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 تهران تحقيقات علوم دانشگاه بازاريابي مديريت دكتراي

توليد، سازمان توزيع و الگوهاي مصرفي جامعه شكل گرفته است كه  در ساليان گذشته، خصوصياتي در ساختار

امروزه بصورت نقاط ضعفي در ساختار اقتصادي پديدار گشته است. پديده قاچاق بصورت مستقيم يا غيرمستقيم در 

  ز اين زمينه ها دخالت داشته است.پاره اي ا

عامل اصلي رشد و توسعه  ،اقتصادها سرمايه يكي از ويژگي هاي ذكر شده، به الگوي مصرف بر ميگردد.در همه

بديهي است كه در الگوهاي مصرف نامتناسب كه از مصرف بهينه دور مي شود، گاهي اقتصادي محسوب مي شود. 

مصرف، تمام درآمد خانوارها را به خود اختصاص مي دهد و وجوهي براي پس انداز و سرمايه گذاري باقي نمي 

  ام اقتصادي رشد خود را از دست داده و دچار ركود مزمن مي شود.ماند. در چنين وضعيتي يك نظ

در مقابل فرهنگ مصرف، فرهنگ ديگري وجود دارد كه عبارتست از بكارگيري صحيح ثروت و درآمد در جهت 

  رفع نيازها با صرف حداقل هزينه كه باعث مي شود هزينه هاي مصرفي كم شود و پس انداز افزايش يابد.

ف كنندگان به مصرف بيشتر تمايل دارند، بدون اينكه اقتصاد كشور فرآيندهاي افزايش اشتغال، در كشور ما مصر

كنترل الگوهاي غلط مصرفي و ارتقاي بهره وري و مصرف صرفه جويانه طوالني مدت را سپري كرده باشد. 

  است.جايگزيني آنها با الگوهاي مناسب نيازمند اقدامات فرهنگي و اقتصادي 

اقتصادي، اعمال تعرفه مي تواند ابزاري براي سوق دادن مصرف به سمت كاالهاي داخلي باشد و در نتيجه نظر ماز 

مصرف كاالهاي ي ايراني مي آورند و از اغلب مصرف كنندگان كه اقشار كم درآمد و متوسط هستند روي به كاال

در نظر داشت كه اعمال محدوديت هاي  غيرضروري و تجمالتي وارداتي نيز اجتناب مي كنند. اما بايد اين را نيز

  رسمي بر كاالهاي وارداتي، حاشيه سود و همچنين حجم قاچاق را افزايش مي دهد.

درصد پايين تر از  40شايد اگر لوازمي چون كولر گازي و تلويزيرون ال اي دي به طريق قاچاق و با قيمتي حدود 

خريد اينگونه كاالها را نداشته و به همان كولر آبي و يا مجاري رسمي در اختيار نباشد، بسياري از افراد قدرت 

تلويزيون قبلي خود رضايت دهند. اما وقتي با قيمت پايين تر، درصد باالتري قدرت خريد اين كاالها را بيايند، 

  خانوارهاي كم توان نيز به لحاظ حفظ منزلت كاذب، ناگزير مي گردند كه به خريد مبادرت نمايند.

ر توانايي مصرف بيشتري را به خانواده ها مي دهد و از اين رو مردم به خريدهاي غيرضروري نيز مي قيمت پايين ت

ش كاذب بازار براي مصرف بيشتر، خود عاملي براي ورود بيشتر كاالي قاچاق مي شود. از سوي ديگر طپردازند. ع



ايين تر آنها و تناسب با قدرت قاچاق عاملي است براي قيمت پنبود ضمانت و خدمات پس از فروش در واردات 

  خريد مصرف كننده، كه مصرف را به سمت كاالي قاچاق سوق مي دهد.

از منظر فرهنگي، متاسفانه كاالي ايراني در نظر برخي بعنوان كاالي كم ارزش مطرح است كه مصرف آن منزلت 

اجتماعي را پايين مي آورد. كيفيت پايين و قيمت باالتر اجناس ايراني در چند دهه گذشته، يك سابقه ذهني منفي 

كاالهاي خارجي بر توليدات داخلي در نظر ارجح بودن مصرف در بسياري از مصرف كنندگان ايجاد كرده است. 

مصرف كننده باعث افزايش تقاضا  براي واردات و كاهش توليدات داخلي مي گردد كه در صورتيكه اين تقاضا با 

  داده مي شود. واردات قانوني برآورده نشود، قاعدتا بخشي از اين تقاضا به سوي كاالهاي قاچاق سوق

ق خريداري مي كنند، نمي دانند كه با ترجيح مصرف كاالهاي خارجي چه بر سر بسياري از كساني كه كاالي قاچا

صنايع و بازار كار داخل مي آورند.كار فرهنگي و تبليغي با به خدمت گرفتن همه ي ابزارها و رسانه ها بايد در درجه 

االهاي قاچاق خودداري نخست با ارائه نمونه هاي مستند، جامعه را از اين خطرات آگاه سازد تا مردم از مصرف ك

كنند. آگاه ساختن مصرف كننده از پيامدهاي منفي اقتصادي خريد كاالهاي خارجي با كار فرهنگي و تبليغي مي 

تواند در سازگار كردن الگوي مصرف جامعه با رويه هاي اقتصاد مقاومتي از نظر پرهيز از خريد و مصرف كاالهاي 

  ر سبد خريد، كارساز باشد.قاچاق و اولويت دادن به محصول داخلي د


