
 

 

                       

 مشخص چارچوبی  چیست؟ دستوری گذاری قیمت
 فروشندگان و تولیدکنندگان برای

مان توجه به قیمت است. درست خواهیم کاالیی را بخریم، معموال اولویت اولوقتی می

است که همه به دنبال کیفیت باال هستند، ولی قیمت هم در این میان فاکتور مهمی است. 

گذاری چقدر اهمیت دارد و به چه فرآیند دقیقی نیاز دهد که قیمت این مسئله نشان می

لی باید با توجه به عرضه و تقاضا انجام شود. اما وقتی قیمت گذاری گذاری اصو دارد. قیمت

کند. این مسئله تعادل بازارها را بر هم شود قضیه فرق میبه صورت دستوری انجام می

زند و آثاری مثل تورم را به دنبال خودش دارد. سیاست کنترل قیمت و تعیین دستوری می

ازار بورس ایران را گرفته است. قیمت گذاری هاست گریبان بای است که مدتآن مسئله

های فراوانی وجود دارد. ای است که بر سر آن حرف و حدیثدستوری خودرو و فوالد مسئله

این بار دست روی این مسائل گذاشته و با بیان موارد مختلف توضیح داده  اخبار بورس

 .ی دستوری چیست و چه آثاری دارداست که قیمت گذار
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 قیمت گذاری دستوری چیست؟
قدر سر و صدا فهمیم که چرا این مسئله ایناگر بدانیم قیمت گذاری دستوری چیست، به سادگی می

ها منتقدان در پی حذف آن هستند. در فرایند تعیین دستوری قیمت، فروشنده به پا کرده است و
های شود قیمت گذاری کنند. مثال ابالغیهها ابالغ میباید کاالها را بر اساس رقمی مشخص که به آن

کند تا خودروهای خود را مربوط به قیمت گذاری دستوری خودرو، تولیدکنندگان خودرو را موظف می
را  تورم کند تا بتواندمشخص به خریداران عرضه کنند. دولت از این شیوه استفاده می در قیمتی

 تواند در این مسیر موفق باشد؟کنترل کند. اما به نظر شما چقدر می

شود. یعنی داریم که به صورت رقابتی انجام میدر سمت مقابل روشی دیگر را برای قیمت گذاری 
قدرت خرید مردم در این شیوه مالک اصلی قیمت گذاری است و عرضه و تقاضا نقش مهمی در 

ها ها از فیلترهای مشخصی که دولت آنکند. اما در بازار دستوری بورس، قیمتاین فرایند ایفا می
 .شوندکه تایید شدند به فروشندگان ابالغ می کنند و پس از اینرا تعیین کرده است عبور می

هاست. اما مهم این است که دولت برای انجام این کار به کنترل تورم یکی از وظایف اصلی دولت
هایی کارآمد متوسل شود؛ نه روشی مثل قیمت گذاری دستوری که تقریبا در سراسر دنیا منسوخ شیوه

گذاران معموال دیگر تمایلی شایندی دارد. مثال سرمایهشده است. کنترل قیمت معموال پیامدهای ناخو
شود. مشکل بزرگ تعیین چنین این کار باعث کمیابی کاالها میدهند. همگذاری نشان نمیبه سرمایه

شود. مثال وقتی دستوری قیمت آن است که در این روش تنها توجه به یک قشر خاص معطوف می
ی هدف تنها کسانی هستند که به آن کاال شود، جامعهمیبه شیوه دستوری قیمت گذاری  X کاالی

 .چنان پابرجا خواهد بود و به قشر وسیعی از جامعه ضربه خواهد زدنیاز دارند. پس تورم هم

 آثار و معایب قیمت گذاری و اقتصاد دستوری
شته قیمت گذاری دستوری و در معنای کلی آن اقتصاد دستوری به جای آن که مزیت قابل توجهی دا

باشد، بیشتر با عیوب مختلفی همراه است. اولین باری که در تاریخ شاهد کنترل قیمت بودیم، به 
گردد که این کار با هدف تثبیت قیمت نان انجام شد. بعدها هم هر کجا که قرون وسطی برمی

ن شیوه تریترین و اشتباهکردند باید برای جلوگیری از تورم وارد عمل شوند، سادهها حس میدولت
کردند. اگر همین االن از شما بپرسیم معایب قیمت گذاری دستوری چیست و چه را انتخاب می

شوند آثاری بر اقتصاد دارد، ممکن است به کاالهای متعددی که به صورت دستوری تعیین قیمت می
روش را  فکر کنید یا حتی قیمت گذاری دستوری خودرو یا فوالد را از نظرتان بگذارنید و عیوب این

بیان کنید. اما معایب بیشتری در این میان وجود دارد که شاید در نگاه اول دیده نشود. چند مورد 
 .کنیماز این موارد را با هم مرور می
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 از بین رفتن کیفیت کاالها و خدمات
 شود. برای این که ضرراش کنترل میای که قیمت کاالی تولیدیخودتان را بگذارید جای تولیدکننده

کنید کاالی خود را به نوعی تغییر دهید. مثال اگر کاالی شما روغن مایع باشد، ظرف نکنید، سعی می
تر خود را کوچک بندی کاالهایکنید. یا حتی ممکن است مجبور شوید بستهروغن را کمتر از قبل پر می

های واقعی مواجه ها فقط مثال هستند اما مطمئنا در زندگی واقعی و روزمره با نمونهکنید. این
 !کندتان را قاضی کنید و ببینید این کار چه کمکی به اقتصاد میاید. حاال خودتان کالهشده

 پنهان کردن وضعیت واقعی اقتصاد
تواند اقتصاد را کارآمد نشان دهد. اما تا ها به طور مصنوعی به ظاهر میپایین نگه داشتن قیمت

برد و تا گه داشت؟ کشور ما از منابع طبیعی خوبی بهره میها را پایین نتوان این قیمتکجا می
ها را به طور مصنوعی پایین نگه داشته بود. اما این فقط همان ها با تکیه بر قیمت نفت قیمتسال

دیدیم که درآمدهای نفتی بسیار کم شد و  ۹۷و  ۹۱ظاهر خوش رنگ و لعاب قضیه است. در سال 
شد فهمید کنترل قیمت و قیمت گذاری دستوری )چه در ود که میجا ب نقاب اقتصاد کنار رفت. آن

 .کل اقتصاد و چه در بازار بورس( چه بالیی به سرمان آورده است

 اختالل در فرآیند تولید و ایجاد بازار سیاه
ی میان کاهش تولید و قیمت گذاری دستوری در توانیم بفهمیم رابطهحاال اگر کمی فکر کنیم می

گذاران رود، سرمایهمت یک کاال به طور طبیعی و در جریان افزایش تقاضا باال میچیست. وقتی قی
گذاری باشد. پس با تمایل تواند بستری سودده برای سرمایهی مخصوص میفهمند که آن حوزهمی

 .کنندگذاری میروند و در آن سرمایهو اشتیاق به سراغ آن صنعت می

ها معموال از این افزایش قیمت ناراضی خواهند که خانواده حاال این سمت قضیه را هم نگاه کنید
ترین راه شود و نادرستکار میبهبیند دستبود. دولت هم برای این که موقعیت خود را متزلزل می

کند: تعیین دستوری قیمت بدون توجه به رقابت و عرضه و تقاضا. دولت در این جا را انتخاب می
دهد. اما در طول ها انجام میز خانوارها و جلوگیری از افزایش قیمتاین کار را با هدف حمایت ا

 .گاه دیده نشده است که دستکاری کردن قیمت اثر مثبت داشته باشدتاریخ هیچ

کشند. این اولین گذاری را خط میگذاران هم با مشاهده قیمت گذاری دستوری، دور سرمایهسرمایه
کشد. پیدایش بازار سیاه هم که معموال ت رکود و نابودی میی تولید را به سمقدمی است که چرخه

ی مهم آن است که ای عادی تبدیل شده است. اما مسئلهافتد و دیگر به پدیدههمیشه اتفاق می
های های مصوب خرید کنند، باید زمان زیادی را در صفخواهند کاالها را با قیمتحتی کسانی که می

ترین عیب قیمت تر بفهمیم که بزرگاز این مسائل حاال شاید راحت طوالنی سپری کنند. با آگاهی
 گذاری دستوری چیست. نظر شما چیست؟
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 کاهش دستمزدها
گیرد، ولی آثار ها قرار میجالب است که کنترل قیمت برای جلوگیری از تورم در دستور کار دولت

کند. باید دید دلیل این که میمخربی مثل گرانی و کاهش دستمزد دارد که وضعیت را بدتر و بدتر 
شود چیست. در بخش قبلی گفتیم که وقتی دولت قیمت گذاری دستوری باعث کاهش دستمزد می

گذاری شود، عمال سرمایهبا کنترل قیمت موجب تشکیل صفوف تقاضا برای خرید کاالیی خاص می
چرخد. خ اقتصاد کندتر میشود و چررنگ میبرد. در نتیجه تولید کمدر آن زمینه را به حاشیه می

 .دهدی نهایی هم به وضوح در درآمد کارمندان و کارگران خودش را نشان مینتیجه

حاال فرض کنید دولت برای رهایی از این شرایط و خرید کاالی موردنیاز )آن هم در شرایطی که تولید 
و افزایش بیشتر  اش چیست؟ تورمکند. نتیجهداخلی اندک است( از طریق واردات، پول چاپ می

ای کامال تواند هدف و نتیجهحل ناکارآمد چطور میدهد یک راهها. این مسئله نشان میقیمت
 .متضاد داشته باشد

 سایر معایب
ی به جز کاهش تولید، افزایش تورم، گرانی و کاهش دستمزدها و ایجاد بازار سیاه، افزایش فاصله

اختالل در روند طبیعی اقتصاد هم اشاره کنیم. قیمت  گری، رانت وطبقاتی، رونق داللی و واسطه
گذاری دستوری هرگز به تنظیم بازار کمک نکرده است، بلکه موجب افزایش التهاب شده است. این 

 .مسئله تعطیلی برخی از واحدهای صنفی را نیز به دنبال داشته است

 

 

 

 

افتد، حال روحی افراد آن کنید که وقتی رکود اقتصادی در یک جامعه اتفاق میبه این مسئله توجه 
تواند اقتصادی پویا و احوال چگونه میبا مردمانی ناخوش شود. یک جامعهجامعه هم نامساعد می

قدر فراوان فعال داشته باشد؟ آثار و معایب قیمت گذاری دستوری و به طور کلی اقتصاد دستوری، آن
 .ی نابودی بکشاندتواند در نهایت یک جامعه را به ورطهمیاست که 

 دستوری در بازار بورس چیست؟ قیمت گذاریتاثیر 
حاال وقت آن رسیده است که سری هم به بازار بورس بزنیم و ببینیم معایب قیمت گذاری دستوری 

شود، در این ها کم میگذاریشوند و سرمایهها وارد بازار بورس میدر این بازار چیست. وقتی واسطه

مصنوعی پایین نگه دارد. در ها را به طور کند با قیمت گذاری دستوری، قیمتدولت سعی می
ها جاست که این قیمتظاهر افراد کم درآمد از این قضیه سودمند خواهد شد. اما مشکل این

ی چنین تصمیماتی رواج بازار مانند. نتیجهجا میشوند و همانفقط روی کاغذ تصویب می
 .کشندهایی است که سر به فلک میسیاه و قیمت
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شود و مسیر برای شوند. به مرور زمان عرضه ضعیف میداران بیشتر از همه متضرر میمیان سهام
شود، شود. وقتی یک صنعت مثل خودرو با قیمت گذاری دستوری مواجه میرشد تورم هموارتر می

شود و داران میدر نهایت چیزی جز زیان نصیبش نخواهد شد. این زیان در بورس متوجه سهام
 .گیردها در معرض از دست رفتن قرار میی آنسرمایه

گذاران و تامین مالی ی صحیح از دارایی سرمایهبازار بورس رسالتی مشخص دارد و به دنبال استفاده
شود آورد باعث میهای فعال در بازار است. بالیی که قیمت گذاری دستوری سر بازار بورس میشرکت

ر از رسالت خودش فاصله بگیرد و در مسیری دیگر حرکت کند. وجود یک بازار آزاد و که این بازا
تواند بورس را به سمت اهداف سرشار از رقابت میان نیروهای عرضه و تقاضا، راهکاری است که می

 .متعالی خود هدایت کند

هایی برای ینهشود، باید هزدر سمت دیگر وقتی قیمت گذاری در بورس به صورت دستوری انجام می
ای نظارت و کنترل بازار صرف شود. یعنی خود دولت هم باید مبالغی را صرف کاری کند که هیچ فایده

 .کنندندارد. این وسط فقط دالالن هستند که از این شرایط راضی هستند و سود می

مثال: تاثیر منفی قیمت گذاری دستوری در بخش خودرو و 
 فوالد

نفی قیمت گذاری دستوری در بورس در بخش خودرو و فوالد خودنمایی یکی از بارزترین آثار م
کننده تعیین قیمت به صورت دستوری کند. در نظر بگیرید که تا کنون با هدف حمایت از مصرفمی

کننده کاالیی مثل فوالد را با قیمت مناسب دریافت کرده انجام شده است. اما در نهایت آیا مصرف
 است؟

ایید قیمت گذاری دستوری در بخش خودرو را بررسی کنیم. فرض کنید یک شرکت به عنوان مثال بی
ها تنها درصدی داشته است اما ابالغیه ۲۰۰ی زمانی میزان افزایش نرخ خودروسازی در یک بازه

دهند. این عدم تطابق و کنترل قیمت، زیان آن شرکت و در نتیجه درصدی می ۱۰۰ی افزایش اجازه
در پی خواهد داشت. در شرایطی که قیمت کارخانه و قیمت بازار خودرو با هم  داران آن راسهام

شود بازار خودرو بستری جذاب برای دالالن شود. وقتی پای فاصله دارد، این فاصله قیمت باعث می
 .ثباتی استی آن افزایش بیها به هر بستر باز شود، نتیجهدالالن و واسطه

توانند د که خودروها در تیراژ باالتری تولید شود، دیگر دالالن چندان نمیحاال اگر دولت بتواند کاری کن
در این بازار فعالیت کنند. اما مشکالت نقدینگی دست دولت را بسته است. توقف واردات خودرو و 
توقف برخی از تولیدکنندگان داخلی را هم به این عوامل اضافه کنید تا بهتر بتوانید این شرایط 

افتد این است که میان عرضه و تقاضا تعادلی برقرار چه اتفاق میک کنید. در نتیجه آنبغرنج را در
 .زندنیست. دولت هم در اقدامی نامطلوب، فقط و فقط به تورم بیشتر دامن می
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گذارد تا تولیدکنندگان را حمایت کند. اما در محیطی که ها و سوبسیدها میدولت دست روی یارانه
گذار خیالش از ک و نوسان قیمت جزو جدانشدنی آن است، کدام سرمایههای سیستماتیریسک
گذاری در بخش تولید آسوده خواهد بود؟ کارشناسان معتقدند به جای رویکردهای نادرستی سرمایه

تواند بسیار موثرتر هایی از این دست میها و ایجاد مشوقها و مالیاتمثل یارانه، کاهش تعرفه
 .باشد

 گذاری دستوری خودروحذف قیمت 

اولین گام برای حذف قیمت گذاری در بورس است و کم از  حذف قیمت گذاری دستوری خودرو
دست خالی برگشتند. شکستن شاخ غول ندارد! بارها این طرح به مجلس رفت و بارها طرفداران آن 

 .شوندبرند و همیشه مانع حذف آن میچرا که افراد زیادی از این دستکاری قیمت نفع می

تصمیم حذف قیمت گذاری دستوری خودرو در بورس قطعی شد  ۱۴۰۰با این همه باالخره در سال 
که حذف  و بخشی از آفت کنترل قیمت از این بازار دور شد. البته در جزئیات این طرح بیان شد
ی اول این قیمت گذاری دستوری به معنای آن نیست که قیمت خودروها آزاد خواهد شد. در مرحله

تواند ی میان قیمت عرضه و تقاضا در دستور کار قرار گرفته است. این مسئله میطرح، کاهش فاصله
های فعال شرکت هایای روشن در عملکرد بازار بورس باشد. چرا که این کار باعث کاهش هزینهنقطه

 .شوددر بورس می

شود. های سنگین در فروش میتفاوت قیمت میان فروش در بازار و کارخانه باعث ایجاد هزینه
های بورسی خواهد بود و هم به نفع خریداران و پای منطقی شدن این فاصله، هم به نفع شرکت

 .برددالالن را نیز از این بازار می

 یمنتقدان قیمت گذاری دستور
ترین سرکوب و کنترل قیمت چیزی نیست که کارشناسان اقتصادی با آن موافق باشند. یکی از مهم

دالیل منتقدان این سیاست، این است که قیمت گذاری دستوری در بورس یا در معنای عام آن در 
 چنین برخی از کارشناسانشود. همهای مختلف یک اقتصاد، بیشتر موجب التهاب در بازار میبخش

گذاری شفاف داشته باشیم. این همان  و منتقدان معتقدند که به جای کنترل قیمت باید قیمت
ی دستوری چیزی است که بورس به دنبال دستیابی به آن است ولی تا وقتی تعیین قیمت به شیوه

 .توانیم شاهد تحقق این هدف باشیمشود نمیانجام می

شود این است که قیمت گذاری دستوری هیچ سنخیتی میاز جمله دیگر انتقاداتی که از این مسئله 
رواج پیدا  رانت شود،ی دستوری انجام میچنین وقتی تعیین قیمت به شیوهبا رشد تولید ندارد. هم

 .اندشود که هیچ زحمتی نکشیدهمی کند و سودهایی کالن به جیب افرادی سرازیرمی
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در واقع حرف منتقدان آن است که دولت خودش نباید قیمت را مشخص کند. بلکه باید قوانین و 
قدر که قیمت ضوابط را طوری تعیین کند که تعادل برقرار شود. نه افراط درست و نه تفریط. همان

بار باشد. در واقع تواند زیانیز میگذاری دستوری مخرب است، آزاد گذاشتن و رها کردن قیمت ن
ی گذاری تصویب کند ولی کنار نکشد. بلکه باید بر نحوهدولت باید قوانین صحیح را در مورد قیمت

اجرای این قوانین نظارت کند و هر کجا که الزم بود اصالحات موردنیاز را انجام دهد. این همان 
 .خواهندکاری است که منتقدان از دولت می

 ندیجمع ب
هاست. این کار برای جلوگیری از افزایش قیمت گذاری دستوری به معنای کنترل و سرکوب قیمت

ای معکوس دارد. به طور کلی وقتی تعیین قیمت به صورت شود. اما معموال نتیجهتورم انجام می
بودن  شود. این مسئله آزادشود، توجهی به عرضه و تقاضا و رقابت در بازار نمیدستوری انجام می

چون کاهش زند. در نتیجه مشکالت متعددی همبرد و تعادل آن را بر هم میبازار را زیر سوال می
ی طبقاتی، کم شدن تولید گری، تشکیل بازار سیاه، فزایش فاصلهخواری، واسطهگذاری، رانتسرمایه

ه با تورم از ها برای مقابلآید. بهتر است دولتو بسته شدن برخی واحدهای صنفی به وجود می
ها های مالیاتی یا کاهش تعرفهچون معافیتهای تشویقی همها حمایت کند و سیاستتولیدکننده

 .را در دستور کار قرار دهند
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 های کوتاهسواالت متداول با پاسخ
 قیمت گذاری دستوری چیست؟

کند کاالی مجبور می کننده راکنترل و سرکوب قیمت به منظور مقابله با تورم. این سیاست عرضه
 .اش را در قیمتی که به او دیکته شده است به متقاضیان عرضه کندتولیدی

 گذاری دستوری چیست؟ معایب قیمت

خواران، کاهش رشد تولید، گرانی، ی طبقاتی، سودآوری کالن برای رانتالتهاب بازار، افزایش فاصله
 .توسط دولت و افزایش تورمکاهش دستمزد، تعطیل شدن واحدهای صنفی، چاپ پول 

 قیمت گذاری دستوری در خودرو و فوالد چه اثری بر بازار بورس دارد؟

شود. چرا که با وجود قیمت گذاری دستوری در بورس، دیگر داران تمام میاین مسئله به ضرر سهام
. زیان روند و در نتیجه شاهد کسادی این بخش خواهیم بودگذاران به سراغ این حوزه نمیسرمایه

دهد و در این های زیادی را تحت تاثیر قرار میخودروسازان یا تولیدکنندگان فوالد، اقشار و بخش
 .شوندداران بیش از بقیه متضرر میگذاران و سهاممیان سرمایه
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