﺪازه ﺑﺎزارﻣــﺎن )ﻧﯿــﺎز ﺑــﺎزار(،
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪهﻫﺎ ،ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ،ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼﺎدی و ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻋﺮﺿﻪﻫﺎی
زﯾﺎدی دارﯾﻢ .اﻣﺎ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﺮﺿﻪﮐﻨﻨﺪهﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺮاﮐﻨﺪه
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺳﺒﺐ آن ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻗﺪرت ﺑﺎزار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.

ﭼﺎره ﭼﯿﺴﺖ؟
آراﻣﺶ اﻗﺘﺼﺎد و ﻓﻀﺎی ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﺑﻬﺘﺮ در ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ،ﻣﺴﺎﻟﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ
در وﻫﻠﻪ اول ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ اﺛﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ .از ﻃﺮﻓﯽ
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ واﻗﻌﯿﺖﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﻔﺎفﺗﺮ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﻨﺪ .ﭼﺮاﮐﻪ
ﻫﺮﭼﻪ ارزش واﻗﻌﯽ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺑﻬﺘﺮ و ﻣﺸﺨﺺﺗﺮ ﺑﯿﺎن ﺷﻮد زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ
آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش آﻧﻬﺎ ﻓﺮاﻫﻢﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد و در آن زﻣﺎن
از ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ.
از اﯾﻦرو در آﯾﻨﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺳﺎﯾﺰﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮ واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی،
از ﻣﺤﻞ ﺗﻠﻔﯿﻖ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﯿﻢ .اﯾﺠﺎد زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ادﻏﺎم ،ﮔﺎﻣﯽ در ﻣﺴﯿﺮ اﺣﯿﺎی زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ
در ﮐﺸﻮر اﺳﺖ .در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﻮرس و ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ را
ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﺷﻔﺎف و ﺗﺴﻬﯿﻞ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ
ﺑﺎ ﺷﻔﺎفﺳﺎزی ﻣﻨﺎﺑﻊ و داراﯾﯽﻫﺎی ﺧﻮد ،ﺑﺮای ورود ﺑﻪ ﺑﻮرس ﺗﺸﻮﯾﻖ
ﺷﻮﻧﺪ و ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد ﮐﻪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻓﻌﺎل و ﺑﺰرگ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ،
ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ واﺣﺪﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﮐﻢﮐﺎر را ﮐﻪ در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻮر ﺑﻼﺗﮑﻠﯿﻒ
ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ،ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮده و وارد ﭼﺮﺧﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻨﻨﺪ.
ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﻮﻓﻘﯽ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ در
ﯾﮑﯽ از ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﻣﻄﺮح ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ
ﺟﺪﯾﺪ ،اﻗﺪام ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﯾﮏ واﺣﺪ ﮐﻮﭼﮏ و
اﻣﺮوز ﻫﻤﺎن ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﺮوک ﺑﻪ

ﮐﺸﻮر رخ داده اﺳﺖ ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ
ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺟﺎی ﺗﺎﺳﯿﺲ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ
ﺑﯿﮑﺎرﺷﺪه ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺗﺒﺪﯾﻠﯽ ﮐﺮد و
ﺑﺮﻧﺪی ﻣﻌﺘﺒﺮ در ﺻﻨﻌﺖ ﮐﻨﺴﺮو و

ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﺸﻮر ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.

آﺛﺎر ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ ﺑﺮ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ
از دﯾﮕﺮ ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻠﯽ اﺛﺮﮔﺬار ﺑﺮ ﺻﻨﺎﯾﻊ ،از
ﺟﻤﻠﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﮐﺮد ،ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی واردﺷﺪه ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻣﺎن
اﺳﺖ.
ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی از ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﺸﻮرﻣﺎن را ﺗﺤﺖ
ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺳﻪ ﻣﻮرد ﻣﻬﻢ اﺷﺎره ﮐﺮد:
 -۱ﮐﻤﺒﻮد ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ
ﺑﯿﺶ از اﯾﻨﮑﻪ آﺛﺎر ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی روزﻣﺮه و اوﻟﯿﻪ ﺣﻮزه
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬاﯾﯽ اﯾﺮان ﻣﺸﻬﻮد ﺑﺎﺷﺪ ،در ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ را ﺗﺤﺖ
ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ .ﭼﺮاﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮاد ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪی ﮐﻪ در اﯾﺮان
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ،از ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ وارد ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ در ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪیﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺧﻮد را ﻣﯽﮔﺬارد .اﻣﺎ
از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد ﻣﺎده اوﻟﯿﻪ از داﺧﻞ ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ
ﻣﯽﺷﻮد ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ در ﮔﺎمﻫﺎی ﻧﺨﺴﺖ آﺛﺎر ﻣﻨﻔﯽ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺻﻨﻌﺖ وارد ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ.
 -۲ﮐﺎﻫﺶ ﺻﺎدرات
ﺑﺤﺚ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ را ﻣﯽﺗﻮان از ﺟﻨﺒﻪ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد ،ﭼﺮاﮐﻪ اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ واردات ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺻﺎدرات را ﻧﯿﺰ
ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ .از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ ﺟﺪیﺗﺮ ﺷﺪه ،ﺻﺎدرات،
از ﺟﻤﻠﻪ ﺻﺎدرات ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ از ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﻫﻢ ﺑﻪ ﺷﺪت ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده
و اﻣﮑﺎن ﻣﺒﺎدﻟﻪ ،رﻓﺖوآﻣﺪ و ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺣﺮﻓﻪای را ﻧﯿﺰ از ﻓﻌﺎﻻن
اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻋﻼوه ﺑﺮ آﻧﮑﻪ از ﺳﻤﺘﯽ زﻣﯿﻨﻪ واردات
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی و ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪی را ﻣﺤﺪود ﮐﺮده ،از ﺳﻤﺖ دﯾﮕﺮ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی
ﺻﺎدراﺗﯽ ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﻧﯿﺰ ﺳﻠﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ .زﯾﺮا ﻇﺮﻓﯿﺖ
ﻣﺒﺎدﻟﻪ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺣﻀﻮر رﺳﻤﯽ ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﺮان را در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ
ﮐﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ .از اﯾﻦرو ﺳﺎﯾﺮ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻫﻤﭽﻮن ﺗﻮرم ،اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ارز
و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ
اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ دوم ﺑﺮ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﻟﻄﻤﻪ وارد ﮐﺮده
اﺳﺖ.

 -۳ﮐﺎﻫﺶ ﻗﺪرت ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺮدم
ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺗﻮرم و اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ ارز ﮐﻪ در اﺛﺮ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ ﺑﺮ
اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﻗﺪرت ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮاد
ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ در
ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻮان ﺧﺮﯾﺪ ﮐﻤﺘﺮ ،ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ ﺷﺪن ﺳﻔﺮه
ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮد و ﻧﺘﯿﺠﻪ آن ﻫﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺼﺮف ﮐﻤﺘﺮ و ﺧﺮﯾﺪ ﮐﻤﺘﺮ
ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد.

ﮐﻤﺒﻮد ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ
ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ ﺣﻮزه ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرﮔﯽ اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ از آن ﮐﻪ
ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ وارداﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،در ﺗﺎﻣﯿﻦ آن دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﺟﺪی
ﺷﺪهاﻧـﺪ و ﻫـﺮ ﺑﺨﺸـﯽ ﮐـﻪ ﻣـﻮاد اوﻟﯿـﻪ را از داﺧـﻞ ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨـﺪ
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪارد .اﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل اﻓﺰاﯾﺶ
ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﺑﺨﺶﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف ﻣﺮدم ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در ﺻﻨﺎﯾﻌﯽ ﻫﻤﭽﻮن روﻏﻦ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ دام و ﻃﯿﻮر و… ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ
ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺧﻮراک دام ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ
ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﭼﺮاﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﯾﺎ و ذرت،
ﮐﺎﻻﻫﺎی وارداﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﺪه وارد ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
اﮐﻨﻮن ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮغ ،ﻃﯿﻮر و ﺗﺨﻢﻣﺮغ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺎه اﺳﺖ ﮐﻪ در
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎﯾﺸﺎن ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﺟﺪی دﺳﺖ و ﭘﻨﺠﻪ ﻧﺮم ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻤﺪه ﺗﻮﻟﯿﺪات ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ در
ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در اﯾﻦ
ﺣﻮزه ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ.

آﺛﺎر ﻣﺨﺮب ﮐﺮوﻧﺎ
از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺼﺮف روزﻣﺮه اﻓﺮاد ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻣﯽرود ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
در ﮔﺎم ﻧﺨﺴﺖ اﯾﻨﭽﻨﯿﻦ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﮐﺮوﻧﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﺮ ﺻﻨﺎﯾﻊ
ﻏﺬاﯾﯽ ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺣﺘﯽ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ اﯾﻦ وﯾﺮوس ﺑﻪ
وﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪی و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻓﻠﻪای ،ﺑﺎز و ﻏﯿﺮﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮﺧﯽ از
ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻣﺮدم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺑﺎز ،و

ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﺮدن ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪیﺷﺪه و ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ،اﻓﺰاﯾﺶ
ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف در دوران ﮐﺮوﻧﺎ را ﻧﯿﺰ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﺑﻪرﻏﻢ ﻫﻤﻪ ﮔﺮﻓﺘﺎریﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻪﮔﯿﺮی وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﺮای ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ
ﭘﺪﯾﺪ آورد ،ﻣﺼﺮف ﺑﺮﺧﯽ اﻗﻼم ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪیﺷﺪه
ﻧﻬﺎﯾﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد .در واﻗﻊ ،از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ ﺧﺎﻧﮕﯽ
ﻣﻄﺮح ﺑﻮد و ﺳﻔﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻌﻠﯿﻖ درآﻣﺪ ،ﻣﺼﺮف ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻏﺬاﯾﯽ اﻓﺰاﯾﺶ
ﯾﺎﻓﺖ؛ ﭼﺮاﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺗﻌﻄﯿﻼت ،ﻣﺼﺮف ﻏﺬا ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺧﺎرج از
ﻣﻨﺎزل ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎری اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﺳﻠﺐ ﮐﺮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ در ﺗﻌﻄﯿﻼت ،ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪیﺷﺪه و ﮐﻨﺴﺮوی ،ﺑﺎزار
ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺧﻮﺑﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدﻧﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﮐﺮوﻧﺎ ﻧﯿﺰ از ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ را ﺗﺤﺖاﻟﺸﻌﺎع ﻗﺮار
داده اﺳﺖ .زﯾﺮا درآﻣﺪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺷﯿﻮع اﯾﻦ وﯾﺮوس ﮐﻢ
ﺷﺪه و ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺸﺎﻏﻞ دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺎﻟﯽ ﺟﺪی و ﺣﺘﯽ ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اداﻣﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری واﻗﻌﯿﺘﯽ ﺗﻠﺦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ
دارد .اﯾﻦ ﺑﯿﮑﺎریﻫﺎ و ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی آﺛﺎر ﺧﻮد را در ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ
ﻣﺮدم در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺼﺮف ﮐﺎﻻﻫﺎی روزﻣﺮه ﻧﯿﺰ ﺑﻪﺟﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ و در ﻃﻮل
زﻣﺎن ﻫﺮﭼﻪ رو ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﻢ ،ﺗﻮان ﻋﻤﻮم ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮای ﻣﺼﺮف
ﮐﺎﻻﻫﺎی روزﻣﺮه ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ.
در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽﺗﻮان از ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺮ ﺻﻨﺎﯾﻊ
ﻏﺬاﯾﯽ ﯾﺎد ﮐﺮد .ﭼﺮاﮐﻪ آﺛﺎر ﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﺮ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﻨﻔﯽ
ﺑﻮده و ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮐﺮوﻧﺎ و ﺗﻮرم ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ درآﻣﺪی ﻣﺮدم ﻣﯽﺷﻮد .در
ﻃﻮل ﺷﺶ ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ آﻧﮑﻪ ﻣﯿﺰان درآﻣﺪ ﻣﺮدم ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﺮوﻧﺎ
ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺗﻮرم ،ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ
ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻧﺘﯿﺠﻪ آن ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎﻻﻫﺎ ،از ﺟﻤﻠﻪ
ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ اﺳﺖ .ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف ﭼﺎﻟﺸﯽ ﺑﺰرگ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺧﻮدﺷﺎن را ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻣﺸﺨﺺ آﻣﺎده ﮐﺮدهاﻧﺪ و اﮐﻨﻮن ﻣﺠﺒﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺑﺎ ﻧﯿﻤﯽ از آن ﻇﺮﻓﯿﺖ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﮐﻤﺘﺮ از آن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع
ﻣﺠﺪداً ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻧﻬﺎ را ﺑﺎﻻ ﻣﯽﺑﺮد و اﯾﻦ ﭼﺮﺧﻪ
ﻣﻌﯿﻮب ﻫﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ دارد.

ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاری ،ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ ﮔﺮانﻓﺮوﺷﯽ
ﻫﺮﺟﺎ ﺑﺤﺚ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢﻫﺎی ﻣﺤﺪودﮐﻨﻨﺪه و ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاری ﻣﻄﺮح ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺤﺮان
ﺑﺰرگﺗﺮ ﺷﺪه و ﻧﺘﯿﺠﻪ آن ﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻣﺮدم و ﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
اﺳﺖ .ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ واﻗﻌﯿﺖﻫﺎی ﺑﺎزار ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد.

ﺗﺎﮐﻨﻮن در ﻫﺮ دوره ﺗﻮرﻣﯽ ،دوﻟﺖﻫﺎ و ﻣﺴﻮوﻻن ﺑﻪ ﺟﺎی ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ واﻗﻌﯿﺖﻫﺎی ﺗﻮرﻣﯽ ،ﺻﺤﺒﺖ از ﮔﺮانﻓﺮوﺷﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﮔﺮانﻓﺮوﺷﯽ
واﻗﻌﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ وﺟﻮد دارد اﻣﺎ آﻧﭽﻪ ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ اﻓﺰاﯾﺶ
ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد »ﺗﻮرم« اﺳﺖ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ورودیﻫﺎ ﮔﺮانﺗﺮ ﺷﻮﻧﺪ،
ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه ﻧﺮخ ﺧﺮوﺟﯽﻫﺎ ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
ﻣﻘــﺎوﻣﺖ ﻏﯿﺮﻣﻨﻄﻘــﯽ دوﻟﺖﻫــﺎ در
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﻋﺮﺿﻪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن آن
وﺟﻮد آﻣﺪه ،ﺑﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ
ﺟﺰ از دﺳﺖ دادن ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی
ﻫﻤﺮاه ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

ﻃــﻮل  ۴۰ﺳــﺎل ﮔﺬﺷﺘــﻪ در ﻣﻘﺎﺑــﻞ
ﻫﻢ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﻣﻮجﻫﺎی ﺗﻮرﻣﯽ ﺑﻪ
ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ ،ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﭼﯿﺰی
و ﺗﻮرمﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ را ﺑﻪ

ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاری ﮐﻪ ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ در ﺧﺼﻮص ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺎﻻﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن
ﺗﺨﻢﻣﺮغ اﻋﻼم ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻋﻤﻼ ً ﮐﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻏﺬاﯾﯽ را
ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﭼﺮاﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﺑﻪ ﺻﻮرت
زﯾﺎنده ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﻮد اداﻣﻪ دﻫﺪ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﻏﯿﺮواﻗﻌﯽ ﻣﺠﺒﻮر ﻣﯽﺷﻮد در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻی ﺧﻮد زﯾﺎن دﻫﺪ ،در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺣﺠﻢ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﺶ ﮐﻢ ﺷﺪه و از ﺑﺎزار ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮد .در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻫﻤﯿﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﮐﻤﺘﺮ و ﺧﺮوج از ﺑﺎزار ،ﺧﻮد ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ در ﺑﺎزار ﻣﯽﺷﻮد.
در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﻓﻀﺎ ﻓﻀﺎی ﺗﻮرﻣﯽ اﺳﺖ ،ﺗﻤﺎم ﺗﻼشﻫﺎ و اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ در
ﺟﻬﺖ اﯾﺠﺎد اﻧﮕﯿﺰه ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ .ﭼﺮاﮐﻪ
ﺗﻨﻬﺎ راﻫﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮔﺮانﻓﺮوﺷﯽﻫﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ،اﺣﺘﮑﺎرﻫﺎ و ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ
از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ را ﻣﺤﺪود ﮐﻨﺪ ،ﻋﺮﺿﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﮐﺎﻓﯽ در ﺑﺎزار اﺳﺖ ﺗﺎ
ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﺎﻻی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻣﺮدم ﺑﻪ راﺣﺘﯽ در ﺑﺎزار ﯾﺎﻓﺖ
ﺷﻮد.
اﻣﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﺸﺎر ﺑﺮ روی ﻋﻨﺼﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه زﯾﺎنﺑﺎر
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ،ﺑﺎﻋﺚ ﮐﻢ ﺷﺪن ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﻣﻮج ﺑﻌﺪی ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

آﯾﻨﺪه ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﻪ ﮐﺪامﺳﻮ ﻣﯽرود؟
ـﺮای
ـﯽ ﺑـ
ـﺪ ،ﺟﺬاﺑﯿﺘـ
ـﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨـ
ـﻮر ﺧﻮدﻧﻤـ
ـﯽ ﮐﺸـ
ـﺎی داﺧﻠـ
ـﻪ در ﻓﻀـ
آﻧﭽـ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری و ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﺻﻨﻌﺖ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ ﺑﺎ اﺗﺨﺎذ
ﺗﺪاﺑﯿﺮی در ﻋﺮﺻﻪ ﺻﺎدرات ،اﯾﻦ ﺟﺬاﺑﯿﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ؛ ﺗﺪاﺑﯿﺮی از
ﺟﻨﺲ ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ ،ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﺮخ ارز و ﺑﺎز ﺷﺪن

ﻣﺮزﻫﺎ ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی را ﺑﺮای
ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﺑﯿﺎورد .ﺑﻪ وﯾﮋه ﺗﻘﻮﯾﺖ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﺟﻨﻮب ﺧﻠﯿﺞﻓﺎرس در ﮐﻨﺎر ﺷﺮﮐﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﭼﻮن ﻋﺮاق ،اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻗﺎدر
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ارزآوری از ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺻﺎدرات را ﻣﻀﺎﻋﻒ ﮐﻨﺪ.
در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﺗﺎﺑﻌﯽ از ﺷﺮاﯾﻂ
ﺻﻨﺎﯾﻊ دﯾﮕﺮ و ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر اﺳﺖ .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ روﻧﺪﻫﺎی
اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ ﺳﻤﺖ رﮐﻮد ﭘﯿﺶ ﺑﺮود ﮐﻠﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎد ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ
ﺳﻤﺖ رﮐﻮد ﭘﯿﺶ ﻣﯽرود ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا ﺑﻪ دﻟﯿﻞ درﺑﺮﮔﯿﺮی و
ﺿﺮورتﻫـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ از ﺟﻨﺒﻪﻫـﺎی ﻣﺼـﺮﻓﯽ در ﺟـﺎﻣﻌﻪ وﺟـﻮد دارد ﻫﻤﭽﻨـﺎن
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﻮد اداﻣﻪ دﻫﺪ اﻣﺎ از ﻓﺸﺎرﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﺗﺤﺮﯾﻢ و
ﺗﻔﺎوت ﻗﯿﻤﺖ ارز و ﺳﻮءﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﯽﺑﻬﺮه ﻧﺒﻮده و از اﯾﻦ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻫﻢ
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﺎ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ اوﺻﺎف ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﮔﺬر از ﺷﺮاﯾﻂ
ﺳﺨﺖ ﻓﻌﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ ،درﯾﭽﻪﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﺑﻪ ﺳﻤﺖ
ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺎز ﮐﻨﺪ و ﺿﻤﻦ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺷﺘﻐﺎل و روﻧﻖ
ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺠﺎور و ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮود .اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻤﻪ اﯾﻨﻬﺎ در
ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ روﺑﻪرو اﺳﺖ .اﻣﺎ در ﻧﮕﺎه
ﮐﻠﯽ ،ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﮐﺴﺮی ﺑﻮدﺟﻪ دوﻟﺖ ،ﻣﺤﺪودﯾﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﺑﺎﻧﮑﯽ و ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﮐﺸﻮر اﮐﻨﻮن ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ ،ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ را
در اداﻣﻪ ﺳﺎل  ۱۳۹۹ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﺪ و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ ﻧﯿﺰ از اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه
ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
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