
 

 

 

 آیا فرهنگ مصرفی در ایران متناسب با الگوي مصرف اسالمی و شرایط کنونی اقتصاد ایران می باشد؟

 )مصرف گرایی در ایران(

  

  دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد ،مسعود همایونی فر

homayounifar@um.ac.ir               
  ،de.econom@yahoo.com،دانشجوي کارشناسی ارشد اقتصاد انرژي دانشگاه فردوسی مشهد ،ئزه دلدارفا

  چکیده

مصرف به عنوان یکی از اجزاي مهم مخارج ملی، تاثیر قابل توجهی بر متغیرهاي کالن اقتصادي مانند تولید و رشد اقتصادي دارد؛ 

شرایط کنونی اقتصاد ایران براي دستیابی  به رشد و توسعه در شرایط تحریم و فشار از  بنابراین بررسی فرهنگ مصرفی متناسب با

بنابراین ما به دنبال بررسی این موضوع هستیم که آیا فرهنگ مصرف در . سوي نیروهاي خارجی از ارکان مهم توسعه و رشد می باشد

براي تخمین تابع مصرف طی سال  ARDL؟ براي این مهم از روش می باشد یا خیر توسعه پایدارایران متناسب با الگوهاي اسالمی و 

بنابریافته هاي مطالعه، الگوي مصرف در ایران متناسب با فرهنگ اسالمی و . و بررسی هاي آماري استفاده نموده ایم 89-1341هاي 

نتیجه گیري، الگوي مصرف اسالمی بر اساس . نمی باشد و نمی تواند موجب رشد و توسعه کشور در شرایط کنونی شود توسعه پایدار

الگویی است که نیازهاي جامعه ي ما را براي رسیدن به رشد و توسعه ي پایدار در راستاي اهداف استراتژي اقتصاد مقاومتی برآورده 

  . می نماید بنابراین الگوي مصرف کنونی نیازمند اصالح در راستاي فرهنگ اسالمی می باشد

  مصرف گرایی، توسعه ي پایدارفی، ، فرهنگ مصر  :کلمات کلیدي
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If Consuming culture in Iran is in consistent with Islamic culture of 
consumption and current situation of Iran or not?  

 (Consumerism in Iran) 
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Abstract: 
Consumption as a key component of national expenditure ,has a significant impact on 
macroeconomic variables such as production and economic growth. therefore examining the 
consuming culture appropriate to the current situation of economy in order to achieve growth and 
development in terms of sanctions and pressure from external forces is a pillars of development and 
growth. So we're looking into this issue that if Iranian consuming culture is in consistent with 
sustainable development and Islamic patterns or not? We used ARDL method for estimating the 
consumption function for the years 1341-89 and we have used statistical analysis. 
According to the findings, consumption pattern is not in consistent with Islamic culture and 
sustainable development and can not be responsible for the growth and development of the 
country's current situation. 
Based on the conclusions, Islamic pattern of Consumption is the  pattern that our society needs to 
achieve economic growth and sustainable development . Therefore, the current consumption pattern 
need to be amended in order to Islamic culture. 
Key words: 
consuming culture, Islamic pattern, Consumerism 
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  :مقدمه و ادبیات موضوع - 1

مصرف یکی از اجزاي مهم مخارج ملی است که تاثیر قابل توجهی بر متغیرهاي کالن اقتصادي مانند تولید و رشد اقتصادي دارد؛ 

بنابراین بررسی مصرف متناسب براي دستیابی به رشد و توسعه در شرایط تحریم و فشار از سوي نیروهاي خارجی مسئله اي بسیار 

ما در این مقاله ابتدا به دنبال تعیین تابع مصرف ایران و سپس بررسی اینکه مصرف در ایران متناسب با شرایط کنونی .اشدمهم می ب

  . اقتصاد ایران می باشد یا خیر هستیم

 مصرف عبارت است از .مصرف در لغت به معناي خرج کردن و در اصطالح اقتصادي تعریف هاي گوناگونی براي آن ارایه شده است

سیر تاریخی توسعه در  ).153:  1388سیدي نیا،(ارزش هاي پولی کاالها و خدماتی که به وسیله افراد خریداري و تهیه می شود 

کشورهاي صنعتی نشان می دهد که این کشورها در ابتداي مراحل توسعه، تقویت توان تولیدي خود را در اولویت قرار داده اند 

اسخ گفته اند، در حالی که بسیاري از کشورهاي در حال توسعه همچون ایران با تکیه بر واردات و ونیازهاي مصرفی را همسو با آن پ

 اتخاذ الگوي مصرف برون زا، نیازهاي مصرفی خود را با تولیدات خارجی تأمین کرده اند و توجه زیادي به تولید داخلی نداشته اند

  ) .1: 1388صادقی و غفاري، (

بنابراین براي کشوري مانند ایران، که . توسعه دارد نقش برجسته اي در امکان دستیابی آن جامعه بهالگوي مصرف هر جامعه اي 

توسعه  الگوي مصرف اگر منطبق بر الگوي تولید جامعه باشد با. اهمیت باالیی برخوردار است خواهان توسعه است، الگوي مصرف از

 معمول به صورت عنصر ضد توسعه عمل می کند ی شمرده شده و به طورسازگار است و اگر منطبق بر الگوي تولید نباشد واردات

  ).126: 1388موسایی، (

نقش مصرف بر سبک ز ندگی و تفاوت رفتار هاي مصرفی در میان افراد،  جامعه شناسان وقتی از مصرف سخن می گویند بیشتر درباره

: همان( بحث می کنند مصرف و سرانجام آثار اجتماعی مصرفگوناگون و عامل هاي اجتماعی مؤثر بر شکل گیري  گروه ها، و جوامع

130 .( 

 آن، براساس و دارد تیعنا زین یآت نسلهاي از تیحما به حاضر نسل گیزند یتعال و توسعه بر عالوه هک است اي توسعه ایدارپ توسعه

  قرار توجه مورد همزمان طور به وسیستمیکا و طییمح تیوضع و یانسان طیشرا

 تییشود و وضع ینامحدوداطالق م ندهیدرآ ردک ارکبراي  ستمیس ییبه توانا ایداريپ .دارد ابتنا ایداريپ فلسفه بر ایدارپ عهتوس .ردگییم

 به خود تهايیفعال انجام براي ستمیس هک یمنابع و ابدی ینم اهشکموجود در طول زمان  اناتکو ام تیمطلوب ت،یدرآن وضع هکاست 

  .( Gilman 1999) ذاردگ یمن ضعف به رو است وابسته آنها

   

 مؤلفه هاي الگوي مصرف 1- 1

 :اي از سه مؤلفه تشکیل شده است الگوي مصرف هر جامعه

 سطح مصرف کاالها و خدمات؛. أ

 ترکیب کاالها و خدمات مصرفی؛. ب

 ).135همان، (  چگونگی کاالها و خدمات مصرفی. ج

  : مصرف گرایی  2-1

برخی مصرف گرایی را به معناي برابر . دارایی هاي مادي دادن به مصرف و هدف قرار دادن رفاه واصالت : مصرف گرایی عبارت است از 

مصرف گرایی با تغییر اندیشه ) . 153: 1388سیدي نیا، ( دانستن خوشبختی شخصی با خرید دارایی هاي مادي و مصرف گرفته اند

ز طریق وسایل ارتباط جمعی در نوع نگرش مردم تغییر داده شد و مردم تبلیغات ا بنابراین به وسیله. مردم درباره مصرف پدید می آید

تبدیل به یک ارزش و هنجار شد و  در این تغییر اصل اساسی این بود که مصرف. هر چه بیشتر مصرف کردن بودند و هستند در پی



 

 

 

آماده سازي بسترهاي فرهنگی و فکري مصرف رسانه ها به عنوان ابزاري براي  نظام سر مایه داري از. مصرف گرایی دیگر نکوهیده نبود

  ). 154همان، (  ور و متوسط را هدف خود قرار می دهد می گیرد و قشرهاي اندیشه گرایی بهره

 مصرف گرایی نوین 1- 2- 1

د را مخاطبان خو اي مرزها را در هم شکسته و و تبلیغات ماهواره جهانی، مناطق آزاد، فضاي مجازي اینترنت شرکت هاي چندملیتی و

  ).155: 1388سیدي نیا،(. این وسایل، سلیقه ها و فرهنگ مصرف را تغییر می دهند. پیدا می کند

 گرایی پیامدهاي مصرف 2-2-1

امکانات، پیامد هاي منفی بر جامعه و اقتصاد وارد می  ترویج مصرف گرایی بدون توجه به زیرساخت هاي تولید و ظرفیت تولید و تهیه

  ) 165: 1388سیدي نیا،(.سازد 

 شکاف طبقاتی 

 167همان، (. شکاف طبقاتی خواهد شد مصرف گرایی با توجه به اینکه توان خرید و درآمد افراد جامعه متفاوت است، باعث.(  

  تهاجم فرهنگی:  

 ییر در که با تغ تمایل به تجمالت و مصرف گرایی از اهداف تهاجم فرهنگی می باشد در برخی موارد تغییر در الگوي مصرف یک کشور و

مصرف  بر همین اساس یکی از پیامدهاي. یجاد جامعه مصرف گرا می شوندا الگوهاي مصرفی مردم و ظهور گرایش هاي تجملی باعث

اسالمی و همچنین ورود کاالهاي غربی و از بین رفتن بازار براي تولیدات  گرایی اشاعه فرهنگ غرب و تخریب هویت ملی و فرهنگ

  ).8: 1391سازمان بسیج جامعه زنان، (. گردد دات میداخلی و فلج شدن این تولی

  فساد اجتماعی:  

 حد، موجب فساد و از هم  از دیدگاه قرآن یکی از آثار پیامدهاي اسراف و مصرف گرایی، فساد در زمین است؛ زیرا هرگونه تجاوز ا ز

  .گسیختگی می شود و به تعبیر دیگر سرچشمه فساد، اسراف است

 احساس محرومیت: 

 همه در پی به دست آوردن کاالهاي گوناگون و  نمایش ثروت و تبلیغات باعث احساس نیاز شدید به کاالهاي مصرفی می شود و تأثیر

  ).170: 1388سیدي نیا، (.  غیرضرور هستند

 افزایش واردات 

 سیل ورودي  باعث یزنیازهاي غیرضروري در جامعه می شود و همین امر ن اشاعه فرهنگ مصرف گرایی باعث افزایش تجمل گرایی و

کنندگان خارجی و باعث افزایش واردات و تضعیف تولیدکنندگان  تولید به» نیازمند «جامعه  کاالهاي خارجی جهت رفع نیازهاي فرد و

  ). 10: 1391سازمان بسیج جامعه زنان،( داخلی می شود

 کمبود گرایش به سرمایه گذاري هاي زیرساختی   



 

 

 

  بخش هاي عمرانی و  فرهنگ تبدیل شده باشد، افراد جامعه دیگر میلی به سرمایه گذاري دردر جامعه اي مصرف گرایی به یک

فروش کاالهاي پرمصرف و فعالیت هاي  زیرساختی جامعه که زمان بر می باشد ندارند و همه به دنبال سرمایه گذاري در خرید و

مایه گذاري هاي زیرساختی و عمرانی در جامعه خواهد به سر زودبازده می باشند، به همین دلیل مصرف گرایی باعث کاهش گرایش

  )10: همان(.شد

 :الگوي مصرف اصالح1- 3

مصرف است؛ به گونه اي که اوال به الگوي مطلوب  الگوي مصرف به معناي تغییر در سطح مصرف، ترکیب کاالهاي مصرفی و چگونگی

تولید  نزدیک کردن الگوي مصرف با الگوي مطلوب و با الگوي. کند تولید، ساز گاري بیشتر پیدا دینی نزدیکتر شویم و ثانیا با الگوي

یکساله، بلکه به صورت سیاست استراتژیک است زیرا  داخلی براي کشورهاي در حال توسعه، از جمله ایران نه سیاست کوتاه مدت و

. سئله را دو چندان می کندنیست بلکه امري اجتماعی و فرهنگی نیز هست و این پیچیدگی م الگوي مصرف فقط بحث اقتصادي

  ). 127: 1388موسایی، (

 :در اسالم موارد تخصیص درآمد 1- 4

 مخارج مصرفی 

 در همین جهت اسالم، سختگیري در مخارج . نخستین اولویت را دارند در برنامۀ تخصیص درآمد فرد مسلمان، تأمین نیازهاي معیشتی

نیازهاي مادي انسان همچون خوراك، ). 14: 1388حسینی، (م شمرده است تأمین نیازهاي متعارف زندگی را الز مصرفی را ممنوع و

پوشاك و مسکن، جنبه ي عمومی دارد و استثنا پذیر نیست؛ حتی پیامبران و اولیاي الهی نیز که در اوج معنویت و ملکوت بوده اند، به 

  ).21: 1391ایروانی، (طور طبیعی، به امکانات مادي، نیاز داشته اند 

 اي اجتماعیمشارکت ه 

 تأکید فراوان قرار گرفته و آثار و برکات دنیوي و اخروي مورد  این بخش از موارد تخصیص درآمد، در قرآن کریم و روایت هاي معصومان

، )خاص به معناي(مورد با واژه انفاق  50مورد با واژه زکات، حدود  31اي که قرآن کریم در  به گونه فراوانی، براي آن ذکر شده است،

مؤمنان را به این امر مهم فرا خوانده ... المعلوم و  مورد با لفظ صدقه و موارد فراوان دیگري با الفا ظ ایتاي مال، جهاد با مال، حق 10

  ).15: 1388حسینی،(مگر آنکه یاران خویش را در آن، به صدقه امر فرمود   خطبه اي نخواند پیامبر اکر م. است

 پس انداز و سرمایه گذاري 

  منابع اسالمی به طور مستقیم با عنوان هایی  بخشی از درآمد به پس انداز و سرمایه گذاري براي تأمین نیازهاي آینده، درتخصیص

رأس المال، عمران و احیاء و بطور غیرمستقیم از راه حرمت راکد گذاشتن مال و  توفیر المال، اصالح المال، استثمار المال،: مانند 

سرمایه گذاري علت . قرار گرفته است جویی در مصرف، عبادت بودن کسب و کار و مانند آن مورد تشویقاسراف و ترویج صرفه  حرمت

استهالك سرمایه، تأمین نیازهاي شخصی آینده، تأمین نیازهاي آتی  ها و انگیزه هاي گوناگونی دارد، از آن جمله می توان به جبران

چنین انگیزه هایی، بی  سر مایه گذاري با. نفاق و پدیدساختن اشتغال اشاره کردتولیدي جامعه و تحصیل قدرت ا فقیران، افزایش توان

  ). 16: همان(است  تردید از مصداق هاي روشن صرف مال در راه رضایت خداوند متعال

 :در اسالم محدودیت هاي تخصیص درآمد 5-1



 

 

 

 بانک هاي ربوي نمی تواند یکی از راه هاي  نداز مرسوم دردر اسالم، رباي معاملی و رباي قرضی حرام است ؛ بنابراین، پس ا:  حرمت ربا

 .تخصیص درآمد مسلمان به شمار رود

 توبه (خدا حرام شده است  در اسالم، کنز مال و عد م انفاق آن در راه. کنز مال به معناي ذخیره و انباشت مال است : حرمت کنز اموال

 ).35و  34، )9(

 طریحی در مجمع البحرین خوردن چیز حرام، تجاوز  د قصد و اعتدال و اسراف در هزینه استاسراف در لغت ض: حرمت اسراف و تبذیر

نیست را از  حالل، انفاق در غیر طاعت خداوند، خوردن، خریدن و پوشیدن چیزي که مناسب حالش از حد اعتدال در خوردن چیزهاي

 .)68:1388 سیدي نیا،  . (معانی اسراف شمرده است

 اسراف به معناى زیاده روى در یک مورد معین  ت اتراف نیز به نوعى از موارد این معیار اسراف است با این تفاوت کهمى توان گف: اتراف

: 1388حسینی، ( در تنظیم سطح زندگى و گذشتن از حد مورد قبول زندگى اجتماعى است روى از مخارج زندگى است اما اتراف، زیاده

23.(  

 درباره مورد مصرف مال به » قتر « واژه)  1377دهخدا، (کمبود و تنگ گرفتن در رزق و روزي است اقتار در لغت به معناي  :اقتار

  ). 164: 1388سیدي نیا، (مرگ نجات داده و فقط رمقی براي وي با قی بماند  معناي خرج کردن مال به گونه اي که فقط انسان را از 

  

  : الگوي مصرف عمومی و اصول آن در اسالم 1- 6

 زاصل نیا : 

از . و سطح اسراف) رفاه(اضطرار، عسر و حرج، مسکنت، فقر، سطح عمومی، توسعه : سطوح مصرفی را می توان در هفت سطح قرار داد

  )56: همان.(مطلوبیت دارد و سطوح دیگر باید به این سطوح رسانده یا بازگردانده شوند» توسعه و رفاه«و » عمومی«این میان دو سطح 

فقیر کسی است که نه مخارج سال خود و افراد تحت تکفل خویش را دارد و نه حرفه و امکاناتی که بتواند : مسکنت و فقر - الف

در » فقیر«و » مسکین« .مسکین نیز به نظر بسیاري از فقیهان از نظر مالی بدحال تر از فقیر است. چنین هزینه اي را تامین کند

از دریافت زکات؛ عدم وجوب پرداخت زکات فطره؛ کراهت یا عدم استحباب صدقه جو: بسیاري از موارد احکام مشترك دارند؛ از جمله

دادن؛ جواز دریافت خمس براي سادات فقیر و مسکین؛ اجازه ي استفاده از مال یتیم، براي ولی فقیر و مسکین به میزان کفایت یا اجرة 

  ). 59: همان(ن می دانند المثل؛ جواز دریافت کفّاره، هر چند برخی فقط این مورد را مخصوص مسکی

از این سطح در متون . ، سطح عموم مردم جامعه است)مصرف(چهارمین سطح از سطوح برآورده نمودن نیازهاي مادي :  سطح عمومی  - ب

این سطح، حداقل مطلوبیت را از نظر دینی داراست و الزم است افراد تمام تالش خویش را . تعبیر شده است» معروف«دینی بیشتر به 

  .به دست یافتن به این سطح از دارایی به کار بندند براي

مرز نهایی این سطح اسراف . سطحی که امکانات زندگی و مصارف افراد از سطح متعارف نیز فراتر رفته است: سطح توسعه و رفاه  -  ج

  ).61: همان(ورود به این سطح مستحب است . است

  :مسئله شان و تحلیل آن    - د

عادت هاي حاللی پیدا کرده و در کوتاه مدت  و عادت هاي خوب سفارش کرده است اما زمانی که مردم اسالم افراد را بر زهد، قناعت

 سازگاري با آن عادت را وظیفه کسانی دانسته که سرپرستی خانوار یا جامعه را بر عهده نمی توانند جز با سختی آن را تغییر دهند،



 

 

 

عادت هاي سابق و به عبارت دیگر رعایت  اصل در بر خورد با. وند متعال شده اندگرفته اند یا اینکه مأمور اجراي حکمی از احکام خدا

  ).54: 1388تودشکی، (توجه قرار گرفته است، اشاره به این اصل دارد  شأن که در بسیاري از احکام به طور جزئی مورد

 توجه به اولویت ها  

 اصل میانه روي:  

اهمیت رعایت میانه روي در مصرف، از . اد زندگی و از جمله مصرف، اصل اعتدال استاز معیارها و ارزش هاي مهم اسالمی در تمام ابع

از این . آنجاست که از یک سو نیازهاي انسان متنوع است و به دلیل محدودیت ها نمی تواند تمام آن را به بیشترین مقدار برآورده سازد

از سوي دیگر، بیشتر امکانات و منابع مادي محدود . آن رسیدگی گردد رو باید نیازهاي گوناگون در نظر گرفته شود و در حد اعتدال به

از جنبه دیگر سالمت و نشاط انسان و پرداختن به ابعاد . است و زیاده روي گروهی در مصرف محرومیت دیگران به همراه خواهد داشت

  ).100و  99: 1391ایروانی، . (دیگر زندگی به ویژه امور معنوي، نیازمند مصرف معتدالنه است

 اصل الگو ناپذیري از بیگانگان:  

از اصول تاکید شده در آموزه هاي دینی در امر مصرف پرهیز از الگو قرار دادن بیگانگان و به ویژه دشمنان جامعه ي اسالمی در مصرف 

 ) 104: همان(است 

  : روش مطالعه  -2

تخمین زده شده  ARDLبا اصتفاده از روش اقتصاد سنجی و الگوي  89- 1341ان براي سال هاي در این مطالعه ابتدا تابع مصرف ایر

  . و سپس با نگاهی اماري تغییر مصرف نسبت به تغیرات تولید، درآمدهاي نفتی، نقدینگی و واردات بررسی شده است. است

  مدل ارائه 2- 1

 .پردازد می آن دهنده تشکیل اصلی بین متغیرهاي بلندمدت تعادلی رابطۀ یافتن و تجربی بررسی مصرف، تابع تخمین به قسمت این

 با آماري تحلیلهاي و تجزیه است، شده استفاده مدل تخمین براي  1341- 89دورة زمانی به مربوط ساالنه اطالعات از بررسی این در

   :است زیر صورت به تفادهاسمورد  مدل عمومی فرم .است شده انجام MICROFIT  و EVIEWS افزارهاي نرم از استفاده

  

  
  

 متغیر  DUMYو ) قیمت عمومی سطح به نقدینگی حجم( حقیقی نقدینگی حجم  MM تصرف و قابل درآمد YD آن در که

  .است 1353 از بعد سالهاي براي موهومی

  :است زیر صورت به موردنظر معادله  خطی فرم

  

 
 با یعنی و  یابد تغییر مستقیم جهت در ؛ مصرف تصرف، قابل درآمد تغییر اب یعنی  که آنست انتظار تئوریک لحاظ به

  .یابد تغییر مستقیم  جهت در مصرف حقیقی، ثروت تغییر

 جهت بدان روش این انتخاب .است شده استفاده (ARDL)گسترده  هاي وقفه با برداري توضیح خود روش از مدل تخمین براي

  :که است گرفته صورت

 .است کاربرد قابل باشند، میI(0)  یا  I(1)مدل،  متغیرهاي که بحث این گرفتن نظر در بدون ARDL روش -1

  .داد مدت انجام بلند و مدت کوتاه دوره دو در را اقتصادي تحلیلهاي توان می روش این انجام با -2



 

 

 

 برخوردار باالیی کارایی از متغیرها، بین مدت تاهپویایی کو گرفتن نظر در دلیل به نیز کوچک هاي نمونه حجم در روش این از استفاده -3

 .است

 از حاصل نتایج .گیرد می قرار بررسی خطا مورد تصحیح و بلندمدت پویا، معادله سه روش، این از تحلیل و تجزیه و استنباط براي

 شده ارائه )1(جدول  در  -شود می ظاهر معادله راست سمت وقفه با شکل به متغیر وابسته آن در که اي معادله-  پویا معادلۀ تخمین

 .است

 سریالی، همبستگی وجود عدم فروض شود مشاهده می همانطورکه دهد، می نشان را پویا مدل تخمین از حاصل نتایج (1 )  جدول

  شود می تأیید مدل این در ناهمسانی وجود واریانس عدم و بودن نرمال صحیح، تبعی شکل

 بین بلندمدت رابطه نشانگر ضرایب این .دهد نشان می خصوصی بخش مصرفی هاي هزینه براي را بلندمدت رابطه نتایج  (2 ) جدول

سایر  تغییر عدم شرایط تحت تصرف قابل درآمد در) کاهش( افزایش واحد یک دهد نشان می نتایج .است مدل در موجود متغیرهاي

 .شود می واحد منی حدود میزان به خصوصی بخش مصرف ) کاهش( افزایش به منجر متغیرها،

 مصرفی هاي هزینه) کاهش( افزایش به منجر شرایط سایر ثبات تحت واقعی نقدینگی حجم در) کاهش( افزایش واحد یک سویی از

 بخش مصرفی هاي هزینه در مدت کوتاه لهاي تعاد عدم تعدیل اینکه بررسی براي .شود می واحد 0.12 میزان به خصوصی بخش

 مدل این در ECM ضریب  .است شده استفاده ECM مدل  از می پذیرد، انجام صورت چه به تبلندمد تعادل سمت به خصوصی

 می تعدیل بلندمدت تعادل به رسیدن جهت مصرفی هاي هزینه مدت کوتاه تعادل  عدم از درصد چند دوره، هر در که دهد می نشان

 تخمین نتایج).  گردد باز خویشه روند بلند مدت ب خصوصی بخش مصرفی هاي هزینه تا می کشد طول دوره چند به عبارتی( شود

 درصد  30 دوره هر در یعنی است؛ آمده بدست -0.30مدل  این در تصحیح خطا جمله ضریب .است شده ارائه) 3 (جدول در مدل این

  .شود نزدیک می خود بلندمدت روند سمت به و شده تعدیل خصوصی بخش مصرفی هاي هزینه  در تعادل عدم از

  

  

  )Cons= متغیر وابسته(نتایج معادله پویا ): 1( جدول

  

  متغیر   ضریب  tآماره 

6.3   0.65  Cons(-1) 

5  0.36  YD  

2.1-  0.23-  YD (-1)  

2  0.025  MM  

1.4  2536.1  c  

1.1  4526.4  Dumy  

  آماره هاي آسیب شناسی

  همبستگی سریالی  )0.63( 0.196

  شکل تابعی  )0.65( 0.21

  نرمالیتی  )0.089( 4.5

  ناهمگنی   )0.9( 0.0024

  

  

  

  

  

 



 

 

 

 
  )Cons= متغیر وابسته ( نتایج  رابطه بلندمدت ): 2(جدول 

  متغیر   ضریب  tآماره 

5  0.51  Yd 

2.03  0.12  MM  

2.5  9132  C  

2.1  1620  dumy  

  

  

  

  ).d Cons= متغیر وابسته (نتایج رابطه تصحیح خطا ): 3(جدول 

  متغیر   ضریب  tآماره 

5  0.36  dYD 

2.03  0.04  dMM  

2.3  2945  Dc  

3.3  4623  D dumy  

3-  0.30-  ECM(-1)  

  

 .است ایران اقتصاد در مصرف بر اثرگذار عامل مهمترین تصرف قابل درآمد

 باشد می 0.36و  0.51ترتیب  به ایران در اقتصاد تصرف قابل درآمد از خصوصی بخش مدت کوتاه و بلندمدت مصرف به نهایی میل

 هاي هزینه در واحدي 0.36و  0.51افزایش  به منجر شرایط سایر ثبات تحت تصرف قابل درآمد در افزایش واحد یک که مفهوم بدان

 .شود می مدت کوتاه و بلندمدت در خصوصی بخش مصرفی

 هک بگونه اي است، خصوصی بخش مصرفی هاي برهزینه مثبتی اثر داراي (جامعه ثروت براي جانشینی عنوان به واقعی نقدینگی حجم

 .شود می خصوصی بخش مصرفی هاي هزینه در واحدي0.12حدود  افزایش به منجر واقعی حجم نقدینگی در افزایش واحد یک

  :یافته ها در خصوص مصرف در ایران 2-2

 .عملکرد اقتصادي دهه هاي اخیر کشور به خوبی نشان داده است که مصرف جامعه شدیداً به جهان خارج وابسته گردیده است

مصرفی در حجم قابل توجه وابستگی غیر  بستگی مستقیم یا مصرف کاالهاي اساسی و غیر اساسی از طریق واردات مستقیم کاالهايوا

در داخل به مواد واسطه و قطعات یدکی و وسایل سرمایه اي خارجی وابسته  مستقیم مصرف از طریق مصرف کاالیی که تولیدشان

آن، نکته مهم در این زمینه  صرف به خارج از نظر الگوهاي مصرفی و فرهنگ هاي وابسته بهوابستگی مستقیم و غیر مستقیم م .است

وابستگی را احساس نمی کند، بلکه وابستگی در تمام اقشار جمعیت و  این است که در این شرایط تنها یک قشر محدود از جامعه این

و  ز کنش ها و واکنش هاي اجتماعی  سیاسی جامعه استاین مسأله منشأ بسیاري ا. احساس می شود  در تمامی کشور مطرح و

  ). 176: 1388صادقی و غفاري، ( مستقیماً اثرات منفی و مخربی بر تولید و بر سیاست گذاري اقتصادي می گذارد

طول  ناخالص داخلی کشور بوده است؛ زیرا در هزینه هاي مصرفی بخش خصوصی در اقتصاد ایران، همواره یکی از اجزاي مهم تولید

کاهش ممتد سهم مصرف در تولید  به رغم. درصد بوده است 50تولید بطور متوسط  سهم مصرف بخش خصوصی از  1341 -89دوره 

به موازات افزایش درآمد سرانه . پس از انقالب دوباره افزایش یافته است ، این سهم در دوره50ناخالص داخلی کشور تا اواسط دهۀ 

شدید درآمدهاي نفتی  و با افزایش 50متوسط به مصرف، روندي نزولی را طی کرده، لیکن در اوایل دهه ، میل  40واقعی کشور در دهه

دوره پس از انقالب و آغاز جنگ تحمیلی ، درآمد سرانه واقعی  در. کشور، مصرف و قدرت خرید، بسیار سریع تر از تولید افزایش یافت

  ).26: مولود و همکاران(متوسط به مصرف شد  ل نهاد و این موضوع منجر به افزایش میلرو به تنز



 

 

 

فاصله دارد و به علت اینکه وضع موجود و وضع  الگوي مصرف جامعه ما با الگوي تولید داخلی و الگوي مطلوب مصرف از دیدگاه دینی

 بلندمدت آن به ايتوان در آن، تحول اساسی پدید آورد و تغییره ابزارهاي اقتصادي صرف، نمی هاي فرهنگی دارند با مطلوب ریشه

یکی از ویژگی کشورهاي در حال ). 125: 1388موسایی، ( هاي فرهنگی مرتبط با آن است طور اساسی تحت تأثیر تغییر در مؤلفه

به عبارت  دیگر آنها کاالهایی را مصرف می کنند که خود . تولیدشان ناسازگار است توسعه این است که الگوي مصرف آنها، با الگوي

واردات کاالهاي مصرفی شود و افزایش  چنین وضعی باعث می شود که دامن زدن به فرهنگ مصرفی، باعث افزایش. کنندنمی  تولید

از عوامل ایجاد فرهنگ مصرف ). 126: همان( .انباشته شدن ثروت براي سرمایه گذاري شود کاالهاي وارداتی، باعث خروج ثروت و مانع

  :اره نمودگرا در ایران می توان به موارد زیر اش

  : رشد نقدینگی - الف

خدمت  به با و است شده تکرار بسیاري هاي دوره در مصرف بازار سمت به آن دادن سوق و اقتصاد ایران در نقدینگی نادرست هدایت

 هدور ما کشور و است شده فراهم اقتصاد ایران در تورمی شرایط حاکمیت موجبات کاالها، مصرف و واردات در نقدینگی شدن گرفته

  .است کرده تجربه را طوالنی تورمی هاي

  
  

 نقش درآمدهاي نفتی در افزایش سطح مصرف -ب

می آورد تا با اعمال مدیریت توسعه اي برون  درآمدهاي ارزي سرشار حاصل از نفت این امکان را براي مدیران اقتصادي کشور به وجود

خره الگوي مصرف داخلی، دگرگونی هاي ي در راستاي برون زا شدن خارجی و باال زا، آرام آرام و همراه با رشد صنعت نفت، تجارت

به این ترتیب برون . تکمیل گردید  حلقه وابستگی به خارج را در جهت خام فروشی و واردات و مصرف کاالهاي ساخته شده یافتند، که

 داخلی در ارتباط با مصرف منتهی شد برون زایی بخش مهمی از فرهنگ زایی صنعت نفت در تداوم خود به برون زایی کل اقتصاد و

  ). 282: 1388صادقی و غفاري، (

  
  :رشد واردات و مصرف گرایی - ج

 
 
 



 

 

 

  
 :و نتیجه گیري و ارائه راهکارها بحث - 3

 :رسد می بنظر ضروري زیر نکات به توجه حاصله، نتایج به توجه با

هزینه  کنترل براي مناسب ابزار یک بنابراین شده است، کسر یممستق مالیاتهاي تصرف، قابل درآمد محاسبه در اینکه به توجه با )الف

  . است درآمد بر مالیات بویژه مالیاتی؛ از ابزار استفاده خصوصی بخش مصرفی هاي

هاي  رشد هزینه کنترل راههاي از یکی گسیخته لجام نقدینگی حجم رشد با توجه به مؤثر بودن حجم نقدینگی بر مصرف ، کنترل) ب

  .آید می ابحس به مصرفی

 نحوي به دولت اقدامات و ها گذاري و سیاست تصمیمات که است ضروري اقتصادي، توسعه و رشد به بخشیدن شتاب براي بنابراین

 . رویم پیش جامعه در مصرف سطح کاهش و مصرف الگوي کنترل تولیدگرا، یک اقتصاد سمت به حرکت جهت در که گیرد صورت

 تقویت جهت در منابع بیشتر این و گیرد صورت بیشتري دقت و ریزي برنامه ، نفتی درآمدهاي مصرف به نسبت که مقتضی است لذا

 و کسب فضاي سیاستهاي و نقدینگی میزان ها، یارانه نظام مالیاتی، زمینه در نیز ها سیاست سایر . گردند صرف کشور تولیدي توان

  .ورزند تأکید کشور فضاي در تولید و يگذار سرمایه موضوع بر اهمیت که گردند تنظیم اي گونه به کار

  

اقتصادي نیز در شکل گیري آن دخیل هستند که الزم  مصرف گرایی در بستر جامعه و فرهنگ عمومی شکل می گیرد و عوامل غیر

ایران  زندگی اي هستیم که در آن فرهنگ مصرف منطبق بر نیازهاي اقتصاد از آنجا که ما به دنبال سبک.است به آنها نیز توجه شود

در این سبک زندگی می توان الگوي  .است، بر اساس مطالعه ي صورت گرفته، فرهنگ مصرف اسالمی، این نیاز ما را تامین خواهد کرد

این الگوي هاي الزم براي  بسیاري از مولفه. مطرح ساخت اعتماد به نفس ملی، روحیه جهادي، پرهیز از لقمه حرام و صرفه جویی را

هر چه ایمان مسلمان قوي تر . نظر معنوي و مادي مهم است و آموزه هاي دینی الهام می گیرد و این مسئله از از سفارشات مصرفی

چنا نکه . بنابراین توزیع مصرف جامعه نیز برابر تر می شود. شود، حساسیت فرد درباره متوسط مصرف افراد دگر جامعه بیشتر می شود

بنابراین دولت دو وظیفه در . متفاوتی پدید خواهد آمد طور طبیعی شئون و عادت هاي مصرف در جامعه اسالمی نامتوازن شود ، به

مفهوم مصرف  رعایت شئون طبقه هاي باال و وظیفه دوم پدیدساختن توازن در مصرف ؛وظیفه نخست :سیاست گذاري ها خواهد داشت

ن مفاهیم، افعال ناپسند و حرام هستند؛ بنابراین مصرف بی دارد و ای گرایی در ادبیات دینی با مفاهیم اسراف، تبذیر و اتراف مطابقت

زیان اقتصادي مصرف گرایی و رفاه زدگی، بیش از همه، به افراد کم درآمد و جوامع عقب  .قرار دادن مصرف جایز نیست رویه و هدف

ه باید در سرمایه گذاري در بخش مانده و در حال توسعه می رسد؛زیرا گسترش این پدیده موجب می گردد تا امکانات و ثروت هایی ک

   .هاي زیربنایی و تولیدي هزینه گردد، به سوي مصرف گرایی و خرید کاالهاي تجمالتی و غیر الزم خارجی کشانده شود



 

 

 

مدگرایی افراطی، تنوع طلبی بیش از حد متعارف، زیاده روي در خرید و مصرف لوازم آرایش، محیط آرایی بی حد و مرز، عوض کردن 

وسایل شخصی و مبلمان منزل، همه و همه، گوشه هایی از نابسامانی هاي اقتصادي جامعه است که راه حل اساسی آن نهادینه مکرر 

  .شدن فرهنگ ساده زیستی به مفهوم صحیح خود می باشد

ح الگوي مصرف و است زیرا اصال اصالح الگوي مصرف اصالح نوع نگرش و اندیشه جاري در جامعه و به ویژه دولتمردان گام نخست در

محرکه اقتصاد  از طرفی مصرف موتور. کاالها و خدمات گوناگون سازگار نیست برنامه ریزي براي آن با رواج مصرف گرایی و مصرف

بلکه باید با باال بردن کیفیت کاالهاي داخلی، . کشور نیست  است اما مصرف کاالي خارجی و لوکس که در داخل جایگزین دارد، به نفع

نظارت و کنترل  براي رسیدن به این هدف الزم است. رعایت و مالحظه آموزه هاي اسالمی تشویق شوند ه مصرف معقول آنها بامردم ب

بنابراین این . ارزشی را به همراه داشته و تبعات خاصی دارد تبلیغات با خود بار. دقیق، کافی و علمی به مقوله تبلیغات داشته باشیم

و فرهنگ  قناعت و پرهیز از کنز: گام بعدي توجه به ارزش هاي دینی مانند . کنترل این بخش می افزاید موضوع به حساسیت و اهمیت

اسراف و تبذیر و : ارزش هاي غیر دینی و اخالقی مانند  سازي و الگو سازي بر اساس آموزه هاي اسالمی در جامعه و جلوگیري از اشاعه

 .استقوانین اسالم  برنامه ریزي براي اجراي صحیح

دولت بوده و وظیفه وي نیز گشایش بر افراد تحت تکفل خود  افزون بر این می توان گفت با توجه به اینکه مردم و فقیران همه عیال

جامعه از یک  به گونه اي که کفاف. می تواند به وسیله دولت اسالمی نیز در اختیار همگان قرار داده شود هستند؛ بنابراین پیشرفت ها

  .باالتري انتقال یابدسطح به سطح 
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