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TRAO ĐỔI - THẢO LUẬN
Buổi trình bày bắt đầu khi tác giả giới thiệu về lý do tại sao nghiên cứu quan
tâm đến hành vi của người tiêu dùng đối với hàng giả hàng nhái. Theo TS.Phương, ở
các nước phát triển, sản xuất hàng giả hàng nhái là một vấn đề rất nghiêm trọng, hầu
hết các quốc gia này đều có chế tài rất cao đối với những cá nhân, công ty vi phạm.
Thế nhưng, ở các nước đang phát triển như Việt Nam, vấn đề này là chưa được quan
tâm một cách đúng mức, hàng nhái thường được bán tràn lan và ít chịu tác động của
các nhà quản lý thị trường. Theo nhóm tác giả, vấn đề ở đây không chỉ nằm ở chỗ
thiếu hiệu quả của các cơ quan chức năng mà còn nằm ở thái độ “nhiệt tình” của nhóm
khách hàng ưa chuộng hàng giả, hàng nhái. Một câu hỏi đặt ra là đâu là nhân tố giải
thích hành vi sử dụng hàng giả, hàng nhái của người dân? Nhận thấy đây là một câu
hỏi khá thú vị, nên nhóm nghiên cứu đã lựa chọn mục tiêu này cho đề tài nghiên cứu,
cốt yếu để có thể hiểu được thế nào là thái độ của người dân khi tiêu dùng hàng giả,
hàng nhái. Vì mục tiêu của nghiên cứu này chủ yếu tìm hiểu lí do vì sao khách hàng
sử dụng hàng giả và hàng nhái nên các đối tượng phỏng vấn chủ yếu là những khách
hàng biết rõ là mình sử dụng hàng giả, hàng nhái.
Mở đầu phần thảo luận, một số khách mời đưa ra những thắc mắc về biến thành
đạt. Theo đó, khái niệm thành đạt được định nghĩa và đo lường như thế nào trong
nghiên cứu này? Theo TS.Phương, để đánh giá sự thành đạt của một cá nhân nhóm
nghiên cứu đã sử dụng một số câu hỏi phỏng vấn như sau: (1) Người được phỏng vấn
có nhận thức là mình thành đạt (2) Người phỏng vấn được xã hội ghi nhận được, (3)
Người luôn mong muốn đạt được những điều tốt đẹp hơn trong cuộc sống (4) người
được phỏng vấn luôn theo đuổi những chuẩn mực cao hơn trong cuộc sống. TS.
Phương cho rằng đây là những câu hỏi tốt để đo lường sự thành đạt của một cá nhân
bởi lẽ chúng đã được rất nhiều các nghiên cứu chứng minh và củng cố.
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Một số ý kiến khác đề xuất rằng nên sử dụng biến thu nhập như là một biến
giải thích thay vì chỉ dừng lại biến kiểm soát như nghiên cứu đang áp dụng bởi lẽ thu
nhập có thể là một yếu tố khá quan trọng trong việc giải thích hành vi mua hàng giả
hàng nhái của người dân. TS.Phương cũng đồng ý với nhận định này và cho rằng về
mặt lý thuyết biến thu nhập là một biến khá lí tưởng dùng để giải thích hành vi dùng
hàng giả, hàng nhái. Thế nhưng, vấn đề là liệu chúng ta có thể thu thập chính xác thu
nhập của từng người hay không để đưa vào khung phân tích hay không? Trên thực tế,
không chỉ ở Việt Nam mà ở các nước Phương Tây vấn đề liên quan đến thu nhập là
một vấn đề khá nhạy cảm, vì thế rất khó có thể yêu cầu người được phỏng vấn cung
cấp những thông tin chính xác liên quan đến thu nhập của họ. Do những hạn chế đó,
trong nghiên cứu này, nhóm nghiên cứu chỉ sử dụng biến thu nhập như là một biến
kiểm soát bằng cách yêu cầu người được phỏng vấn xác định một biên độ thu nhập2
sao cho phù hợp với thu nhập thực tế nhất. Trong nghiên cứu này, biến thu nhập chỉ
nhằm mục tiêu tìm hiểu sự khác biệt hành vi ưa thích hàng giả của các đối tượng có
thu nhập khác nhau chứ không có ý nghĩa trong việc giải thích hành vi của người tiêu
dùng.
Một số đóng góp khác nêu lên gợi ý là phân tích của nhóm nên phân biệt thêm
yếu tố giới tính bởi lẽ đây là mặt hàng thời trang và chắc chắn rằng sẽ có những khác
biệt đáng kể trong việc giải thích thái độ người dân đối với hàng giả. Bên cạnh đó,
một số khách mời đề xuất là ngoài việc chú ý đến sự khác biệt giới tính, cũng cần kết
hợp thêm phân tích độ tuổi để thấy rõ hơn xu thế thời trang của xã hội. Trả lời cho 2
gợi ý này, TS Phương cho rằng đây cũng là điểm mà nhóm nghiên cứu đã từng suy
nghĩ qua và đã thử đưa vào mô hình phân tích. Tuy nhiên, các kết quả đạt thu được
không có ý nghĩa gì đặc biệt. Theo TS. Phương vấn đề có thể nằm ở chỗ do cỡ mẫu
thu thập không đủ lớn (147 nam và 149 nữ) nên những phân tích nêu ra không giúp
được nhóm có thể rút ra các kết luận có ý nghĩa.
Nối tiếp phần thảo luận về các kỹ thuật, nội dung thảo luận về phương hướng
áp dụng của nghiên cứu trong điều điều kiện thực tế cũng cho thấy nhiều vấn đề rất
thú vị. Một số ý kiến của khách mời nhận định các kết quả đạt được của nghiên cứu
này cho thấy hành vi lựa chọn hàng giả, hàng nhái của người dân phụ thuộc hầu hết
vào các yếu tố xã hội ví dụ như ảnh hưởng xã hội, thành đạt, kinh nghiệm sử dụng
trước đó, v.v.. Những yếu tố này đa phần là những yếu tố nhận thức xã hội và doanh
nghiệp khó có thể can thiệp nhằm hạn chế việc sử dụng hàng giả, hàng nhái. Một số ý
kiến tranh luận rằng để hạn chế việc sử dụng hàng giả hàng nhái cần phải xem xét
thêm vai trò của chính phủ trong việc ngăn chặn sử dụng hàng giả hảng nhái và
khuyến nghị nên bổ sung vào biến thể chế trong các khung phân tích tiếp theo. Tuy
nhiên, một ý kiến khác cũng rất đáng được quan tâm lưu ý là việc can thiệp của chính
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phủ vào hàng giả hàng đôi khi không phải là một giải pháp tối ưu. Trong bối cảnh
Việt Nam hiện nay, việc Chính phủ Việt Nam can thiệp quá sâu cũng có thể bị các
nước khác cho là trợ giá hoặc bảo hộ và có thể mở đầu cho các hành động “trả đũa”
thương mại từ các nước khác. Vì thế công tác tuyên truyền hạn chế mua hàng giả,
hàng nhái nên được thực hiện thông qua một kênh thông tin khác thay vì đặt nặng vai
trò của chính phủ như trước đây. Một số ý kiến khác nhận định lí tưởng nhất là chuyển
giao công tác này cho các doanh nghiệp, mà cụ thể hơn nữa chính là các hiệp hội. Ở
các nước Phương Tây, vai trò của các hiệp hội ngành hàng khá quan trọng. Thông qua
cung cấp các tiêu chuẩn hàng hóa đến người tiêu dùng như tiêu chuẩn môi trường, vệ
sinh an toàn thực phẩm, v.v…các hiệp hội ngành hạn cũng đã có những tác động
không nhỏ đến thái độ và hành vi của người mua hàng.
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