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اقتصاددهم
درس هفتم(فصل دوم)

تجارت بین الملل

اقتصاددهم
نام دبیر:
استان خراسان جنوبی ،شهرستان زیرکوه
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طرح مسئله

نقشه راه واهداف درس

محصوالت وکاالهای پیرامون ما
بررسی انگیزه های تجارت میان کشورها
تک ملیتی
اطالعات درستی ازموانع تجارت (انواع تحریم ها)کسب کنیم.

به الگویی مطلوب برای رفع موانع تجارت بیندیشیم.

چندملیتی

محصوالت وکاالهایی هستندکه توسط

محصوالت وکاالهایی هستند که

یک کشورتولیدمی شوند.

کشورهاوملت های مختلفی
درتولیداین محصوالت نقش دارند.

3

چراتجارت
بادیگرکشورهامهم است؟
فناوری درژاپن

دالیل شکل گیری تجارت ومبادله بین کشورها
یکسان نبودن منابع وعوامل تولید
یکسان نبودن کشورهاازنظردسترسی به فناوری
نیروی کاردرچین

تفاوت های اقلیمی وآب وهوایی

زرشک وزعفران ایران

این عوامل باعث می شود تا تولید یک محصول در کشوری به صرفه باشد و در کشور دیگر ،صرفۀ اقتصادی نداشته باشد و همین اختالف ،پایۀ بده ـ بستان دو کشور یا
صادرات و واردات را تشکیل می دهد.
مزیت اقتصادی

مزیت مطلق
مزیت نسبی

مزیت اقتصادی
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یکسان نبودن منابع وعوامل تولید،یکسان نبودن کشورهاازنظردسترسی به فناوری،تفاوت های اقلیمی وآب وهوایی ،توان تولیدی منطقه یا کشوری رادر مقایسه با منطقه یا
کشور دیگر ،تغییرمی دهد و موجب می شود تولید یک محصول نسبت به محصولی دیگر «مقرون به صرفه تر» شود؛ به عبارت دیگر مزیت اقتصادی ایجاد کند.

مزیت مطلق
وقتی دویاچندکشورباشرایط یکسان وبرابردرعوامل تولید(نیروی کار ،سرمایه و دانش فنی)اقدام به تولیدیک یاچندکاالمی کنندکشوری که درتولیدکاالیی ازکشورهای
دیگروضعیت بهتری دارداین کشوردرمقایسه باسایرکشورهادرتولیدآن کاالدارای مزیت مطلق می باشد.
دو کشور ایران و برزیل را درنظر بگیرید .هر دو کشور به یک اندازه از نیروی کار ،سرمایه و دانش فنی برخوردارند .در هر دو کشور فقط غذا و پوشاک با قیمت های یکسان
تولید می شوند.
ایران

مقدارتولید

برزیل

مقدارتولید

پوشاک

07واحد

پوشاک

07واحد

غذا

07واحد

غذا

07واحد

دراین صورت می گوییم برزیل در تولید پوشاک و ایران در تولید غذا «مزیت مطلق» دارند .در نتیجه بهتر است در محصولی که مزیت دارند ،تخصص و تمرکز یابند و محصوالت
خود را با یکدیگر مبادله کنند.
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مزیت نسبی

وقتی یک کشوری باشرایط یکسان درعوامل تولید( نیروی کار ،سرمایه و دانش فنی)باسایرکشورها،اقدام به تولیدیک یاچندکاالمی کندولی درتولیدهمه کاالهاوضعیتش
نسبت به سایرکشورهامطلوب نیست ولی درداخل خودآن کشورتولیدبعضی ازکاالهاازتولیدکاالهای دیگر ،وضعیت بهتری داردکه درواقع آن کشوردرتولیدکاالهایی که
وضعیت بهتری نسب به سایرکاالهادرداخل کشورش دارددارای مزیت نسبی است.
مثالکوورکنیا را درنظر بگیرید که از نظر عوامل تولید با دو کوور ایران و برزیل یکسان است .اگر کنیا همۀ امکانات خود را بر تولید غذا متمرکز کند ،می تواند  02واحد غذا ،و
اگر به پوشاک تخصیص دهد  02واحد پوشاک تولید کند .پس کنیا در تولید غذا و پوشاک نسبت به ایران و برزیل مزیت مطلق اقتصادی ندارد؛ یعنی هیچ کدام از آن دو کاال را
به صرفه تولید نمی کند؛ یا به عبارت دیگر ،هزینۀ تمام شده هر دو کاال در کنیا از دو کوور دیگر بیوتر است و این کوور مجبور است برای تولید مقدار موخصی از کاال ،مناب
بیوتری را صرف کند .اقتصاددانان در این حالت ،مفهوم «مزیت نسبی» را به کار می برند و می گویند هرچند کنیا در غذا و پوشاک ،نسبت به دیگر کوورها مزیت مطلق ندارد،
در کوور خود در تولید غذا نسبت به پوشاک مزیت نسبی دارد .بنابراین باید در صنعت غذا متمرکز شود و پوشاک مورد نیاز خود را از برزیل وارد کند .به عبارت دیگر ،هزینه
فرصت تولید غذا در کوور کنیا ،کمتر از هزینه فرصت تولید پوشاک است و همین امر باعث می شود تا کنیا مناب کمیاب خود را بیوتر به تولید غذا ،اختصاص دهد.
ایران

مقدارتولید

برزیل

مقدارتولید

پوشاک

07واحد

پوشاک

07واحد

غذا

07واحد

غذا

07واحد

کنیا

مقدارتولید

پوشاک

17واحد

غذا

27واحد

ضرورت رعایت اصل مزیت مطلق ونسبی وفوایدصادرات
برای تولیدکنندگان

پیامدهای عدم رعایت مزیت مطلق ونسبی
از منابع و سرمایه ها به بهترین نحو ممکن استفاده نمی شود که به نوعی هدر رفت آنها محسوب می شود ( چرا که منابع کمیاب هستند)

با تولید محصوالت کمتر و بی کیفیت تر ،رفاه جامعه کاهش می یابد.

فوایدصادرات کاالبرای تولیدکنندگان

صادرات کاالها به تولیدکنندگان اجازه می دهد تا محصوالت خود را در بازارهای بزرگ تری به فروش برسانند.

همچنین به منظوررقابت باتولیدکنندگان دیگر،به تالش بیشتربرای تولیدبهتروکارآمدتروادارشوند.
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مزیت نسبی وهزینه فرصت

وقتی میخواهیم کاری انجام دهیم حتمابایدهزینه فرصت این کاررادرنظربگیریم که بااین فعالیت چه فرصتی راازدست می دهیم وآیادرانجام آن کار،دارای
مزیت نسبی هستیم یاخیر.اگربه این مهم توجه نکنیم چه بسا دچارضرروزیان گردیم.
فرض کنید در ر شتۀ حقوق تح صیل کرده اید و اکنون یک وکیل ماهر ،متخ صص و م وهور ه ستید و در دفتر وکالت خود م واورۀ حقوقی می دهید .شما برای م واورۀ حقوقی ،هر ساعت
مبلغ 022هزار تومان از موتریان دریافت می کنید .اکنون چند روزی است که به فکر استخدام یک منوی هستید که کارهایی همچون جواب دادن به تلفن یا حروف چینی برخی از نامه ها
را انجام دهد .این من وی برای انجام امور اداری ،ساعتی  02هزار تومان ،د ستمزد می گیرد .با این حال ممکن ا ست با خودتان چنین بیندی وید که من خودم این امور اداری ساده را می توانم
انجام دهم و نیازی به استخدام منوی نیست .دراین صورت ساعتی  02هزار تومان در هزینه ها صرفه جویی می کنم .آیا این انتخاب شما منطقی است؟ برای پاسخ ،این نکته را درنظر بگیرید
که هر یک ساعتی که می خواهید به امور اداری اخت صاص دهید ،برای شما 022هزار تومان ارزش دارد .دراین صورت شما به جای سود 157 ،هزار تومان ضرر کرده اید! شما در انجام امور
ساده اداری دارای مزیت نسبی نیستید؛ چون یک وکیل ماهر و متخصص اید!
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دولت هاوتجارت بین الملل
دالیل برخوردهای گوناگون ومتعارض دولت هاباتجارت بین الملل

مشکالت خاص ومتفاوت کشورها
تفاوت آرمان ها و چشم اندازهای سیاسی و اجتماعی و فرهنگی کشورهابایکدیگر

گاهی دولت ها برای حمایت از صنایع داخلی خود و کاهش وابستگی
اقتصادی به کشورهای دیگر ،تعرفه های گوناگونی بر واردات برخی از کاالها

سیاست های تجاری دولت ها

وضع می کنند.

گاهی در جهت گسترش روابط اقتصادیشان با کشورهایی که دیدگاه های
نزدیک سیاسی با یکدیگر دارند ،پیمان های تجاری وضع می کنند و تعرفه ها
را کاهش می دهند.
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نمونه هایی ازرویکردکشورهابه

تجارت بین الملل

کشور انگلستان در سال  ،1071قانونی را در مجلس خود تصویب کرد که براساس آن واردات هر نوع پوشاک با ابریشم ایرانی یا هندی یا چینی به
کشور را ممنوع اعالم می کرد .این قانون در حمایت از صنعت منسوجات داخلی انگلستان صورت گرفته بود.
در اواخر قرن هجدهم و اوایل قرن نوزدهم ،کشورهای آلمان و اروپای شرقی و ایاالت متحده درجهت تقویت و حمایت از صنایع داخلی خود ،تعرفه
های حمایتی متعددی بر کاالهای وارداتی وضع کردند.
آمریکا ،کانادا و مکزیک در سال  ،1992پیمان تجارت آزاد ،مشهور به پیمان نفتا را امضا کردند.
خروج آمریکا از توافق آب و هوایی پاریس ،توافق نامۀ آسیا ـ پاسیفیک ،توافق برجام و پیمان جهانی سازمان ملل برای بهبود وضعیت مهاجران و
پناهندگان ،مهم ترین موارد نقض پیمان های تجاری است که در کارنامۀ دولت های ایاالت متحدۀ آمریکا ثبت شده است.
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جنگ های تجاری وتحریم های

اقتصادی

تجارت خارجی و تمرکز بر مزیت های مطلق یا نسبی درصورتی دارای مزایامی باشدکه به قدرت و
استقالل اقتصادی کشور ،آسیبی نزند.

جنگ ها و تحریم های اقتصادی قرن های اخیر و رفتار خودخواهانۀ برخی کشورها موجب شده است
تا اقتصاددانان به اهمیت خودکفایی در برخی از تولیدات داخلی و عدم وابستگی برای تأمین آنها از
خارج تأکید کنند.

وابستگی در تأمین کاالهای راهبردی و ضروری مثل دارو ،غذا و محصوالت کشاورزی ،حوزۀ
انرژی(مثل نفت و انرژی هسته ای و انرژی های نو)و صنایع نظامی و دفاعی می تواند موجب بهانه
جویی و سلطۀ رقیب یا دشمن و نهایتاً ضعف و وابستگی کشور شود.

مضرات اقتصادتک محصولی

در فضای جهانی ،اقتصاد تک محصولی ،اقتصادی شکننده و آسیب پذیر است؛ زیرا اقتصاد تک
محصولی در مواقع بحرانی ،امکان تاب آوری و انعطاف پذیری مقابل تکانه ها ،مشکالت و
تحریم ها را ندارد.

راه های تأمین کاالهای وارداتی یا بازارهای فروش کاالهای صادراتی خود را گوناگون کند.
از وضعیت تک محصولی فاصله بگیرد.
راه های رسیدن یک کشوربه استقالل واستحکام اقتصادی
با خلق مزیت های جدید اقتصادی امکان تأمین برخی نیازهای مهم و اساسی را در داخل کشور فراهم کند.

به علم وفناوری واقتصاددانش بنیان توجه بیشتری داشته باشد.

11

بهترین الگوی تجارت اقتصادی

توجه به مزیت نسبی ومطلق درتولید

فاصله گرفتن ازوضعیت تک محصولی

توجه به علم وفناوری واقتصاددانش بنیان

تامین نیازهای اساسی ومهم درداخل کشور

تنوع درراه های تامین واردات وبازارهای فروش صادرات

12

