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 بخش پنجم

 فصل اول

 )اقتصاد بین الملل(

 

 یا کشوری را می شناسید که به روابط اقتصادی بین المللی نیاز نداشته باشد؟آ
 

 : توانایی ها و خواسته های گوناگونی دارند . انسان ها به برقراری ارتباط با یکدیگر نیازمند هستند زیرا 

 

 ی گیرند.شکل م رفع نیاز ایروابط اقتصادی بین انسان ها بر 

 

 :روابط اقتصادی انسان ها به دوشکل انجام می شود  

 این نوع رابطه اقتصادی در حد مبادله افراد در یک کشور است. وابط اقتصادی ساده :ر -1

 این نوع روابط اقتصادی در سطح بین المللی انجام می شود. روابط اقتصادی پیچیده : -2

 

  :موارد مطرح در اقتصاد بین الملل عبارتند از 

 .صادرات و واردات کاال و خدمات -1

 .سرمایه گذاری خارجی )حرکت سرمایه( -2

 .برقراری روابط تجاری با ملت های دیگر -3

 و ... ( اکو،  اتحادیه اروپا ). تشکیل اتحادیه های اقتصادی و مالی با کشور های همسایه  -4

 ( و ...  سازمان تجارت جهانی ،مالی زاد امریکای شآاجرای موافقت نامه های همکاری اقتصادی )موافقت نامه تجارت  -5

 

 ملیتی و فراملیتی نیز در دنیا شکل گرفته اند که گاهی  امروزه عالوه بر مبادالت بین کشورها، شرکت های چند

 نها از بسیاری از کشورها بیشتر است.آمد آدرتولیدات و 

 

 :هدف سازمان های جهانی و بین المللی عبارت است از 

 اکشورهتنظیم روابط بین هموار کردن تجارت و 

 

  شرکت هایی که در سطح جهانی فعالیت می کنند و دارای کارخانه ها و شعبات  چند ملیتی یا فراملیتی:های شرکت

 مریکا.آمانند جنرال موتور  هستند .در دو کشور یا بیشتر
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 :موانع گسترش تجارت بین الملل در گذشته عبارتند از 

 . کشورهاموانع قانونی ، نا امنی و ضعف  -1

 . هزینه باالی تجارت -2

 

 : موانع قانونی و ضعف دولت ها 

 شد .نا امنی راه ها وخطر حمله و هجوم دزدان و راهزنان سبب از بین رفتن انگیزه تجارت خارجی در افراد می  -1

ه حاکمان محلی با هدف حمایت از صنایع داخلی به طور غیر عقالنی باهرگونه تجارت خارجی مخالفت کرده و اجاز -2

 روابط اقتصادی بین المللی را نمی دادند.

 

  :دالیل باال بودن هزینه تجارت در گذشته عبارتند از 

 نبود وسیله حمل و نقل مناسب -1

 نبود راه های مناسب  -2

 

 از: ندپیامد باال بودن هزینه تجارت در گذشته عبارت 

 حمل و نقل کاال فقط در فواصل کوتاه و نزدیک انجام می شد. -1

 فقط کاالیی را مصرف می کردند که در منطقه محل سکونتشان تولید می شد. خود ر طول عمراغلب افراد د -2

 تولید کنندگان به اندازه نیاز بازار های داخلی کاال تولید می کردند و هرگز از تولیدات دیگران بهره نمی بردند. -3

 

 :دالیل کاهش هزینه های تجارت داخلی و بین المللی عبارتند از 

 میالدی 15میالدی و اروپاییان در قرن  13-12نوردی ایرانیان و مسلمانان در قرون انقالب دریا -1

 پیدایش صنعت بخار -2

 حمل و نقل ریلی و هوانوردی -3

 پیشرفت فنی دانش بشر -4

 وجود امنیت نسبی در سرزمین ها -5

 احداث راه های مناسب  -6

 یایجاد مقررات مورد قبول بین الملل -7

 

  رت است از:مدن هزینه تجارت عباآپایین پیامد 

به سراسر  فاسد شدنی و فاسد نشدنی با سرعت زیاد با وسایل حمل و نقل مجهز بدون از دست دادن کیفیت یانتقال کاالها

 . جهان
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 تاجر و تجارت بین الملل
 
 فردی است که محصول را در مرکز تولید خریده و در مناطق مصرف بین الملل به فروش می رساند. : تاجر یا بازرگان 

 

 می نمایند زیرا محصوالت خود لید کنندگان از طریق تاجران و بازرگانان اقدام به فروشتو : 

 .نها معموال فرصت ، تخصص و امکانات الزم برای فروش محصوالت خود را ندارندآ 

 

 تاجران و بازاریابان بین المللی، صادرکنندگان و واردکنندگان کاال می توانند موجب افزایش رونق اقتصادی هر 

 کشور شوند زیرا:

 مطلع هستند. عالیق مصرف کنندگان خارجیو  نیاز هاو  بازار های کشورهای دیگرنها از آ 

 

  انجام می شود تجارت به روش علمی زیر دالیلامروزه به: 

  تولیدیهای تنوع کاال -1

 گسترش وسایل حمل و نقل -2

 

 :امروزه کشور هایی در زمینه تجارت موفق هستند که 

 موزش دیده بیشتری در زمینه تجارت جهانی را داشته باشند.آنیروی متخصص و 

 

 ورند؟آچرا ملت ها به تجارت روی می 
 
  وردن کشور ها به تجارت بین المللی می شوند عبارتند از:آعواملی که موجب روی 

 یکسان نبودن منابع و عوامل تولید کشورها -1

 فناوری کشورها از نظر دسترسی به یکسان نبودن -2

 کسان نبودن وضعیت اقلیمی کشورهای -3

 

 :یکسان نبودن منابع و عوامل تولید 

نها دارای زمین آخصص وضع یکسانی ندارند. بعضی از منابع طبیعی و نیروی مت کشورها از نظر دسترسی به منابع زیر زمینی ،

 تخصص می باشند.ب کافی و برخی دیگر دارای منابع زیر زمینی فراوان و برخی دارای نیروی مآحاصل خیز و 
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  یکسان نیستند زیرا  فناوریکشورها از نظر دسترسی به یکسان نبودن :  

 .دستیابی به فناوری کار ساده ای نیست و نیاز به هزینه فراوان دارد -1

 دهند.ن در اختیار دیگر کشورها قرار نمن را به رایگاآو اختراعات جدید دست یافته اند  کشورهایی که به فناوری نوین -2

 نتقال فناوری کار ساده ای نیست.ا -3

 

 :پیامد دسترسی به علوم و فناوری جدید عبارت است از 

 تنوع کاالهای تولیدی -1

 افزایش کیفیت کاالهای تولیدی -2

 کاهش هزینه های تولید -3

 

 :وضعیت اقلیمی متفاوت 

ب و آثال شرایط والت خاصی تولید شود مب و هوایی سرزمین های مختلف موجب می شود که در هر کشوری محصآتنوع 

 کشورهای استوایی برای کاشت میوه های استوایی مناسب است. ب و هواییآکبار و شرایط هوایی ایران جهت کشت خش

 

 مزیت مطلق مزیت نسبی

 

 فناوری و عوامل تولید( موجب می شود که ، ) تفاوت اقلیما توان تولیدی متفاوت کشوره : 

 تولید نماید.تر کشورهای دیگر مقرون به صرفه یسه با ارا در مق یرکشوری بتواند کاالیه

 

 به این معنی است که  مزیت مطلق: 

ن نسبت به آهزینه تولید هایی نمایند که ابع و امکانات یکسان می باشند باید اقدام به تولید کاالکه دارای من کشورهایی

 نمایند.و محصوالت دیگر را از طریق مبادله با یکدیگر تامین  باشدکمترکشورهای دیگر

 

 به این معنی است که  مزیت نسبی: 

نماید  را تولید کاالیی دنها را دارآکه توان تولید  باید از بین کاالهایی نیستدارای مزیت مطلق  ییتولید کاال اگر کشوری در

 کمتر است.ر در کشور خود ن نسبت به کاالهای دیگآکه هزینه تولید 
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   مثال:

می توانند  فقط از نظر عوامل تولید دارای شرایط یکسان می باشند اگر فرض کنیم که این سه کشورکشور ایران، برزیل و کنیا 

 :می باشد جهت تولید غذا یا پوشاک به شرح زیروان حداکثری آن ها ت،  یه نمایندغذا و پوشاک را با قیمت یکسان ته

 

 

 پسپوشاک دارای مزیت مطلق می باشند تولید غذا و برزیل در تولید در گیریم که ایران  با توجه به جدول باال نتیجه می

 . ایران باید پوشاک را از برزیل وارد نماید و برزیل باید غذا را از ایران وارد نماید

نیست که کنیا  باشد اما این بدان معنا مزیت مطلق نمی از کاال ها دارای کنیا در تولید هیچ کدامجدول نشان می دهد که 

نسبت به تولید  در کشور کنیا تولید غذا باید به تولید غذا بپردازد زیرا وتولید هیچ کاالیی را ندارد  درامکان تخصصی شدن 

 و پوشاک را از برزیل وارد نماید.است پوشاک دارای مزیت نسبی 

 

 اصل مزیت نسبی و مطلق در تولید عبارتند از: رعایت هایپیامد 

 تقسیم کار بین جوامع -1

 تولید یک یا چند کاالدر تخصصی شدن -2

 کشورهاافزایش رفاه مردم  -3

 افزایش تولید در جهان -4

 جهان و حتی خانواده شهر ، منطقه ، تک محصولی در سطح -5

 

 عدم رعایت اصل مزیت مطلق و نسبی عبارتند از: هایپیامد 

  بع و سرمایههدر رفتن منا -1

 ولید کاالی کمتر و بی کیفیتترفاه جامعه به دلیل کاهش  -2

 

  تک محصول رعایت اصل مزیت مطلق و نسبی موجب می شوند که اغلب خانوار ها از زندگی اجتماعی شهری

 تواند مستقل و خود کفا در جامعه باشد. و هیچ خانواده ای نمی است باشند مثال یکی قصاب و یکی خیاط

 

 زندگی اجتماعی انسان معنا ندارد.بدون تقسیم کار و بدون مبادله  یدر دنیا 

 کشور غذا پوشاک

 برزیل واحد 40 واحد 70

 ایران واحد 60 واحد 30

 کنیا واحد 20 واحد 10



 

6 
 

 یا تجارت بین المللی دارای منافع است؟آ
 
 ور است زیرا:آام کشورها و موسسات و افراد سود تجارت بین المللی برای تم 

 د.درگیم کار بین المللی را فراهم می با رعایت اصل مزیت مطلق موجبات تخصص و تقس -1

در تولید و انتقال منابع از بخش های بدون مزیت به بخش های دارای مزیت ، توجه به مزیت نسبی خود  با هاکشور -2

 یک یا چند کاال کمیت و کیفیت تولید خود را افزایش می دهد.

 حجم و کیفیت کاالهای تولید شده در جهان را افزایش می دهد.، تقسیم کار و مبادله با  -3

 ود می یابد.سطح رفاه زندگی مردم جهان بهب -4

 

 :فواید تجارت بین الملل برای تولید کنندگان عبارتند از 

 کشورهای دیگر بستگی دارد.ازالت و مواد اولیه و... آلید کنندگان به وارد کردن ماشین ادامه کار بسیاری از تو -1

کاالهای ،رات تا تولید کنندگان از طریق صاد موجب می شودبازار های داخلی محدود است اما تجارت بین المللی  -2

 اضافه خود را با قیمت مناسب  و وضعیت بهتر به فروش برسانند و به بازار وسیع تری دست پیدا کنند.

تجارت بین المللی باعث ورود کاالهای خارجی به کشور ها می شود و اگر این امر هدفمند و با مدیریت صحیح انجام  -3

 محصوالت ی نموده تاتالش بیشتر ابت با تولید کنندگان خارجیداخلی را وادار می سازد برای رق شود تولید کنندگان

 .تولید نمایند  یترمدآبهتر و کار

 

 برای مصرف کنندگان: فواید تجارت بین الملل 

 استفاده کنند. کنندگان بتوانند از کاالهای گوناگون و ارزان مصرف رجی باعث می شود کهاواردات کاالهای خ -1

کاالهای ضروری وارداتی را به ود که مصرف کنندگان ارز الزم برای پرداخت بهای صادرات کاال به خارج سبب می ش -2

 ورند.آ دست

 

 :شرایط ورود کاالهای خارجی به یک کشور عبارتند از 

 از کاالی مشابه داخلی ارزان تر و مرغوب تر باشند . -1

 نها در داخل تولید نشوند.آمشابه  -2
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 ی کار و سرمایهمبادالت بین المللی در بازار های نیرو
 
 :روابط اقتصادی بین کشورها به اشکال زیر می باشند 

 مبادله کاال و خدمات  -1

 مهاجرت نیروی کار از نقطه ای از دنیا به نقطه ای دیگر که وضع بهتری دارد. -2

 می شود. حضور کارگران خارجی در ایران وکارگران ایرانی در خارج که با هدف دستیابی به وضعیت بهتر شغلی انجاممانند 

 حرکت سرمایه از نقطه ای از دنیا به نقطه ای دیگر که وضع بهتری دارد. -3

 کشور خود.ری های خارجی درها در جهت  جذب سرمایه گذاانند فعالیت کشورم

 

 :هدف کشور ها از جذب سرمایه گذاری های خارجی این است که 

ر نیز در جهت رشد و افزایش کارخانه ها و بخش های عالوه بر پس انداز های داخلی خود از پس انداز های کشورهای دیگ

 تولیدی داخلی استفاده نمایند.

 

 سیاست های تجاری
 
  را انتخاب می کنند. سیاست های تجاری مختلفیخود  متناسب با وضعیت اقتصادیکشورها 

 

 :برخی از انواع سیاست های تجاری عبارتند از 

 تعرفه گمرکی -1

 عوارض وارداتی -2

 سهمیه وارداتی -3

 داخت یارانه های مختلفپر -4

 تسهیالت اقتصادی و حقوقی -5

 

  کشورها جهت حمایت از تولید کنندگان داخلی و کاهش وابستگی به کشورهای دیگر از سیاست های زیر

 استفاده می نمایند:

 تعرفه گمرکی -1

 عوارض وارداتی  -2

 سهمیه وارداتی -3
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 ، و تشویق سرمایه گذاری های خارجی از نفوذ به بازار های جهانی  کشورها جهت تشویق صادرکنندگان داخلی

 سیاست های زیر استفاده می نمایند:

 پرداخت یارانه های مختلف -1

 تسهیالت اقتصادی و حقوقی  -2

 

 :صنایعی که در همه کشورهای دنیا مشمول حمایت می شوند عبارتند از 

 کاالها و صنایع راهبردی -1

 نوزاد ) مانند فناوری های نوین در ایران( صنایع -2

 

 و صنایع راهبردی در همه کشورها مشمول حمایت قرار می گیرند زیرا: هاکاال 

 در ابتدای عمر خود هستند و توان رقابت با صنایع خارجی را ندارند. -1

 ردد.گ طه دشمن و ضعف و وابستگی کشور مینها در یک کشور موجب بهانه جویی و سلآعدم تولید  -2

 

 چند پرسش اساسی
 
 فهومی استعماری است زیرا:برخی معتقدند که مزیت اقتصادی م 

دنیای واقعی امری نا در  تک محصولی شدنرعایت مزیت اقتصادی ممکن است موجب تک محصولی شدن شود و  -1

 لقی می شود.تمطلوب 

و رعایت مزیت اقتصادی باعث  دکنند کفایی و عدم وابستگی تاکید می همه کشور ها بر استقالل اقتصادی ، خو -2

 .وابستگی می شود 

 اما مزیت اقتصادی باعث مصرف کاالهای خارجی می شود . د دارندبر تولید و مصرف کاالی ملی تاکی ها همه کشور -3

ن متوجه کشورهای آمتوجه کشورهای قدرتمند و زیان مزیت اقتصادی  رعایت مبنی برل منافع تجارت بین المل -4

 ضعیف می باشد.

 

 محصوالت راهبردی
 
 ی ، خودکفایی و عدم وابستگی عبارتند از:دلیل تاکید اقتصاد دانان بر تولید داخل 

 جنگ های اقتصادی چند قرن اخیر  -1

 رفتار استکباری قدرت های جهان -2
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 :محصوالت راهبردی عبارتند از 

 بازار و... انجام می شود. ،هزینه  ، نها بدون توجه به سودآاال ها و خدماتی که تولید ک

 

 :برخی از محصوالت راهبردی عبارتند از 

 دارو و محصوالت کشاورزی روری مانند غذا ،کاالهای ض -1

 هسته ای و انرژی های نو ،ه انرژی مانند: نفت زکاال های حو -2

 صنایع دفاعی و نظامی -3

 

 ، منافع سیاسی و غیر اقتصادی نیز توجه می نمایند. اقتصاد دانان به مزیت نسبی راهبردی 

 

 خلق ارزش بهتر از بیکاری
 
 زمانی کشور ها باید منابع و امکانات خود را به تولید محصول غیر مزیتی اختصاص دهند که : 

صول غیر در محده ممکن نباشد زیرا خلق ارزش افزو در کوتاه مدت برای عوامل تولید )مثال نیروی کاری مهارت( اشتغال

 مزیتی بهتر از بیکاری است.

 

 احیا و خلق مزیت اقتصادی
 
 .محیط جغرافیایی و طبیعت مزیت اقتصادی را در اختیار هر کشور قرار می دهند 

 

 وری و اقتصاد دانش بنیان این است که:آنو ، د اقتصاد دانان بر سرمایه انسانیدلیل تاکی 

زی و دریایی جدید( و خلق مزیت های اقتصادی جدید در عرصه خدمات، احیای مزیت های بالقوه )مانند محصوالت کشاور

 فناوری و صنایع فرهنگی می تواند کشور ها را از مسیر عقب ماندگی قبلی برهاند.علم و 

 

 : عامل موفقیت کشور های پیشرفته عبارتند از 

ن می باشند.)خلق مزیت های اقتصادی آ اراینها بوده اند و امروزه دآیت هایی که تا چند قرن پیش فاقد استفاده از مز -1

 جدید و احیای مزیت های بالقوه(

کشورهای  قدیمی انتقال مزیت هایی با ارزش افزوده کمتر به مزیت هایی با ارزش افزوده بیشتر.) انتقال صنایع -2

 پیشرفته و صنعتی به کشورهای دیگر(
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 حمایت از صنایع نوزاد و گلخانه ای
 
 هومی دائمی نیست یعنی:مزیت داشتن یا نداشتن مف 

 اگر کشور به دلیل محدودیت طبیعی مزیت اقتصادی نداشته باشد به این معنی نیست که نمی تواند به مزیت دست یابد.

 

 اند از راه های زیر مزیت به اگر کشوری به دلیل محدودیت های طبیعی مزیت اقتصادی نداشته باشد می تو

 ورد:آدست 

 .معین دولت و مصرف کنندگان از محصول بدون مزیت در محدوده زمانی  حمایت مشروط و گام به گام-1

 )کشوری که دریا ندارد با دستیابی به فناوری محصوالت تولید کند.( پیشرفت های علمی و دستیابی به فناوری . -2

 

 حمایت از صنایع نوزاد گلخانه ای 
 
  :صنایع نوزاد و صنایع گلخانه ای 

 حمایت دولت و مردم در مسیر کسب مزیت اقتصادی است.با  صنایعی گفته می شود که به

 

 تولید فرا ملیتی و چند ملیتی 
 
 مرزی شده است و به عبارتی ساخت ژاپن و یا ... فرا الکترونیکی امروزه تولید اغلب کاال ها مخصوصا کاالهای

 معنایی ندارد.

 :هدف از تاسیس موسسات چند ملیتی این است که 

نها را در تولید آدهند و در حالتی خوش بینانه  ند مزیت اقتصادی کشور های دیگر را به خود اختصاصاز این طریق بتوان 

 مشارکت دهند.

  ست که:اعروف دنیا به کشور های دیگر این تجاری م مارک انتقال کارخانه هایدلیل 

 ش()تولید پوشاک مارک انگلیسی در بنگالد کارگر در برخی کشورها بسیار ارزان تر است .

 

 عادالنه نا قیمت گذاری
  بستگی دارد. قیمت مبادلهمنافع حاصل از تجارت بین الملل به  

ل برای ایران زیباشد دیگر تجارت بین ایران و برغذا برابر  10پوشاکجهانی بین ایران و برزیل قیمت مثال اگر در تجارت 

 ور نیست.آسود
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 است که : ارزش نابرابر محصوالت کشورهای قوی و ضعیف این لتع 

 . قدرت های اقتصادی محصوالت را به صورت ناعادالنه قیمت گذاری می کنند 

 

 نا عادالنه توسط قدرت های اقتصادی: ییامد قیمت گذارپ 

 وری قوی در دنیا.آی ،غذا و محصوالت خام و فاقد فن ارزان بودن انرژی، محصوالت کشاورز -1

 وری باال و دانش بنیان.آگران بودن محصوالت با فن  -2

 

 :تجارت جهانی زمانی موجب افزایش منافع کشور ها می شود که 

 .نگردد منافع حاصل از تجارت عادالنه تقسیم شود و از سوی برخی از کشور های قدرتمند مصادره 

 

 ضرورت تعامالت بین المللی و حضور جهانی
 
 قطع روابط تجاری و اقتصادی  معنای جایگزینی واردات بهکفایی یا تولید ملی و تاکید بر انتقال اقتصادی و خود

 و گوشه گیری از اقتصاد بین الملل نیست.

 

 .تجارت بین الملل عرصه تالش و رقابت است 

 

 : در فضای رقابتی کسانی برنده هستند که 

 (مطلق  و مزیت نسبیشناسایی  )را بشناسند و آن ها را افزایش دهند . توانمندی های تولیدی خود بتوانند -1

 شناسایی فرصت های بین المللی. -2

 . افزایش همکاری های دو جانبه بین المللی به صورت هوشمندانه -3

 

 سیب پذیری اقتصادیآکنندگی و ش
 
  زندگی عموم مردم در جامعه شهری مبتنی بر تک محصولی است و هر فردی با تخصصی که دارد به یک شغل

 و حرفه مشغول است.

 سیب پذیر است زیرا :آک محصولی ، اقتصادی شکننده و د تدر فضای جهانی اقتصا 

 را ندارند.تکانه ها، مشکالت و تحریم ها  انعطاف پذیری در مقابل ووری آحصولی در مواقع بحران امکان تاب اقتصاد تک م -1

ت اقتصاد تک محصولی فاقد زنجیره کامل خلق ارزش است و به همین دلیل در رقابت و جنگ اقتصادی محکوم به شکس -2

 می باشد.
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 زنجیره خلق ارزش به تمامی مراحل ایجاد ارزش افزوده می گویند .

 

  و استحکام اقتصادی نزدیک شوند: استقاللکشور ها از راه های زیر میتوانند به وضعیت 

 راه های تامین کاال های وارداتی خود را متنوع کنند. -1

 بازار فروش کاالهای صادراتی خود را گوناگون کنند. -2

 ت تک محصولی فاصله بگیرند.از وضعی -3

 با خلق مزیت های جدید اقتصادی امکان تامین برخی از نیاز های خود را در داخل کشور فراهم کنند. -4

 به علم و فناوری و اقتصاد دانش بنیان توجه بیشتری داشته باشند. -5

 

 :تحلیل وضعیت اقتصادی ایران از گذشته تا کنون 

 مدهای نفتی وابسته بود. آشمار می رفت که به شدت به دربه  ایران در گذشته کشوری تک محصولی -1

مد آمدی وابستگی به درآدند تا با گوناگون کردن منابع دربعد از انقالب اسالمی و جنگ تحمیلی دولت ها تالش کر -2

 های نفتی را کاهش دهند.

تی کشور متنوع شده و تا مد های صادراآمد های نفتی وابسته است اما درآما به در امروزه هنوز هم اقتصاد دهرچن -3

 حدودی از وضعیت تک محصولی فاصله گرفته است. 

افزایش با تالش در عرصه علم و فناوری توان فنی کشور در زمینه ساخت ماهواره، انرژی هسته ای و فناوری نانو و...  -4

 .ستداشته ادر مسیر قطع وابستگی به قدرت های بزرگ در رسیدن به مرحله انتقال اقتصادی گام بریافته و 

 

  :راه هایی را که ایران برای افزایش توان فنی به کار برده است عبارتند از 

 تالش در عرصه علم و فناوری و تجاری سازی فناوری های نوین. -1

 تاسیس شرکت های دانش بنیان . -2

 

 : موفقیت های ایران در عرصه علم وفناوری عبارتند از 

 ساخت ماهواره امید -1

 بیو تکنولوژی -2

 سته ایانرژی ه -3

 فناوری نانو -4

 لیزر -5

 یافته های بنیادین -6

 صنایع دفاعی و نظامی -7
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 تحریم اقتصادی
 
 یکی از ابزار های رقابت و یا جنگ اقتصادی می باشد.:   تحریم اقتصادی 

 

 :کشور های زورگو با اهداف زیر از تحریم اقتصادی استفاده می نمایند 

 اهداف اقتصادی )کسب منافع بیشتر( -1

 ندازی یا اعمال فشار(اهداف سیاسی )برا -2

 ابزار مکمل جنگ نظامی  -3

 

 :پیامد های تحریم اقتصادی عبارتند از 

 افزایش هزینه مبادله -1

سختی صادرات و واردات به گونه ای که کشور تحریم شده مجبور است کاالی مورد نیاز خود را با قیمتی گران تر از  -2

 بازار سیاه تهیه نماید.

 د از :انواع تحریم های اقتصادی عبارتن 

 تحریم تجاری -1

 تحریم مالی -2

 خدمات و عوامل تولید مثل سرمایه.و مقابل صادرات و واردات کاال  رمانع تراشی د : تحریم تجاری یعنی 

 

 مانع تراشی در مقابل مبادالت مالی ، بانک ها و بیمه ها. : تحریم مالی یعنی 

 

 در گذشته تحریم های تجاری بیشتر از تحریم های مالی رواج داشت. 

 

 اقتصاد امروز یک اقتصاد جهانی است. :  امروزه تاثیر گذاری تحریم های تجاری کاهش یافته است زیرا 

 

  ایجاد شبکه گسترده و یکپارچه پولی و مالی بعد از جنگ جهانی دوم بر تحریم هاتاثیر : 

لی های بین المللی )دالر و یورو( کشور های تحریم کننده از فناوری های جدید ارتباطی و اطالعاتی و نهاد های مالی و پو

 استفاده کرده و تحریم های بانکی و بیمه ای اعمال کنند.

 

  د.نبر کشور تحریم شونده تحمیل می کنتحریم ها هزینه هایی را 

 کننده و سایر کشورها نیز از تحریم زیان می بینند. ریمکشورهای تح 
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 شته باشد زیرا :گاهی تحریم می تواند برای کشور تحریم شونده منفعت دا  

تحریم موجب می شود کشور تحریم شونده با تکیه بر نیرو های داخلی دست به تولید بزند و مزیت اقتصادی و رقابتی 

 آورد .یاست اقتصاد درون زا به وجود می کسب کند و با اجرای صحیح این س

 

 عبارتند از: ستن مواجه بوده اآپس از پیروزی انقالب اسالمی با  تحریم هایی که ایران 

 مریکا بعد از پیروزی انقالب.آوکه شدن اموال و دارایی ها توسط بل -1

 تحریم های نظامی و غیر نظامی در طول جنگ تحمیلی. -2

 بانکی و بیمه ای در سال های اخیر . تحریم های نفتی ، دارویی، هواپیمایی ، -3

 

  تحریم ها بر ایران :تاثیر  

ضمن اینکه  نرسیدند خودتحریم کننده ها به اهداف ایران در برابر تحریم ها هزینه هایی را متحمل شده است اما  قتصادا

قتصاد ایران نسبت به مقاومت اده شته است و این نشان دهنمراه دااین تحریم ها برای بخش هایی از کشور منافعی را به ه

 های دیگر است.اقتصاد کشور

 

 اقتصادی و سازمان های بین المللیتحادیه های ا
 
 قرن گذشته عبارتند از : رد نیپیامد گسترش مبادالت و تعامالت جها 

 وضع مقررات و قوانین جهانی  -1

 تاسیس سازمان های تنظیم کننده و ناظر امور اقتصادی و مالی  -2

 

 : علت شکل گیری و گسترش سازمان های بین المللی  

 بوده اند. یجهانعمال حکمرانی اقدرت های برتر همواره به دنبال 

 

 د کشور ها و اقتصاد جهانی عبارتند از: مهم ترین سازمان های تاثیر گذار بر اقتصا 

 بانک جهانی -1

 (IMF)صندوق بین المللی پول -2

 (WTO)سازمان تجارت جهانی -3

 

  کشورها در اعمال سیاست های تجاری خود بین کشورهای دوست وشرکای تجاری خود با سایر کشورها

 یکسان عمل نمی کنند.
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 :چگونگی روابط تجاری کشورهای دوست 

بین خود و  تجاری مبادالت تجاری و اقتصادیدوست سعی می کنند با تشکیل اتحادیه های اقتصادی یا بلوک های شورهای ک

 و موانع تجاری را کاهش دهند. را افزایش دادهاعضای اتحادیه 

 

 ه های اقتصادی عبارتند از:یچند نمونه از اتحاد 

 اتحادیه اروپا -1

 (ASEAN)     سیاآاتحادیه ملل جنوب شرق  -2

 سازمان کنفرانس اسالمی -3

 

 :اتحادیه اروپا 

 اروپایی با تشکیل این اتحادیه و انتخاب پول واحد بازرگانی کل اروپا را تقریبا به صورت بازرگانی داخلی در آورند.شور های ک

 

 :اتحادیه ملل جنوب شرق آسیا  

 منطقه قدرتمند تجاری در جهان به شمار می رود.و اتحادیه اروپا چهارمین  ، ژاپن مریکاآده عضو دارد و بعد از  هاین اتحادی

 

 :سازمان کنفرانس اسالمی 

 . نهادی صرفا اقتصادی نیستو  میان کشورهای اسالمی تشکیل شد با هدف ایجاد اتحاد میالدی1972در سال  سازماناین 

 

 :نهاد های فرعی اقتصادی سازمان کنفرانس اسالمی عبارتند از 

 مرکز اسالمی توسعه تجارت  -1

 ک توسعه اسالمیبان -2

 اتاق صنعت و بازرگانی اسالمی -3
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 نمونه سوالت

 چرا انسان ها با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند؟-1

 بر اساس رفع ............ شکل می گیرد.نسان ها اروابط اقتصادی بین  -2

 نها را توضیح دهید.آانسان ها به چند شکل وجود دارد؟ رابطه اقتصادی  -3

 چهار مورد از موارد مطرح در اقتصاد بین الملل را بنویسید . -4

 هدف سازمان های جهانی و بین المللی چیست؟ -5

 چه عواملی در گذشته مانع رشد و توسعه تجارت بین الملل می شد؟ -6

 ح دهید.موانع قانونی ، نا امنی و ضعف دولت ها را به عنوان یکی از موانع تجارت بین الملل در گذشته توضی -7

 چرا در گذشته هزینه تجارت باال بود؟ -8

 چرا امروزه هزینه تجارت داخلی وبین الملل کاهش یافته است؟ -9

 داشت؟ ه دنبالبباال بودن هزینه تجارت در گذشته چه نتایجی  -10

 نتایجی به دنبال داشته است؟هزینه تجارت داخلی بین الملل چه کاهش  -11

 گویند؟ تاجر به چه کسی می -12

 چرا تولید کنندگان خود اقدام به فروش کاال هایشان نمی کنند؟ -13

 ؟دمی شو هاچرا حضور تاجران و بازاریان بین الملل موجب افزایش رونق اقتصادی کشور-14

 چرا امروزه تجارت به روش علمی انجام می گیرد؟ -15

 امروزه چه کشور هایی در زمینه تجارت موفق تر هستند؟ -16

 وردند؟آن الملل روی می ورها به تجارت بیرا کشچ -17

 یکسان نبودن منابع و عوامل تولید را به عنوان یکی از دالیل تجارت بین الملل توضیح دهید. -18

 یکسان نبودن فناوری را به عنوان یکی از دالیل تجارت بین الملل توضیح دهید. -19

 اختیار کشورهای دیگر قرار نمی دهند؟ چرا کشورها فناوری نوین خود را به رایگان در – 20

 وضعیت اقلیمی متفاوت کشورها را به عنوان یکی از دالیل تجارت بین الملل توضیح دهید. -21

 به دنبال دارد؟ای توان تولیدی متفاوت کشور ها چه نتیجه  -22

 منظور از مزیت مطلق چیست؟ مثال بزنید.-23

 منظور از مزیت نسبی چیست مثال بزنید.-24

 رعایت اصل مزیت نسبی و مطلق چه نتایجی به دنبال دارد؟ -25

 چه پیامدی به دنبال دارد؟ و مطلق عدم رعایت اصل مزیت نسبی-26

 رعایت اصل مزیت مطلق و نسبی موجب میشود که اغلب خانوار ها در زندگی اجتماعی شهری .............. باشند. -27

 .. زندگی اجتماعی انسان معنا پیدا نمی کند............ و بدون در دنیا بدون ............ -28

 ایا تجارت بین الملل دارای منفعت است ؟چرا؟ -29

 تجارت بین الملل چه فوایدی برای تولید کنندگان دارد؟ -30

 چرا تجارت بین الملل موجب افزایش کیفیت کاال های داخلی می گردد؟ -31
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 ندگان می شود؟چرا تجارت بین الملل موجب سود بیشتر تولید کن -32

 چرا تولید کنندگان نیاز مند تجارت بین الملل هستند؟ -33

 تجارت بین الملل چه منافعی را نصیب مصرف کنندگان می کند؟ -34

 شرط ورود کاالی خارجی به یک کشور چیست؟ -35

 رابطه اقتصادی بین کشور ها به چند شکل انجام می شود؟ -36

 ری های خارجی چیست؟هدف کشورها از جذب سرمایه گذا -37

 کشورها متناسب با  وضعیت ................ خود سیاست های تجاری مختلفی را انتخاب می کنند. -38

 برخی از سیاست های تجاری را نام ببرید. -39

 کشورها جهت حمایت از تولید کنندگان از چه سیاست هایی استفاده می کنند؟ -40

 ؟ز چه سیاست هایی استفاده می کنندداخلی و نفوذ به بازار های جهانی ا کشورها جهت تشویق صادرکنندگان -41

 ه وارداتی به چه منظور استفاده می شود؟یسهمعوارض وارداتی و  رفه گمرکی ،سیاست های تع -42

 دولت ها به چه منظور به تولید کنندگان یارانه های مختلف و تسهیالت اقتصادی و حقوقی پرداخت می کنند؟ -43

 گیرند؟ چه صنایعی در همه کشورها مشمول حمایت دولت قرار می -44

 چرا کاالها و صنایع راهبردی در همه کشورها مشمول حمایت دولت قرار می گیرند؟ -45

 وم مزیت اقتصادی را مفهومی استعماری می دانند؟چرا برخی مفه -46

 بستگی چیست؟دلیل تاکید اقتصاد دانان بر تولید داخلی ، خوکفایی و عدم وا -47

 چیست؟ یمنظور از محصوالت راهبرد -48

 برخی از محصوالت راهبردی را نام ببرید؟ -49

 اقتصاد دانان به ............. منافع سیاسی و غیر اقتصادی نیز توجه می نمایند. -50

 دهند؟در چه شرایطی کشور ها باید منابع و امکانات خود را به تولید محصوالت غیر مزیتی اختصاص  -51

 محیط جغرافیایی و طبیعت ............... را در اختیار کشورها قرار می دهد. – 52

 وری و اقتصاد دانش بنیان چیست؟آصاد دانان بر سرمایه انسانی ، نودلیل تاکید اقت -53

 عوامل موثر بر ثروت و موفقیت کشور های پیشرفته چیست؟ -54

 تا و دائمی نیست؟چرا مزیت داشتن و نداشتن مفهومی ایس -55

 ورد ؟آلید باال( می تواند مزیت به دست چگونه محصول بدون مزیت ) کم کیفیت با هزینه تو -56

 ورد(آیست چگونه می تواند مزیت به دست ) کشوری که به دلیل محدودیت های طبیعی دارای مزیت اقتصادی ن

 منظور از صنایع نوزاد و گلخانه ای چیست؟ -57

 . مرزی شده استوصا کاال های .............. فرااغلب کاالها مخصد یامروزه تول -58

 چرا دیگر کاالی ساخت ژاپن معنایی ندارد؟ – 59

 هدف از تاسیس موسسات چند ملیتی چیست؟ -60

 انتقال کارخانه های مارک های تجاری معروف دنیا به کشور های دیگر چیست؟دلیل  -61

 رد.ا...... مبادله بستگی د......... به منافع حاصل از تجارت بین الملل -62
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 با ذکر مثال نشان دهید که منافع حاصل از تجارت بین الملل به قیمت مبادله بستگی دارد؟ -63

 علت ارزش نا برابر محصوالت تولید شده توسط کشور های قوی و ضعیف چیست؟ -64

کاالهای تولید شده توسط کشور های قوی گران  )چرا قیمت کاال های تولید شده توسط کشور های ضعیف ارزان و قیمت

 است؟(

 عادالنه محصوالت توسط قدرت های اقتصادی چیست؟ناپیامد قیمت گذاری  -65

 تجارت جهانی چه زمانی باعث افزایش منافع کشور های مختلف می شود؟ -66

 . ز اقتصاد بین الملل .............تاکید بر انتقال اقتصادی و خود کفایی به معنی قطع روابط تجاری و گوشه گیری ا -67

 تجارت بین الملل عرضه تالش و ............. است. -68

 در فضای رقابتی چه کسانی برنده هستند؟ -69

 باشد؟ی . موم مردم مبتنی بر..........در جامعه شهری هر فردی با تخصصی که دارد به یک شغل مشغول است و زندگی عم -70

 ی اقتصاد تک محصولی کشورها شکننده و آسیب پذیر است؟چرا در فضای جهان -71

 و استحکام اقتصادی برسند؟ تقاللسا کشورها از چه راه هایی می توانند به وضعیت -72

 گذشته تا کنون شرح دهید. زا وضعیت اقتصادی ایران را -73

 ایران از چه راه هایی توانسته است توان فنی خود را افزایش دهد؟ -74

 رد از موفقیت های ایران را در عرصه علم و فناوری بنویسید.چند مو -75

 های رقابت و یا جنگ اقتصادی .......... می باشد.یکی از ابزار -76

 اهداف کشورهای زورگو از تحریم اقتصادی چیست؟ -77

 تحریم اقتصادی چه پیامد هایی به دنبال دارد؟ -78

 نها توضیح دهید.آورد انواع تحریم اقتصادی را نام برده و در م -79

 در گذشته بیشتر از کدام نوع تحریم استفاده می شد؟ -80

 چرا امروزه تاثیر گذاری تحریم های تجاری کاهش یافته است؟ -81

 ایجاد شبکه گسترده و یکپارچه پولی و مالی بعد از جنگ جهانی دوم چه تاثیراتی بر تحریم ها گذاشته است؟ -82

 ........... را بر کشور  های تحریم شده تحمیل می کند.تحریم ها همواره ... -83

 درستی یا نا درستی جمالت زیر را مشخص کنید. -84

 می بینند.زیان  تحریمقط کشورهای تحریم شونده از فالف( 

 ب( گاهی تحریم اقتصادی می تواند برای کشور تحریم شونده منفعت داشته باشد.

 اند با تحریم ایران به اهداف خود دست پیدا کنند. ج( دشمنان ایران توانسته

 د ( تحریم ها توانسته است هزینه هایی را بر ایران تحمیل نماید.

 توانسته است برای ایران منافعی را ایجاد کند.نه ( تحریم ها 

سبت به کشورهای دیگر ایران ن که و ( تحریم ها توانسته است برای ایران منافعی به دنبال داشته باشند و این نشان این است

 اقتصادی بیشتری برخوردار است. قاومتماز 

 کشور تحریم شونده شود؟نفعت متحریم  چگونه می تواند باعث  -85
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 گسترش مبادالت و تعامالت جهانی در قرن گذشته چه نتایجی به دنبال داشته است؟ -86

 علت شکل گیری و گسترش سازمان های بین المللی چیست؟ -87

 ها و اقتصاد جهانی را بنویسید .ن های تاثیر گذار بر اقتصاد کشورین سازمامهم تر -88

 های دوست با یکدیگر چگونه است؟روابط تجاری کشور -89

 چند نمونه از اتحادیه های اقتصادی را نام ببرید. -90

 در مورد اتحادیه اروپا توضیح دهید. -91

ه صورت بازرگانی ............ ............... توانسته اند بازرگانی کل اروپا را بانتخاب  کشور های اروپایی با تشکیل اتحادیه اروپا و -92

 ورند.آدر

 در مورد اتحادیه ملل جنوب شرق آسیا توضیح دهید. -93

 در مورد سازمان کنفرانس اسالمی توضیح دهید. -94

 .ام ببرید ننهاد های فرعی اقتصادی سازمان کنفرانس اسالمی را  -95

 ها می گذارد؟ثیری بر اقتصاد کشورو چه تا تحریم اقتصادی چیست -96

 انواع سیاست های تجاری را نام ببرید. -97

 عواملی که انگیزه تجارت بین الملل را در افراد ایجاد می کند یا از بین می برد را بنویسید. -98


