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  چکیده

به عنوان عاملی چالشی و بازدارنده تا چه قاچاق کاال "که  تاس الوئس نیا هب خساپ رضاحه القم شراگن زا فده
اقتصادي، عبارت از  جهاد "؟دشاب راذگ ریثأت ،خودکفایی داخلی درکیوربا جهاد اقتصادي بر استراتژي  اندازه می تواند

بهبود  فده اب )استراتژي(منظم و بلندمدت، برنامه اي جامع يارجار بتدوین، اجراء و نظارت همه جانبه  ،یحارط
یکی از گامهاي مهم و قابل توجه براي تحقق . اوضاع اقتصادي و رشد قابل قبول شاخصهاي اقتصاد در کشور است

به همین منظور چاره جویی و . ر شاخص هاي اقتصاد ملی استتأکید بر رشد و توسعه پایدا ،هدف مورد نظر
اندیشیدن تدابیري براي تنظیم ورود کاالي خارجی در حد رفع نیاز داخلی و هم چنین پیشگیري از قاچاق کاال به 

پدیده قاچاق کاال مفهومی چند وجهی است که می توان آن را از جنبه هاي اقتصادي، . داخل کشور می باشد
، بارز و مشهود آن، وجه اقتصادي صفت ممیزه مهمترین. فرهنگی، امنیتی و نظایر آنها مورد بررسی قرار داد اجتماعی،

بر اهل نظر پوشیده نیست که ورود کاالها به صورت قاچاق به داخل کشور، پیامدهاي ناگوار و آثار جبران . است
  .تاسه تخادرپ ،هدش دای لماوع ايدهمایپ و راثآ هبر ضاح هلاقم. ناپذیري براي اقتصاد کشور در پی خواهد داشت

  شاخص هاي اقتصادي و   کاال قاچاقخودکفایی داخلی، جهاد اقتصادي، : اي کلیديواژه ه
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  مقدمه
بخش کلی تقسیم می شود که  به طور کلی اقتصاد غیر رسمی به عنوان شاخه اي از علم اقتصاد، به چهار

ت بخش خانوار شامل آن قسم. بخش خانوار، بخش غیر رسمی، بخش نامنظم و بخش غیرقانونی: عبارتند از
بخش غیر رسمی مربوط به فعالیتهایی . فعالیت هاي خانوار می باشد که در تولید ناخالص ملی وارد نمی شود

دو . دستفروشی است که مانند بخش قبلی در محاسبات مربوط به تولید ناخالص ملی وارد نمی شود نظیر
زیر زمینی نیز معروف می بخش دیگر یعنی بخش نامنظم و بخش غیرقانونی که به عنوان اقتصاد پنهان و 

 ،هایی است که از خارج چهارچوب قوانین و مقررات یک کشورعمل می کندباشد و شامل آن دسته از فعالیت
نیز  "1قاچاق"بخش غیرقانونی که به عنوان . یاتی نام بردلدر بخش نامنظم می توان از فرار مالیاتی مؤدیان ما

  . )1388پوران،( شودو نظایر آنها را شامل می ال، ارز و مواد مخدر معروف است و فعالیت هایی مانند قاچاق کا
دامنۀ وسیعتري و در قالب هاي گوناگونی ظاهر می شود از جمله می توان به  هرچند که امروزه قاچاق در

سطح امنیت مبادالت قاچاق . آنها اشاره کرد مانندقاچاق انسان و اعضاي بدن آن، سوخت، ارز، آثار باستانی و 
قاچاق در اصطالح، به . باال رفته است ،کشورها زا یخربر دگروه هاي مافیا  ةنیز باتوجه به حمایت هاي گسترد

عنوان تقلب گمرکى محسوب شده و شامل نقل و انتقال کاال بدون پرداخت عوارض گمرکى و پرداخت سود 
شور و معامله آن ممنوع بوده و برخالف تواند شامل کاالهایى باشد که ورود آن به ک قاچاق مى. بازرگانى است

قانون به طور پنهانى از مبادى رسمى و غیررسمى کشور، بدون پرداخت عوارض دولتى وارد و معامله 
. کشورهاي جهان از پدیدة قاچاق، رنج می برند امروزه بسیاري از.. )1385،2بهرامی و قاسمی،(شود مى

حال توسعه، بیشتر از کشورهاي  کشورهاي در ن سوم وگستردگی این پدیده در کشورهاي موسوم به جها
  . توسعه یافته و صنعتی است

می تواند معلول بسیاري از عوامل و در حوزه هاي مختلف  قاچاقپدیده که  این است هجوت لباقمسأله 
درحوزه اقتصادي می توان به عوامل متعددي . اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی، امنیتی و نظایر آنها باشد

ر مشکالت و ناکارآمدي هایی که دارند، خود عاملی در راستاي ورودکاالي قاچاق به کشور پرداخت که به خاط
مالی و مانند آنها  شاخص هایی مانند نرخ رشد اشتغال و بیکاري، مالیات و یارانه، سیاست هاي پولی و. است

ق شوند و عواملی اگر به نحوي درست و برنامه ریزي شده اجرایی نشوند می توانند محرك ورود کاالي قاچا
ت نیازهاي شد: ایفاءکنند؛ از جمله ار دوخمی توانند نقش  رگ هلخادم ای وبه عنوان تعدیلگر رابطه نیز در این 
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کیفیت،  دادن آن بر کاالي داخلی، صرف نظر از ترجیحمصرف کاالي خارجی و  هب ندرک ادتعمردم، 
  .تلقی می گردد این پدیده به عنوان یک معضل براي کشورها. محرومیت ساکنان مرزي، تبلیغات و امثال آنها

توجه به تدوین چشم انداز بیست ساله و سرلوحه قراردادن  بااهمیت این موضوع درکشور ایران،  
براي حصول اهداف مورد نظر، دو چندان شده و بایستی  ،با هدف خودکفایی داخلیجهاد اقتصادي  استراتژي

هزینه هاي . دروآ رد روهظ هصنم هب ودر راه به حداقل رساندن این پدیده ي زیانبار، برنامه هایی را تدوین 
حراست از مرزها به منظور جلوگیري از ورود کاالي قاچاق می شود نمی حفظ و گزاف جانی و مالی که در 

جلوگیري کند و این امر معلول علل زیادي است که مهمترین آنها، گستردگی مرزها،  تواند از ورود این کاال
 چرخه اقتصاديعدم پاسخگویی اکارا بودن و داخل کشور و از همه مهمتر ن کشش به سوي کاالي قاچاق در

 یسررب دورم نیازهاي مردم است که می تواند از ابعاد گوناگون کیفیت، قیمت، ضمانت و مانند آنها به دمآراکان
  .دریگ رارق

و  است از نگارش این مقاله، بررسی نقش معکوس چرخۀ معیوب ورود کاالي قاچاق به داخل کشور هدف
قتصادي شاخصهاي ا. خودکفایی داخلی است دکرویري جهاد اقتصادي با تأثیر بازدارنده آن بر تحقق استراتژ

 ، یارانه و مالیات و سیاست هاي پولی و مالی می توانند عاملی در راستاي ورودنظیر نرخ اشتغال و بیکاري
قاچاق به کشور باشند و در این بین، برخی متغیرها به عنوان تعدیلگر، نقش ایفاء می کنند که  به صورت کاال
ناکارآمدي در هرکدام از شاخص هاي اقتصادي می تواند  دوجو. ه خواهد شدادامه به توضیح آنها پرداخت در

جهاد استراتژي را که در قالب توسعه اقتصادي  وحصول به اهداف و اجراي موفق و به موقع برنامه هاي رشد 
 و يدیلک سئوال نیاربانب. به رو کند مشکل رو مطرح می گردند را بابا هدف خودکفایی داخلی  اقتصادي

به داخل کشور چگونه می تواند به عنوان رودکاالي قاچاق و"که  تسا نآ ددرگ یم ردابتم نهذ هب هک یلصا
  "؟خودکفایی داخلی را تحت تأثیر قرار دهد درکویرعاملی بازدارنده استراتژي جهاد اقتصادي با 

  مبانی نظري موضوع
عبارت از ، توسعه. ر قرارمی گیردامروزه در تمام کشورهاي جهان، مقولۀ توسعه، بیش از رشد، مطمح نظ

جامع، فراگیر و بلند مدت براي رسیدن به مطلوبیت هاي مورد نظر و استانداردهاي پذیرفته شده  اي برنامه
دستیابی . جهانی و مطابق با شرایط خاص کشور در زمینه هاي اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و مثال آنها است

جهاد استراتژي . ه در قالب برنامه هاي منظم و منسجم استدي گستربه توسعه در یک کشور نیازمند حرکتها
بشمار می آن گامی مؤثر در رسیدن به توسعۀ اقتصادي  فاهداو پرداختن به خودکفایی  درکیوربا اقتصادي 

و به سوي آن شود نگاهی جامع و اصولی تمام جوانب یک اقتصاد سالم در نظرگرفته  در این زمینه باید با. رود
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، قرار گرفتهآنچه مطمح نظر . راه تحقق این هدف است یکی از موانع موجود بر سرپدیدة قاچاق . برداشت گام
است که می تواند چرخۀ اقتصاد و توسعه را مختل نماید، اما کشور سوء ورودکاالي قاچاق بر اقتصاد  تأثیر

ورود کاالهاي قاچاق می ، خود موجب ه ناکارآمدي شاخص هاي اقتصاديبانگاهی نو، می توان دریافت ک
در ادامه ضمن بررسی و تحلیل برخی شاخص ها و متغیرهاي مهم اقتصادي و نقش آنها در جریان . گردد

 همه هجوت رب هوالع یفادها نینچ ققحت طرش شیپ .شدي قاچاق به داخل کشور، تبیین خواهد هاورود کاال
    .)1388 ،این یگیب(تسا طبریذ ياه هاگتسدر د يرادا تمالس يرادروخرب ،عوضوم هب هبناج

 کاالي قاچاق ورود بیکاري بر نرخ اشتغال وتأثیر

ولی شغلی ، به کار باشد هاي رایج بازار حاضردستمزد باکه  بیکار به کسی اطالق می گردد اقتصاد، در
که عبارتند از  اقتصادي انواعی براي بیکاري مطرح می گردد هر در .)1387نظري،(باشد وجود نداشته براي او

مورد بحث قرار مقاله  این آنچه در. پنهان و آشکار غیرارادي، ارادي و ساختاري، ادواري، بیکاري اصطکاکی،
می تواند خطري جدي براي  ،ختارياس ادواري یا دائم یااعم از  باشدهر شکلی کاري به بیمی گیرد اینست که 

در پی بیکارى عالوه بر اینکه قطع درآمد بیکاران را به دنبال دارد، تبعات اجتماعى نیز  .باشد کشور اقتصاد
ترین  بینانه در خوش بیکارى. باشد آنهم در سطح وسیعیتواند عامل تقویت یا منشأ فساد اجتماعى  و مى دارد

وضع معیشت و نرخ باالى بیکارى . )136،ص1385بنایی،(گرى و قاچاق خواهد شد حالت منجر به بروز واسطه
فراهم  )اقتصاد پنهان(هاى غیرقانونى و قاچاق  زمینه را براى فعالیت به ناچاردر برخى از نقاط کشور، 

افزایش نرخ اشتغال در اقتصاد غیررسمى و قاچاق  در واقع، کاهش اشتغال در اقتصاد رسمى، باعث  .کند مى
توان اذعان داشت نرخ بیکارى در اقتصاد رابطه  رو، مى از این. )73،ص1385قاسمی، بهرامی و(شود مى

موجب برهم  می تواند نرخ تورم ارتباط داشته و با یک سو بیکاري از .دارددر انواع مختلف مستقیمى با قاچاق 
 و براي گرایش به سوي قاچاق کاال روي اجبار از و آنهم فرصتی را طرف دیگر از و زدن تعادل بازارگردد

در اینجاست که اقتصاد زیرزمینی شکل می  .بدون مجوز براي بیکاران به وجود می آورد واردات غیرقانونی و
رفع  اش ومع امرارآنهم در ابتدا با هدف  وو استیصال روي بیکاري  از گروهی بخاطر نداشتن شغل و و گیرد

فنون و تجربه در ادامه با یادگیري  و کشیده می شوندکاال سوي قاچاق  به سمت و نیازهاي اولیه زندگی خود،
اداري و اقتصادي به قاچاق  ایجاد رخنه و برقراري رابطه و یافتن عواملی در درون ساختار و همچنینقاچاق 

بکارگیري نیروهاي بیکار در مشاغل  زیربنایی و صنایع ایجاد اشتغال زایی و .در وسعت بیشتري می پردازند
عظیم که امروزه براي واردکردن کاالي  ۀاین هجم می تواند در پیشگیري ازنسبتاً مکفی  درآمد دائمی با

توان برشمرد که محرك هایی براي گرایش  عوامل زیادي را می .باشد ثرؤم بسیار ،می گیردقاچاق صورت 
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نظایر  امنیتی و اجتماعی، ي قاچاق می شود که به حوزه هاي مختلف اقتصادي،کاال به سوي ورود بیکار افراد
 .معاش است حداقل درآمد براي امرار عدم برخورداري ازمهمتر از همه منظر اقتصادي  از .دمربوط می شوآنها 

از ان به گونه اي تنظیم گردد که بتوباید نرخ بیکاري هدفگذاري براي کاهش سالم نسبتاً  یک اقتصاد در
 .همت گماشتاشتغال کامل  در جهت نیل به طریق سرمایه گذاري صحیح و بکارگیري همه عوامل تولید

 ورودکاالي قاچاق، عملحال ارتکاب به  دستگیرکردن افراد دربنابراین شایسته تر این است که در عوض 
شیوه ها براي امرار به این فرادي ا تابه اشتغال زایی براي آنان گردد  که منجر نمودفراهم بگونه اي  زمینه را

و  پدیده قاچاق  طرف دیگر از .معاش روي آورده اند، به سوي فعالیت هاي صحیح اقتصادي سوق داده شوند
 پدیده .کاهش می دهدرا ، انگیزه افراد الیق و توانمند در زمینه تولید و فعالیت اقتصادي کاهش ریسک آن

خارجی که تولیداتشان در سطح  تولید کنندگان ،در برابر داخلیکسب و کارهاي  قاچاق باعث می شودشوم 
نداشته باشند و به زودي رقابت  توانمی شود،  وارد با قیمت تمام شده کمتري از راه قاچاق به کشور انبوه و

از همه  مهم تر افزایش بیکاري و و ات داخلیرکود در تولید. رقیب خارجی واگذار می کنندنفع میدان را به 
مرگ . ثر براي از پا درآوردن کشور باشدؤکه خود به تنهایی می تواند عاملی م دهدانگیزه ها رخ می  مرگ

اشتغال، استقالل  کاهش تولید و .نابود می کند ،انگیزه ها، خودباوري ملی را که دستاوردي بس ارزشمند است
  . )1388،4افخم زاده، (می دهد کشور را به پرتگاه وابستگی سوقدر نهایت  اقتصادي را به خطر انداخته و

  ورود کاالي قاچاق وکمک هاي یارانه اي بر اتینرخ مالتأثیر
گریزى، اختالل در  باعث اختالل در اجراى قانون، ایجاد فرهنگ قانوندر انواع مختلف آن قاچاق بطور کلی 

ش رسمى اقتصاد، تجارت رسمى، گسترش اقتصاد زیرزمینى، کاهش سطح معیشت، انتقال فشار مالیاتى بر بخ
گذارى، تضعیف تولید، کاهش نرخ رشد اقتصادى، کاهش درآمد دولت،  هدر رفتن منابع ملى، کاهش سرمایه

هاى اقتصادى و چرخش پول خارج از نظام ارزى، تنزل و کاهش قیمت صادرات  ریزى ایجاد اختالل در برنامه
 ،1380مقدسی،(شود و عواید گمرکى مىقانونى، متضرر شدن یا ورشکستگى تولیدکنندگان و کاهش درآمد 

 متوجه مالیات و برنامه هاي توسعه، نظام اقتصادي و ةپیکر شده بر این همه زیان وارد بخشی از .)119ص
 .است ي تخصیصی از سوي دولتیارانه ها

 یکدیگردست دولت دانست که ماهیتی عکس  درقابل توجه اهرم  دوبه عنوان توان  می یارانه را مالیات و
نوع  مالیات به دو .حمایتی است ابزار تشویقی و یک اهرم یا ،یارانه یک اهرم تنبیهی و مالیات، اصوالً .ارندد

مالیات  کاالي قاچاق ارتباط دارد، ورود آن قسمتی که بیشتر با معموالً غیرمستقیم تقسیم شده و مستقیم و
 اکثر .کاالهاي وارداتی اعمال می شودروي  است که بر رکیمگ که مهمترین نوع آن تعرفه استغیرمستقیم 
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براي میزان تعرفه اي که بایستی  متفاوتی نرخ هاي شرایط خاص خود، توجه به معیارها و با کشورها
تعرفه هاي بسیار سنگینی برکاالهاي گاه ایران  درکشور .یین می کنندعت ،وضع شودبرکاالهاي وارداتی 

حمایتی است از صنایع  که نوعی درآمد براي دولت تلقی می شود،عالوه براینامر این  و می شود وضعوارداتی 
 درفعالیت این  .استفاده کنندکاالهاي ساخت داخل از مردم  ،افزایش قیمت کاالهاي خارجی با داخلی تا
سایر جنبه هاي  قیمت و نظرکیفیت، کاالهاي خارجی از با داخلی بتواند که بازار بود خواهد منطقیصورتی 
 صورت موجود بودن، در نداشته یا وجود یا کاالي داخلی مورد نیازکه در صورتی  لیکن ،نماید رقابتتجاري 

 که در این صورت، است گانسنگین بر مصرف کنندهاي تحمیل هزینه  حاصل این کار، مرغوب نباشد،
ي داخلی را اینکه کاال یا .انتخاب نمایدگزینه مورد دلخواه خود را بین چندگزینه بایستی  رف کننده درصم

روي آن  یا کاالي خارجی که تعرفه سنگین برو بخرد  )نسبت به ارزش کاال(باال اًنسبتقیمت  باکیفیت پایین و
بصورت  بازارهاي مرزي و را در مشابه همین کاال حالت سوم اینکه، را به قیمت گزاف بخرد واست شده  وضع

دادن یارانه به صنایع داخلی وکمک هاي بیش  .ي نمایدخریدار تر پاییننسبتاً هزینه  قاچاقی با کیفیت باال و
موجب شده  سوي دیگر، ازروي کاالهاي مشابه خارجی  تعرفه سنگین بر وضع اندازه به آنها از یک سو و از

 با همه این اوصاف .توانایی هاي خود متکی نباشند بر نگرفته و است تا این صنایع در فضاي رقابتی قرار
یکی از منابع مهم در بسیاري از کشورها،  .خواهد بودبه سمت گزینه سوم کماکان  گرایش مصرف کنندگان

پدیده قاچاق موجب می شود که درآمد دولت از . ، درآمد حاصل از کاالهاي وارداتی استها درآمدي دولت
لت وارداتی به معناي محرومیت دو هايبه عبارت دیگر قاچاق کاال. کاهش یابدبه نحو چشمگیري این محل، 
 در سه دهه اخیر با ایران که دولت هماننداین موضوع در کشوري  .خویش است حتمی و قطعیاز درآمد 

خود را از محل درآمدهاي جاري و عمرانی  کسري هزینه هايمجبور است مواجه بوده، بودجه مزمن کسري 
هاي نفتی و محدودیت مین کسري بودجه دولت از محل درآمدأت. اهمیت بسیار زیادي دارد ؛نفتی جبران کند
با  پس .)1388،9،پوران(کسري بودجه می شود موجب کسري تراز پرداختها و ،اي به ترتیبدرآمدهاي تعرفه

ترغیب مصرف تواند عاملی در مینه چندان منطقی گمرکی تعرفه هاي وضع  مالیاتها و این اوصاف برقراري
پیش کاالي قاچاق می  به ورود بیش از منجرر این امکه  کنندگان به سوي خریداري کاالهاي قاچاق گردد

تجارت جهانی در  شرکت هاي تولیدکننده داخلی را به رقابتی می توان ورود به منظور ایجاد یک بازار .گردد
جهانی  رقابتی و بازار تعرفه ها کاهش یافته و به این بازار، ورود بادر نتیجه . قراردادکشور برنامه توسعه دستور 

سازى و ایجاد  از طریق خصوصى. رقابتی است یک بازار ایجاد گامی مهم در خصوصی سازي، .دبوجود می آی
در نتیجه، . توان تولیدکنندگان را به تولید کاالهایى باکیفیت و قیمت رقابتى تشویق نمود محیط رقابتى مى
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این کار، عالوه بر . نیاز را تولید کند بخش خصوصى مجبور خواهد بود براى ادامه بقاى خود، کاالى مورد
الملل را نیز  ، امکان حضور در صحنه بینبا آن کاهش تقاضا براى کاالى قاچاق و فراهم آمدن تمهیدات مرتبط

  .)1373متوسلی،( کند فراهم مى
  کاالي قاچاق ورود مالی بر اعمال سیاست هاي پولی وتأثیر

بیت اقتصادي طریق خودکار و به تث. به شمار می رود 1سیاست مالی جزئی از فرآیند تثبیت اقتصادي
این صورت اینگونه نهادها را تثبیت  در ؛کمک نهادهاي مالی و مالیاتی موجود در نظام اقتصادي عمل می کند

به لوایح قانونی و مصوبات هیئت وزیران تهیه طریق  از معموالًتثبیت اقتصادي . می نامند 2کننده هاي خودکار
 منعکس – شود می تقدیم مجلس به تصویب براي که –لوایح بودجه  ربطور عمده د و منصه ظهور می رسد

این نوع تثبیت مورد  هزینه هاي دولت و ساختار آن که در ابزاري نظیر تغییر در مالیاتها و تغییر در. گردد می
 لی،مااعمال سیاست هاي  در .به شمار می روند 3استفاده قرار می گیرند جزء تثبیت کننده هاي اختیاري

 درآمد داده و را تغییر تقاضاي کل اقتصاد ،)T(مالیات و )G(مخارج دولتی یا هزینه ها در طریق تغییر لت ازدو
تورمی به  زمان رخ دادن شکاف هاي رکودي و در .)1387نظري،(می دهد قرار تأثیرتحت  ملی تعادلی را

ابزارهاي سیاست  اما شود، سیاست هاي مالی انقباضی استفاده می ترتیب از سیاست هاي مالی انبساطی و
 نرخ تنزیل مجدد باز، عملیات بازار که شامل نرخ ذخیره قانونی، ندهست پولی نیز اهرم هایی براي کنترل بازار

رابطه  پول آنها، به طورمستقیم با درآمد مردم و ،که به آنها اشاره شدی یابزارها هرکدام از .مانند آنها است و
 اعمال هرکدام از. قرار خواهد داد تأثیرآنها حجم پول در دست مردم را تحت  یعنی اعمال هرکدام از دارد؛

تعادل  می تواند محرکی براي خروج بازار از ،بجا صورت نگیرد به صورت درست و اگرمورد اشاره ابزارهاي 
 ورود می تواند گرایش به سوي عرضه، گرفتن تقاضا بر سبقتصورت  دربه عنوان مثال این عدم تعادل  باشد و

 .د را موجب شودپرکردن شکاف موجود به منظور کسب سو کاالي قاچاق براي جواب دادن به نیاز مردم و
ارضاي نیازهاي ضروري خود که در  طبیعی است که در چنین شرایطی مردم نیز به منظور رفع مایحتاج و

 شرایط تورمی که نقدینگی بازار در .استقبال خواهند کرد ورود کاالي قاچاق، از نمی شود، ارضاءداخلی  بازار
براي  .اتخاذ کرد بایستی سیاست هاي مناسب رااست، در شرایط رکود که میزان نقدینگی پایین  بوده و باال

شرایط  قدرت خرید مردم پایین است که بدترین حالت آن در مثال در شرایط رکودي که حجم نقدینگی و
زیرا به ، به تعادل رساند را بازار هرچه سریعتر یاست درست،اتخاذ س بایستی با می شود رکود تورمی ایجاد

                                                             
1 . Economic Stabilization 
2 . Automatic stabilizers 
3 . Discretionary stabilizers 
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بدون اینکه  به کاالهاي ارزان قیمت که به صورت قاچاق و تا مردم مجبورند پایین بودن قدرت خرید، خاطر
این اوصاف یکی از عوامل مهم در  با .روي آورند عرضه می گردند، وارد و مشمول مالیات هاي سنگین شوند،

 بوده که ناشی از اعمال نادرست و تقاضاي بازار ناهماهنگی بین عرضه و قاچاق به داخل کشور، ورود کاالي
  .مالی است نابجاي سیاست هاي پولی و

  ورود کاالي قاچاق رسانه اي بر تبلیغات غیرتأثیر
 هر کشوري مختص تبلیغات رسانه اي در .غیررسانه اي تقسیم می شوند دسته رسانه اي و تبلیغات به دو

تبلیغات براي  .عرضه می شوند تولید و با مجوز نهادهاي ذیصالح، اجناسی است که بصورت قانونی و کاالها و
آن قسمت  ،اینجا مورد بحث است آنچه در .گیردرسانه اي نیز صورت  کاالهاي مجاز می تواند به صورت غیر

 ،به آنها اشاره شدبر دالیلی که  بنا .قانونی را پوشش می دهد رسانه اي است که کاالهاي غیر از تبلیغات غیر
مصرف کنندگان زمانی که  -ایران بخصوص درکشور -به مصرف کاالي قاچاق می شوند زمانی که مردم ناچار

 ایمنی، دوام، اختالف در قیمت،کیفیت، کاالهاي مشابه داخلی مقایسه می کنند و با راکاالهاي خارجی 
خود مروجانی بدون  برتري کاالهاي خارجی را مشاهده می کنند، ،آنهانظایر  و سهل الوصول بودن بندي،بسته

 .وارد بازار داخلی می شوند، خواهند شدقاچاق خارجی که نوعاً به صورت کاالهاي بسیاري از مزد براي اجر و 
 ،باشد برتر ر نیز از کاالي داخلی،گنظر ویژگی هاي دی از زمانی که دست یابی به کاالي قاچاق آسان شود و

به  نیز نوعی بدبینی نسبت به کاالهاي داخلی شده ومعطوف  بیشتر هابه سوي آن صرف کنندگانگرایش م
ولی می تواند با ترغیب مردم به  ،هاي اقتصادي را حل کند ناکارآمديتبلیغات نمی تواند  .وجود می آورد

  .شدت تخریب این پدیده را تشدید نماید سوي مصرف کاالي قاچاق،

 کاالي قاچاق ورود بریت ساکنان نقاط مرزي محرومتأثیر 

از دیگر  ی مرزنشینان به درآمدهاي قاچاق،و وابستگی معشیتی برخکشور توسعه نیافتگی مناطق مرزي 
سیاست هاي ی که هنگام .قاچاق در کشور شده استپدیده ست که سبب شکل گیري ی او عوامل علل

 توزیع ناعادالنه ثروت،آنان زمانی که  و نباشد مرزي ساکنانحکومت مرکزي تأمین کننده نیازهاي معیشتی 
از حداقل ساکنان این مناطق زمانیکه عالوه بر این  مشاهده نمایند، داخل کشور امکانات را در قدرت و

امرار معاش خود  مین خانواده وأبراي ت ثابت و پایداريمنبع درآمد  و امکانات موجود در جامعه بی بهره باشند
ه سوي پدیده بآنگاه آنان  ،باشندسودآوري زیادي در ورود کاالي قاچاق از طرفی شاهد  و ،نداشته باشند

مبتنی بر وعده  .خواهند شدعرضه کاالي قاچاق در داخل کشور  عامل ورود و وشد  کشیده خواهند قاچاق
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اکنان مرزي سنیازهاي شغلی و اقتصادي مین أت در می بایست ،و براي تحقق این وعده ها يعدالت محور هاي
مرز از گرایش تا  شود  همت الزم گمارده نثروت در بین آنا امکانات وعادالنه توزیع بسترهاي مناسب براي  و

شرایط مناسب زمانیکه  تا .پیشگیري شودو روي آوردن آنان به این پدیده کاالي قاچاق به سوي  نشینان
آنان انتظار داشت که خود بخود از روي آوردن به توان از ی نشینان فراهم نشود نم مرزشغلی و اقتصادي براي 

عدم استقبال انتظار  که شرایط الزم براي این امر فراهم نشود،هنگامی از طرفی . دوري گزینندمقوله قاچاق 
دقیقی  درست و ۀبرنامامري منطقی به نظر نمی رسد و در نتیجه نمی توان  ي قاچاق،هاکاالمرزنشینان از 

توسعه  نهایت، در وبا هدف خودکفایی داخلی اقتصادي  جهادتحقق استراتژي  تصادي،اوضاع اق براي بهبود
  .به اجراء در آورد ؛اقتصادي

  کاالي قاچاق ورود مصرف کاالي خارجی بربا و حامی همسو فرهنگ  نقش
تبلیغ و ترویج فرهنگ مصرف گرایی و تجمل گرایی و تغییر یافتن الگوي مصرف به سمت استفاده از 

 .بشمار آوردتقویت کاالي خارجی  مهمترین عوامل تخریب کاالي داخلی و می توان یکی ازخارجی را کاالي 
حد ناکارآمدي شاخص هاي اقتصادي است که در  ،یفرهنگچنین  ةآورند یکی از مهمترین عوامل به وجود
گرایى  رهنگ مصرففواج مجموعه عواملى همچون ر .بحث شددر مورد آنها  میسور و مقدور در فرازهاي پیشتر

 گرایى و پررنگ شدن آثار تشخص و ایجاد تمایل به مصرف کاالهاى لوکس در کشور، افزایش روحیه تجمل
، ارزش محسوب شدن ي ایرانی با درآمدهاي متوسط به باالخانوارهااز بعضى  در میانگرى  و اشرافى طلبی

هاى جمعى کشور، از  در رسانه االهااین نوع کمصرف کاالهاى خارجى و حجم وسیع تبلیغات براى خرید 
 .به شمار می رودقاچاق کاال  حامی و همسو با فرهنگتشویقی و ترغیبی براي  رواج یافتن ترین عوامل  عمده

هاى مقابله با  و کنکاش پیرامون دالیل شکل گیري چنین فرهنگی و راهشناسى  آسیبالزم براي  لذا ضرورت
ناشی از چرخه درآمدهاي  درآمدهاى مردمنسبی افزایش  .)90،ص1385قاسمی، بهرامی و(محرز می گردد آن

اى که در  تشدید کرده است، به گونهرا براى مصرف کاالهاى لوکس و تجملى  نفتی؛ تمایل خانواده هاي ایرانی
بر فرهنگ صرفه جویی، پس انداز، سرمایه گذاري و روي آوردن به سوي گرایى  مصرف فرهنگحال حاضر 

روحیه  برتري یافتنتمایل به مصرف کاالهاى لوکس و افزایش  .غلبه یافته استد داخل محصوالت تولی
 می شود، این امر موجبارزش محسوب به عنوان یک ، ي ایرانیهاه برخى از خانواددر میان گرایى  تجمل

رف الگوى مص. را افزایش داده استکاال براى قاچاق و تمایل تقاضا در نتیجه مصرف کاالهاى خارجى و 
غربى است به شیوه فرنگ مصرف گراي ى یجو و تسلط یطلب  عهاى ایرانى هنوز تحت تأثیر فرهنگ تنو خانواده
کشور عمومی  فرهنگبدون تردید  .)1378شادنیا،(جوانان را مخاطب خود قرار داده است ،از همه ترکه بیش
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هایى همچون  براین، مالحظه زمینهبنا. باشدمؤثر نقاط مختلف کشور، در الگوى صحیح مصرف مردم می تواند 
 این امر. در جامعه از اهمیت بسزایى برخوردار استمصرف اصالح الگوى مصرف و معرفى الگوى صحیح 

تأثیرگذارى . کاهش دهدتا حدودي توجهى داشته باشد و آن را  تأثیر قابلنیز تواند بر تقاضاى کل جامعه  مى
تواند در کاهش هزینه  دهد و مى کاالهاى وارداتى را نیز کاهش مى بر الگوى مصرف در جامعه، تقاضا براى

د، افزایش تولید ناخالص هاى مولّ جویى ارزى، تخصیص صحیح منابع اقتصادى به فعالیت واردات و صرفه
اثرات مثبتى بر نظایر آنها  هاى شغلى و یابى به رشد و توسعه پایدار اقتصادى، ایجاد فرصت داخلى و دست

تواند  هاى انتظامى نمى مبارزه با قاچاق از طریق نظارت بر مرزها و کنترلاً ، صرفکنونی در شرایط. ردجاى بگذا
هاى طراحى در تولیدات داخلى،  کارساز باشد، بلکه باید ضمن ارتقاى کیفیت و بهبود شیوه يبه طور مؤثر

هاى  نقش دستگاه. ل کردمتحوهمراستا و فرهنگ مصرفى جامعه را نیز به نفع استفاده از تولیدات داخلى 
گیر بودن آن در پیشبرد فرهنگ مصرف  به دلیل همه صدا و سیماهاى جمعى به ویژه  رسانى و رسانه اطالع

با محصوالت  گرایى، بیگانگى گسترش فرهنگ تجمل و مصرف .شود مىآشکار صحیح در جامعه، بیش از پیش 
اى اجتماعى، تضعیف مقبولیت، کاهش مشروعیت، ه گرایى، هدر رفتن سرمایه ، کاهش ارزشتولید داخل
هویت فرهنگى، بحران در کانون خانواده، تضعیف فرهنگ کار و کاهش امنیت اجتماعى از جمله  آسیب دیدن

 منظم با آن برخورد به صورت منطقی و ضرورت داردکه است کاالها نوع پیامدهاى نامناسب فرهنگى این 
فرهنگ  کیفیت کاال، بهبود اهکارهاي افزایش مصرف کاالي داخلی،مهمترین ر .)294،ص1382اسعدي،( دشو

 نظارت و نظام تقویت تبلیغات گسترده، ویژگی هاي آنها، مورد محصوالت و اطالع رسانی دقیق در سازي،
 باالرفتن بی رویه قیمتها جلوگیري از با هدف در توزیع کاالها نظارت دقیق در کنترل و کاالها، کنترل برتولید

فرهنگ  هنگامی که .به یک فرهنگ عمومی تبدیل شود کشور مصرف تولیدات داخلی در شایسته است .ستا
آنگاه  و رسدمنصه ظهور می  باوري بهخودرنگ می بازد، بی هویتی  د،وش احیاءتولید داخلی  استفاده از

  .محسوب خواهد شدملی  افتخاربه عنوان مصرف کاالي داخلی 

ورودکاالي قاچاق رآن بتأثیر مردم و ت نیازشد  
که  هنگامی عامه مردم کشور، وداخلی شد که مصرف کنندگان  فرازهاي قبلی به این نکته اشاره در

 از برتري کاالي خارجی مطلع می گردند، مقایسه می نمایند وبا یکدیگر را مشابه داخلی  کاالهاي خارجی و
آنها کیفیت  برخی از حتی اگربطور عام و نسبت به کاالهاي خارجی  مصرف این کاالها تحریک شده و براي

موجب وابستگی این موجب  می کنند و پیدا نگاه برتر مثبت و گاهیدید کاالي داخلی را نیز نداشته باشند،
مشابه ست که ا حالت شدیدتر این موضوع زمانی .می گرددنسبت به کاالهاي خارجی کشور ذهنی مردم 
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در کشور خاصی  يتولید کاال فناوريهنوز  به عنوان مثال. ه باشدوجود نداشتکشور در داخل  کاالي خارجی،
اعمال تعرفه  و صدور مجوز ورودطریق  دولت نیز از مردم باشد و مرهاگر آن کاال، نیاز روز وجود نداشته باشد و

ي خواهد کرد تا به سوي مصرف کاال مصرف کننده را مجبوردر نتیجه این امر  افزایش دهد، را ها قیمت برآن،
رفع  ضرورت و نظر از اولویت بندي آنها مردم و مرهدر نظر گرفتن نیازهاي روز با نبنابرای .قاچاق روي بیاورد

با هدف تولید کاال به عنوان ي الزم فناوریهاخرید  یا اقدام به ایجادمی بایست  در کوتاه مدت،این گونه نیازها 
   .ممانعت کرد ،قاچاق ي خارجی ومردم به سوي مصرف کاالسوق دادن  ازجایگزین واردات، 

  نتیجه گیري
درگیر شدن بخشی از نیروي انتظامی و دستگاه قضایی براي مقابله با قاچاق کاال و ارز به انحاء مختلف و 

 مستقیم و بطورساالنه سبب تحمیل هزینه هاي سنگین  ؛رسیدگی به پرونده هاي قاچاقهمچنین 
 هایی ست که هزینهآن ا به طوري که آمارها حاکی از ی شود؛م کشورو مالی نظام اداري  غیرمستقیم بر

 80افزایش با 1389سال در ها، گرفتن این پرونده قرار تحت تعقیب پرونده قاچاق و هزار40نزدیک به 
بر گرفته از سخنرانی وزیر اطالعات در همایش مبارزه با (تومان بوده است میلیارد 560بیش از درصدي،

دستگاه هاي که  حاکی از آن باشد شاید اي مبارزه قاچاق،ههزینه  در زیاد ایش بسیاراین افز .)1390قاچاق،
بطوري که طراحی و   ند،ا طراحی و اجراء نکردهرا سیاستگذار و اجرایی، سیاستهاي منطقی و اجرایی مناسبی 

ها به کاال ازحجم بیشتري  به روز با ورود روزها موجب شده است که مرزهاي کشور سیاست اجراي این گونه 
به این پدیده شوم کمک  1عالوه بر این ممکن است وجود رگه هایی از فساد اداري. دنمواجه شو صورت قاچاق

 عالوه بر این .شودمی متحمل مالی  نظر از کشورست که ا ییهزینه هابیانگر  موارد ذکر شده صرفاً .کرده باشد
که کشور اینقبل از است  بهتر لذا .است یز مزید بر آننفرهنگی  اجتماعی، مخرب اقتصادي، آثار تلفات جانی،
عالج واقعه  "ورود کاالي قاچاق متحمل شود، به اصطالح معرف پس از یاو حین  همه هزینه در متحمل این

به عبارت دیگر به کارگیري استراتژیهاي پیش تدبیري و اندیشیده شده می تواند  ."را باید قبل از وقوع کرد
به عنوان  .گرددچرخه اقتصادي  بهبود به عبارت دیگر این گونه هزینه ها می بایست صرف. چاره ساز باشد

ا هزینه بیشتري باز طریق پرداخت . "ستا درمان از بهتر پیشگیري،همواره "یک اصل منطقی پذیرفته شده 
پاسخ ور و مقدور میسحد جامعه را در  نیازهاي مردم و بگونه اي که بتواندکشور  اقتصاد آمديکارهدف ارتقاء 

 .مرتفع نمود قاچاق،با تأکید بر حذف چرخه معیوب و شوم  به کاالهاي خارجی و جامعه را نیازمی توان  ،دهد
و از طرفی هزینه  کاالي خارجی وجود نداشته باشد، براي خریدتقاضایی کشور  یداخلبازار در  هنگامی که

                                                             
1 . Corruption 
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 به واردکردن این گونه کاالها کسی حاضرهش یابد، کمتر ناشی از ریسک قاچاق باال باشد و فساد اداري نیز کا
 است که در فراز هاي قبلی در حدي متعدد وابسته به عوامل ،تحقق این ویژگی ناگفته نماند .خواهد بود

  .به آنها اشاره شد ضرورت
هاي برکاال هاي گمرکی افزایش نرخ هاي تعرفهبه عنوان یک مقوله اقتصادي به تجربه ثابت شده است که 

و افزایش  همچنین افزایش احتمال کشف قاچاق .می شود موجب افزایش قاچاق کاال رسمی، وارداتی در بازار
 ،کشور به داخل پیامدهاي قاچاق کاال دیگر از .جبات کاهش قاچاق را فراهم می کندمو ،هزینه ریسک آن

ست که ا به این معنا کاهش شاخص قیمت کاالهاي وارداتی.کاهش شاخص قیمت کاالهاي وارداتی است
چنین بنابراین . نسبت به قیمت مشابه داخلی آنها کمتر است قیمت کاالهاي وارداتی که مشابه داخلی دارند،

کاالهاي مصرف مصرف کنندگان نسبی رفاه  .کاالها می شودگونه ي این برا موجب افزایش تقاضاپدیده اي 
مواجه می  طرف بازار تقاضا از پدیده کمبودداخل با  کاالهاي تولیديبنابراین  .دهد افزایش میرا قاچاق 

 ضرر دچار باشند،برخوردار قدرت کمی در بازار از  را تولید می کنند، بنگاه هایی که این کاالهاچنانچه  .شوند
 زخروج بنگاه ها ا .خواهند شدخارج  ازارب از آنها خواهد شد و در نتیجه به ناچارورشکستگی موجب حتی  و

از جمله پیامدهاي منفی  .دشدر جامعه خواهد افزایش نرخ بیکاري  فعالیتهاي تولیدي و معناي رکودبه  بازار
یکی  به نظرمی رسد .اشاره کرد و افزایش بیکاري کسري ترازپرداختها ،صادراتکاهش این پدیده می توان به 

نوع بررسی  با .باشد داخل کشوربودن قیمت کاالهاي مشابه در  باال ل اصلی قاچاق کاال به داخل کشور،یدال از
کاالهایی  که اکثراً می توان مشاهده کرد ،شدهکشور قاچاق وارد که طی سالهاي اخیر از طریق ی یکاالها

 عالوه بر به عبارت دیگر، .ندبرخوردار تري کیفیت پاییناز  آنهادر مقایسه با مشابه داخلی کاالهاي که  هستند
تولیدات و مطلوبیت عدم کارایی  ،از مبادي قانونی شناخته شده وارداتی نرخ باالي تعرفه برکاالهاياعمال 

 .دهد قرار تأثیرتحت  داخل کشور را این محصوالت در داخلی باعث می شود که واردات قاچاق به راحتی بازار
کن براي کسب مآن تسهیالت م درکنار و فقدان فرصتهاي شغلی مناسب بخصوص در نقاط مرز نشین کشور،

به سمت انجام این آنان گرایش  پیوسته انگیزه مهمی در طریق مبادالت قاچاق، هاي قابل حصول ازدرآمد
در کتمان ظاهري بیکاري  دري مؤثرنقش می توان ادعا کرد روي آوردن به سوي قاچاق  .بوده است فعالیت

به قاچاق می توان  صورتبه  بازتابهاي واردات کاال دیگر از .داشته استمناطق مرزي و برخی از اقشار جامعه 
افزایش مشاغل کاذب وکاهش اشتغال سالم  پایین بودن سطح بهره وري نیروي کار، افزایش بیکاري پنهان،

  .اشاره کرد است، این فعالیتها مناطقی که مستعد بخش روستایی در بخصوص کاهش فعالیت در
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چرا که دولت براي کمک به رشد ، تأثیر منفی می گذاردقاچاق بر سیاستهاي اجرایی دولت شوم پدیده 
همانگونه  .غالباً سیاستهاي حمایت از صنایع داخلی خصوصاً نوپا را اتخاذ می کند اقتصادي و صنعتی کشور

فرار از به علت  کاالهاي مشابه خارجی که به صورت قاچاق وارد کشور می شوند، شد،اشاره پیش تر که 
کاالهاي تولید  ي در مقایسه باپایین تر از قیمت) وديحقوق ور(حقوق گمرکی و سود بازرگانی  پرداخت

چه  در نتیجه رقابت براي صنایع داخلی حتی در بازار هاي داخلی دشوار می شود و .ند، برخوردار هستداخلی
جامد که این می اندر نهایت تعطیلی فعالیت واحدهاي تولیدي و صنعت  ورشکستگی و ،بسا به زیان دهی

در این واحدهاي تولیدي می شود و نیز رکود فعالیتهاي صنعتی را به  شاغلي افراد مسائل نیز موجب بیکار
  .)27-1385،28،آقازاده(دنبال خواهد داشت

بنابراین ورود کاالي قاچاق  .جریان آتی سرمایه گذاري را نیز دچار اختالل می کند ،ایجاد رکود
اي تولیدات داخلی که توان کافی براي رقابت سیاستهاي اجرایی دولت را مختل ساخته و به عنوان تهدیدي بر

این پدیده باعث می شود که سیاستهاي اجرایی دولت کم  .محسوب می شود با تولیدات مشابه خارجی ندارند،
قاچاق کاال به عنوان  .ورده سازندتوانند اهداف مورد نظر خود را برآن و حتی در برخی موارد بی اثر شده و اثر

اما نکته قابل توجه . ستا ناشی از برخورد عوامل قانونی کشور روبرو همواره با ریسک یک فعالیت غیرقانونی
کند،  اقتصاد کشور را تهدید می ،تاکنون این برخوردها بازدارنده نبوده و همچنان قاچاق کاال آن است که چرا

نکته  شاید این مطلب مورد اشاره،در پاسخ  .درصد از کاالهاي قاچاق کشف می شود 10به طوري که تنها 
له در مورد أاین مس درصد است و 25قابل توجه باشد که ریسک ناشی از قاچاق کاال و ارز در ایران تنها 

 90موجود در امر قاچاق کاال،  از مجموع پرونده هايبر این درصد می رسد عالوه  7کاالیی مانند سیگار به 
یرمجاز کاال، هرگز در صحنه حاضر نیستند و در غ گذاران اصلی ورود زیرا سرمایه ،درصد تبرئه می شوند

نفوذ در با  -موجود در ساختار اداري کشور استفاده از رگه هایی از فساد اداريبا  -اي حادثههر صورت بروز 
جلوگیري می با قاچاقچیان و متخلفین هر نوع برخوردي  از سایر دستگاهاي ذیربط قضایی، انتظامی و مراکز
دنیاي امروز . هاي اقتصادي قاچاق باشد باید بیشتر به فکر رفع انگیزه ،د با پدیده قاچاقدولت در برخور .کنند

 دیگري به تجارت وابسته شده است و بازارهاي یکپارچه جهانی، تفاوت سطح توسعه صنعتی بیش از هر زمان
 امثال آنها، و کشورها با یکدیگر، سختگیري سازمانی تجارت جهانی براي ممانعت از واردات توسط کشورها

 بازار خود را رويدروازه هاي ورودي و ده است که هرگز هیچ کشوري نمی تواند تغییر داشرایط را به گونه اي 
اقتصادي  درونگرایی اقتصادي نیز به مشابه یک استراتژياز طرفی  .واردات یا قاچاق کاالي دیگران ببندد

گریزى، اختالل  ل در اجراى قانون، ایجاد فرهنگ قانونقاچاق باعث اختال .کارآمدي خود را از دست داده است
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در تجارت رسمى، گسترش اقتصاد زیرزمینى، کاهش سطح معیشت، انتقال فشار مالیاتى بر بخش رسمى 
گذارى، تضعیف تولید، کاهش نرخ رشد اقتصادى، کاهش درآمد  اقتصاد، هدر رفتن منابع ملى، کاهش سرمایه

هاى اقتصادى و چرخش پول خارج از نظام ارزى، تنزل و کاهش قیمت  ریزى هدولت، ایجاد اختالل در برنام
 .شود و کاهش درآمد و عواید گمرکى مىداخلی صادرات قانونى، متضرر شدن یا ورشکستگى تولیدکنندگان 

ذکر است پدیده قاچاق بیشتر در کشورهایی رواج دارد که هم از نظر اقتصادي و هم از نظر ساختار  انشای
  .، توسعه نیافته و ناکارآمد باشنداداري

صحیح و مبارزه  کاالي قاچاق و ورود می توان گفت براي جلوگیري از توجه به آنچه بیان شد، با
 محسوب می شود اقتصادي براي جامعه جهادتالش و آن که خود نوعی  با) نه احساسی و شتابزده(منطقی

بر  و تأکید تمرکزبا همه جانبه  تجدید نظراز طریق  .است آبادانی کشور راه توسعه و بزرگ در گامی بسیار
چنانچه با نگاهی احساساتی از مردم خواسته شود، صرفاً از . همت گماشت باید به این امر داخلی اقتصاد بهبود

مانی خاصی و آنهم با ساخت داخل مصرف کنند، شاید این توصیه ها در شرایط و مقاطع زکاالهاي نامرغوب 
جایگزینی واردات مؤثر باشد، اما دیري نخواهد پائید که این این گونه سیاست ها کارایی  ثابهبه م هدف تولید

 . خود را از دست خواهند داد

  راهکارهاها و پیشنهاد
  :و متناسب با حجم این نوشتار، می توان راهکارهایی به شرح زیر ارائه کرد مبتنی بر برسی اجمالی

تولید کاالهاي هزینه نهایی  از نه واردات کاالهاي قاچاق به مراتب کمترهزیکه به نظر می رسد این گونه  )1
موجبات افزایش بی  کشور، خارج از داخل و در تفاوت قیمت این کاالهالذا . باشد کشورداخل  در آنهامشابه 

سب جهت تعیین سطح قیمت منا در شایسته استبنابراین  .فراهم کرده است را رویه تجارت غیرقانونی کاالها
  .صورت پذیرد اقداماتی کارا مناطق مرزي، در مبادالت غیرقانونی کاالها تدوین خط مشی نظارتی بر و
 این عدم کارایی ناشی از نیست و کاراچندان  صنایعی که دستخوش پدیده قاچاق است، اکثر تولیدات در )2

به  م است سیاستهایی درکشوربنابراین الز .و عدم رعایت استانداردهاي مربوطه است نظارتیسیاستهاي 
داراي  ،مناسبقیمت  به دنبال آن محصوالتی با و دانش محور اقتصاد به ایجاد کارگرفته شوندکه منجر

بدون بدیهی است شرایطی حتی  .شود تولیدو منطقه اي جهانی  بازار قدرت رقابت در برخورداري از کیفیت و
چراکه  رسمی چنین کاالهایی به داخل کشورکاهش یابد، انگیزه واردات غیر موانع گمرکی،در نظر گرفتن 

 .می شود بیشتر ،رسمی نسبت به تولیدات مشابه داخلی آنها هزینه واردات غیر
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که رواج دارد، لذا تا هنگامی  اي جامعههر  قاچاق تا زمانی که سوددهی داشته باشد در بطور کلی پدیده )3
اگر قاچاقچیان . کن شود این معضل به طور کلی ریشه که ، نمی توان توقع داشتبر آن مترتب باشدسودي 

، باید بررسی شوند، تعریف می کنندنپرداخت و عوارضی  مالیاتهیچگونه  که به عنوان سوداگرانیکاال را به 
کاهش یافته و دایره درآمدهاي ناشی از این فعالیت د تا حاشیه سود نمواتخاذ  باید نوع سیاستهایی راچه  شود

 و به دور از  سوق می دهد، کسب سود و درآمداین افراد را به سمت قاچاق کاال آنچه .تر شود تنگ نیز ناآن
روي آوردن به  ه شود تایدی اندیشهایتنها راه حل این آفت آن است که راهکار. هرگونه ریسک اقتصادي است

  .ابدی ت افزایشمقرون به صرفه نباشد و در حقیقت درصد ریسک آن به شد، قاچاق کاال
کاالهاي  عضی ازب کاالها به صورت انحصاري درآمده است به گونه اي کهاز قاچاق برخی در دنیاي امروز  )4

ورود براي آنها  مجوز هیچ دستگاه رسمیو  می شوندبه صورت قاچاق وارد کشور  موجود در سطح بازار صرفاً
بسیار دشواري  مقررات و گمرکی سنگین تعرفه هايکاالها  از واردات برخیبراي از طرفی . صادر نکرده است

این قبیل کاالها  برايقابل توجهی ي هاجامعه تقاضادر بطن که است حالی در  این .در نظر گرفته شده است
رفع  براي ،نیازهاگونه اولویت بندي این  جامعه وواقعی نظرگرفتن نیازهاي  در با ضرورت دارد .موجود است

با نوع نیاز، اقدام مقتضی  یارانه هاي متناسب ویا اختصاص  مالیاتها وفزایش حسب مورد، در کاهش و یا اآنها 
  .نمود

 وجودبراي کاالهاي خاصی  ي مشروع و منطقیدر جامعه تقاضا زمانی کهتا به این نکته باید توجه شود  )5
 ود چنینور در مواردي که. شودعرضه و  مینأتدر حد رورت می بایست کاالي مورد نیاز متقاضیان دارد، 

 افرادي، بر داشته باشد در سنگینی براي واردگنندگان هاي مجازات نیز هاغیرمجاز بوده و معامله آن هاییکاال
به  کاالها این عرضه به و جسته بهره بازار در موجود تقاضاي این از ،درآمد کسببا هدف  یافت می شوند

نظر در نظامات  امور و تجدید ه بر تسهیلعالودر چنین شرایطی دولت  .دهند می نشان رغبتقاچاق صورت 
رقابت تجار براي  فضا و شرایط الزم می بایست ،)با رعایت مصالحه تولید کنندگان داخلی(مقررات گمرکی و

سود  مافیایی، این امر کاهشتجارت برخی کاالها از انحصار باندهاي ضمن خروج فراهم نماید تا از این طریق 
  .باشدرا در پی داشته  قاچاقچیان

هاي جدي به  آسیب کردن واردات کاال ممکن است که صدور مجوز و سهل از این نکته نباید غافل شد
می تواند با روش هاي گوناگون از  دولت پیشامدجلوگیري از این  برايلذا . تولیدکنندگان داخلی وارد نماید

ه طور مختلف و منطقی در راه ب ،این قبیل کاالها از عایدات حاصلهعوارض و مالیات هاي  اختصاصجمله 
 ،با انتخاب این استراتژي .مصون سازد ،ي احتمالیآسیبها را از نایاري به تولیدکنندگان داخلی، آن کمک و
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سطح توانایی  با هدف ارتقاءافزایش کیفیت کاالهاي تولیدي،  از طریققدرت تولیدکنندگان داخلی را می توان 
تا زمانی امکان  روي آوردن به این استراتژي .مشتریان بیشتر، باال ببرد داخلی و جذب رقابت در بازارهايبراي 

 بدیهی است تا آن زمان نیز. پذیرفته نشده باشد 1بود که ایران به عضویت سازمان تجارت جهانی پذیر خواهد
خارجی  با کاالهاي با این روش به کیفیت کاالهاي داخلی افزوده شده و امکان ترقی و رونق در قابلیت رقابت

در غیر این صورت حتی با پذیرش ایران به  .پذیر خواهد شد ارهاي جهانی امکانو عرضه کاالهاي داخلی در باز
آنجایی که امکان رقابت و صادرات کاالها را در بازارهاي  عضویت سازمان تجارت جهانی در موقعیت فعلی از

تسخیر بازارهاي داخلی توسط  سرازیر شدن سیل کاالهاي خارجی و ، نتیجه اي جزداردخارجی ن
  .تولیدکنندگان و تجارخارجی در بر نخواهد داشت

بـا توجـه بـه محـدودیت منـاطق مـرزي       . دور داشت نیز نباید از نظر رارابطه بین اشتغال، بیکاري و قاچاق   )6
پـذیر   توجیـه بضـاعت و محتـاج     پرداختن این امر از نگاه برخی افرادکم بودن قاچاق، اشتغال و آور کشور و سود

بایـد توجـه   پایـدار،   اشـتغال محـور   موازي با اعمال سیاسـت هـاي  دولت به عنوان متولی امر،  لیکن. می نماید
لـیکن مناسـب اسـت    . در مناطق مـرزي و قاچـاق خیـز کشـور داشـته باشـد      بخصوص  بیشتري به امر بیکاري

 ،و ایجـاد اشـتغال در ایـن منـاطق    عایدات حاصل از جرایم قاچـاق را در راه امـرار معـاش     درصدي از عوارض و
  .هزینه نماید

 پیشگیري از درمؤثر ممانعت از خرید کاالي خارجی،گامی  فرهنگ سازي براي مصرف کاالي داخلی و )7
 نظر قیمت، این فرهنگ زمانی شکل می گیرد که محصوالت ساخت داخل از .ستا کاالهاگونه این  ورود

ضرورت  بنابراین .باشند برخوردار یسطح قابل قبول کنندگان، از سایر ویژگیهاي مورد عالقه مصرف کیفیت و
  .گردداصالح  راکشور نظام تولیدي  و بعمل آید نظر تجدید آنچرخه  بهبود تولید و فرایند در دارد

رخ  بازار ممکن است در ،تورمی پرکردن شکافهاي رکودي و بازار وسطح تقاضاي کاال در  تنظیم عرضه و )8
اعمال  .استفاده از این موقعیت دست به واردکردن کاالي قاچاق بزنند جویان با سود تا دموجب شو دهد و

پول  و حفظ تعادل بازارکاال بجا می تواند در شرایط درست و مالی در انبساطی پولی و سیاستهاي انقباضی و
  .نمایدء نقش اصلی را ایفا

مین نیازهاي مردم از راه قانونی أت در مؤثر مفید و یمی تواند گام ،به سازمان تجارت جهانیپیوستن ایران  )9
هر یک از  مبادي ورودي بهکاال  ورودبر اساس مقررات این سازمان به محض  .باشدوکاهش قاچاق کاال 

 و بازارها جهانی می شوند چنین فراینديدر . دنکشورها، این کشورها باید از ورود این کاالها ممانعت نکن

                                                             
1 . World Trade Organization( WTO) 
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امر  نای ، لذادست به انتخاب بزنند دارند،در اختیار عی که در بین گزینه هاي متنو دمصرف کنندگان می توانن
 توجه داشت دربه این موضوع  باید .باشند کسانی می شود از قدرت خرید الزم برخودارموجب افزایش رفاه 

با این . دامیانج داخلی خواهدهاي کننده  تولید به ضرر باشد، یقدرت رقابتفاقد داخلی  صورتی که بازار
ین چننموده سپس به  مهیا راخود مورد نیاز ساختهاي  زیر ابتدا می بایست ایران،همانند  ییکشورها اوصاف

  .وارد شود یمیدان رقابت
با هدف  اقتصادي جهاد استراتژي"راه  سر بربازدارنده مانعی به  شد که قاچاق کاال به این نکته اشاره )10

 مبارزه با اصوالً به عبارت دیگر. می شود به مفهوم عام آن، محسوبصادي توسعه اقت و "خوکفایی داخلی
 هرکدام از .تلقی می گردد با هدف خودکفایی براي کشوراست که  اقتصاديد نوعی جها خود ،قاچاق

 ،اساسی را یک قدم به تحقق این هدفکشور ایران می تواند  فرازهاي مورد اشاره  راهکارهاي ارائه شده در
  .سازد، انشاء اهللا تعالی نزدیکتر

  و مآخذ منابع

، چکیده مقاالت همایش امنیت اجتماعى، "مواد مخدر و امنیت اجتماعى" ).1382(اسعدى، حسن - 1
 . .عات اجتماعىمعاونت اجتماعى نیروى انتظامى جمهورى اسالمى ایران، اداره کل مطال :تهران

، سیاسی و فرهنگی مصرف کاالي تصادي، اجتماعیپیامدهاي اق " ).1388(عبدالعزیز ،افخم زاده - 2
 .، اولین جشنواره فراخوان مقاالت اقتصاد سالم"فرسایش ملی -خارجی و قاچاق

، "بررسی تحلیلی وکاربردي سیاست جنایی ایران درقبال قاچاق کاال" ).1385(آقا زاده،علیرضا  - 3
 .تهران، آثار اندیشه
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 .156ـ129، ص  22ش 
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 .و سیما

بررسی علل،آثار و پیامدهاي اقتصادي و اجتماعی واردات کاالهاي قاچاق در " ).1388(پوران،رضا - 7
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