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شاھرخی-قویدل: طراحی و ویرایش

:نقش محوري قیمت
فعالیتهاي اقتصادي برخوردار   درقیمت از یک نقش محوري       

.است
العمل نشان  دولتها در مقابل افزایش قیمتها عکس        عموماً

کنند از طریق نظارت و یا اعمال سیاستها دهند و سعی میمی
. از افزایش قیمتها و یا ایجاد تورم در کشور جلوگیري نمایند

قیمت گذاري توسط دولت منجر به ایجاد اختالل در مکانیزم   
هـاي  قیمتها در بازار شده و در نتیجه قیمتهـا بیـانگر هزینـه      

. واقعی اجتماعی در شرایط رقابتی نخواهد بود

:قیمت در سیستم اقتصادي
قیمتها نقش کلیدي در       :   هدایت مصرف کنندگان      

تخصیص کاالها به مصرف کنندگان با توجه به محدودیت             
. بودجه آنها دارد

قیمتها به عنـوان یـک     :  ایجاد انگیزه براي تولیدکنندگان 
عالمت دهنده براي تولیدکنندگان جهت تولید مقدار بیشتر و 

. هستندیا کمتري از کاالها 
با افزایش قیمت کاال، : گذاران ایجاد انگیزه جهت سرمایه



کند و ایـن امـر     حاشیۀ سود تولیدکنندگان آن کاال افزایش پیدا می
. و بالعکسشود گذاران میباعث ایجاد انگیزه در سرمایه

قیمتها در بازار رقابتی نقـش     :  قیمت و تخصیص منابع اقتصادي 
.منابع دارندبهینه گیري براي تخصیصمؤثرتري در تصمیم

بازار موجب تعیین قیمت   یهامکانیزم خودکار قیمت: توزیع درآمد 
.شود هاي افراد میبراي کاالها و دارایی

گذاري روشهاي مختلف قیمت 
عرضه و در این روش :  گذاري از طریق مکانیزم بازار قیمت

. کندتقاضا در بازار است که سطح قیمتهاي تعادلی را تعیین می
: )قیمت حسابداري(گذاري به روش هزینه تمام شده قیمت

برپایه هزینه عوامل و نهادهاي مورد استفاده در فرآیند تولید، به 
هاي فروش و اداري، همچنین درصدي بابت سود عالوه هزینه
لذا در این روش، میزان تقاضاي جامعه براي . گرددمحاسبه می

. کاالها، نقشی در تعیین قیمتها ندارد
در این روش، قیمت : گذاري بر پایه میزان کار اجتماعیقیمت

کاالها متأثر از میزان کار اجتماعی است که براي تولید آنها صرف 
شود و نظام بازار کالً مردود شناخته می، در این روشکه .گرددمی

. گیردگذاري به طور کلی در اختیار دولت قرار مینظام قیمت

هاي لبنی در کشورهاي مختلف جهانچگونگی سیاست
باتوجه به اهمیت مصرف فرآورده هاي دامی در الگوي تغذیه 

باالخص شیر، این محصول همواره مورد توجه دولت ها در 
کشورهاي مختلف از جمله ایران بوده، لذا سیاست هاي مختلف 
حمایتی براي افزایش تولید و مصرف شیر و فرآورده هاي لبنی 

در بین کشورهاي مختلف، .در این کشورها اتخاذ شده است
اتحادیه اروپا، آمریکا و کانادا بیشترین میزان حمایت از تولید 

کننده و استفاده از ابزارهاي حمایتی متنوع در این بخش را دارا 
:هاي لبنی در کشورهاي مختلف جهانچگونگی سیاستهستند

باتوجه به اهمیت مصرف فرآورده هاي دامی در الگوي تغذیه 
باالخص شیر، این محصول همواره مورد توجه دولت ها در 

کشورهاي مختلف از جمله ایران بوده، لذا سیاست هاي مختلف 
حمایتی براي افزایش تولید و مصرف شیر و فرآورده هاي لبنی 

در بین کشورهاي مختلف، .در این کشورها اتخاذ شده است
اتحادیه اروپا، آمریکا و کانادا بیشترین میزان حمایت از تولید 

کننده و استفاده از ابزارهاي حمایتی متنوع در این بخش را دارا 
هستند


