درسنامه درس هفتم ،فصل دوم:تجارت بین الملل

محتوای نوشتاری

اقتصاد -پایه دهم رشته علوم انسانی

به نام خدا

کتاب :اقتصاد

معاونت آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش

سال تحصیلی:

دفتر آموزش متوسطه نظری

0911-0011

دبیرخانه راهبردی کشوری اقتصاد
تولید شده در استان خراسان جنوبی

فصل  :دوم

(بازیگران اصلی درمیدان اقتصاد)
درس :هفتم

نام طراح :محمودیعقوبی
(سرگروه اقتصادشهرستان زیرکوه)

عنوان درس  :تجارت بین الملل
اهداف یادگیری

معرفی درس

بررسی انگیزه های تجارت میان کشورها –آشنایی بامحصوالت چندملیتی  -بررسی اصل مزیت مطلق ونسبی درتجارت -
بررسی نحوه برخوردکشورهاباتجارت بین الملل  -بررسی جنگ های تجاری وتحریم های اقتصادی
.

انتظارات پس ازمطالعه
دانش آموزان بتواننددرباره علل واهمیت تجارت بین کشورهاتوضیح دهند - .آشنایی دانش آموزان بااصل مزیت مطلق ونسبی
درتجارت -اطالعات درستی ازموانع تجارت (انواع تحریم ها)کسب کنیم - .به الگویی مطلوب برای رفع موانع تجارت بیندیشیم.
.

کلمات کلیدی
تجارت بین الملل -مزیت مطلق– مزیت نسبی– هزینه فرصت – جنگ تجاری – تحریم اقتصادی – اقتصادتک محصولی

«طرح مسئله».......................................................................... ..................................................................... .............................................

-1منظورازمحصوالت چندملیتی چیست؟
برخی محصوالت ،به ویژه محصوالتی که از فناوری های پیشرفته تری بهره می برند ،ممکن است چندملیتی باشند.یعنی
کشورهاوملت های مختلفی درتولیداین محصوالت نقش دارند.مثالً سرمایه گذار آن یک شرکت آلمانی باشد ولی ساخته شدۀ
دست کارگران چین

«چراتجارت بادیگرکشورهامهم است؟

»......................................................................................................... ...............

-2باذکریک مثال ضرورت وفوایدتجارت بین کشورهاراتوضیح دهید.
فرض کنید صاحب یک شرکت بزرگ تولید پوشاک هستید و در کشور شما امکان تولید پنبه وجود ندارد یا تولید آن هزینۀ
بسیار باالیی دارد .اما در عوض ،کشور همسایۀ شما ،زمین حاصلخیزی برای کشت پنبه دارد .شما برای اینکه هزینه تولیدتان را
کاهش دهید و بتوانید با قیمت مناسب تری پوشاک خود را به بازار روانه کنید ،پنبه را از کشور همسایه وارد می کنید .دراین
صورت هم شما به خاطر کاهش هزینه های تولید ،سود بیشتری می برید و هم کشور همسایه شما ،بابت فروش پنبه هایش
سود می برد .اگر کار شما توسعه پیدا کرد ،می توانید پوشاک تولیدی خودتان را به همان کشوری که از آن پنبه وارد می کردید
یا کشور دیگری صادر کنید و از این بابت نیز ،کسب وکار شما رونقی خواهد گرفت.
-3چه دالیلی است باعث می شود کشورها با یکدیگر وارد مبادله شوند؟
به طورکلی ،یکسان نبودن منابع و عوامل تولید در کشورها و نیز یکسان نبودن کشورها از نظر دسترسی به فناوری یا تفاوت
های اقلیمی و آب و هوایی ،از دالیلی است که باعث می شود کشورها با یکدیگر وارد مبادله شوند .همین عوامل باعث می شود
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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.

«اصل مزیت مطلق ونسبی درتجارت

» ............................................................................................................................

 -4منابع وعوامل تولیدی کشورها،فناوری،وضعیت اقلیمی وآب وهوایی مختلف کشورهاچه تاثیری برتوان تولیدی
کشورهادارد؟
این عوامل ،توان تولیدی منطقه یا کشوری را در مقایسه با منطقه یا کشور دیگر ،تغییر می دهد و موجب می شود تولید یک
محصول نسبت به محصولی دیگر «مقرون به صرفه تر» شود؛ به عبارت دیگر مزیت اقتصادی ایجاد کند.
-5منظورازاصل مزیت مطلق درتجارت بین کشورهاچیست؟مثال بزنید.
وقتــی دویاچندکشورباشــرایی یکســان وبرابردرعوامــل تولیــد(نیروی کــار ،ســرمایه و دانــش فنی)اقــداب بــه تولیــدیک
یاچنـــدکاالمی کنندکشـــوری کـــه درتولیـــدکاالیی ازکشـــورهای دیگروضـــعیت بهتـــری داردایـــن کشوردرمقایســـه
باسایرکشورهادرتولیدآن کاالهادارای مزیت مطلق می باشد.
*مثال:دو کشور ایران و برزیل را درنظر بگیرید .برای سادگی فرض کنید:
الف) هر دو کشور به یک اندازه از نیروی کار ،سرمایه و دانش فنی برخوردارند .در هر دو کشور فقی غذا و پوشاک با قیمت
های یکسان تولید می شوند.
ب) هر دو کشور اگر همه عوامل تولیدشان را با اشتغال کامل ،برای تولید غذا به کار گیرند ،ایران  06واحد و برزیل  46واحد
تولید می کند.
ج)هر دو کشور اگر همه عوامل تولیدشان را با اشتغال کامل ،برای تولید پوشاک به کار گیرند ،ایران  36واحد و برزیل  06واحد
تولید می کند.
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.
-0منظورازاصل مزیت نسبی درتجارت بین کشورهاچیست؟مثال بزنید.
وقتــی یــک کشــوری باشــرایی یکســان درعوامــل تولیــد( نیــروی کــار ،ســرمایه و دانــش فنی)باسایرکشــورها،اقداب بــه
تولیــدیک یاچنــدکاالمی کنــدولی درتولیدهمــه کاالهاوضــعیتش نســبت بــه سایرکشــورهامطلوب نیســت امــا درداخــل
خــودآن کشور،تولیدبعضــی ازکاالهاازتولیــدکاالهای دیگــر ،وضــعیت بهتــری داردکــه درواقــع آن کشــوردرتولیدکاالهایی
که وضعیت بهتری نسبت به سایرکاالهادرداخل کشورش دارد،دارای مزیت نسبی است.
*مثال:اکنون کشور دیگری مثل کنیا را درنظر بگیرید که از نظر عوامل تولید با دو کشور ایران و برزیل یکسان است .اگر
کنیا همۀ امکانات خود را بر تولید غذا متمرکز کند ،می تواند  26واحد غذا ،و اگر به پوشاک تخصیص دهد  16واحد پوشاک
تولید کند .پس کنیا در تولید غذا و پوشاک نسبت به ایران و برزیل مزیت مطلق اقتصادی ندارد؛ یعنی هیچ کداب از آن دو کاال
را به صرفه تولید نمی کند؛ یا به عبا رت دیگر ،هزینۀ تماب شده هر دو کاال در کنیا از دو کشور دیگر بیشتر است و این کشور
مجبور است برای تولید مقدار مشخصی از کاال ،منابع بیشتری را صرف کند.
اقتصاددانان در این حالت ،مفهوب «مزیت نسبی» را به کار می برند و می گویند هرچند کنیا در غذا و پوشاک ،نسبت به دیگر
کشورها مزیت مطلق ندارد ،در کشور 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 کشور کنیا ،کمتر از هزینه فرصت
تولید پوشاک است و همین امر باعث می شود تا کنیا منابع کمیاب خود را بیشتر به تولید غذا ،اختصاص دهد.
-0پیامدهای عدم رعایت اصل مزیت های مطلق ونسبی چیست ؟
اگر اصل مزیت های مطلق و نسبی رعایت نشود؛
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اوالً 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)
ثانیاً با تولید محصوالت کمتر و بی کیفیت تر ،رفاه جامعه کاهش می یابد.
 -8صادرات کاالچه فوایدی برای تولیدکنندگان دارد؟
الف:صادرات کاالها به تولیدکنندگان اجازه می دهد تا محصوالت خود را در بازارهای بزرگ تری به فروش برسانند.
ب:همچنین به منظوررقابت باتولیدکنندگان دیگر،به تالش بیشتربرای تولیدبهتروکارآمدتروادارشوند.

«مزیت نسبی وهزینه فرصت
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 -9باذکرمثااالی توضاایح دهیدکااه چراباارای رعایاات اصاال مزیاات نساابی درامورمختلااف بایااد تما هزینااه
فرصات رانیزدرنظرگرفاات؟ فــرض کنیـد در رشــتۀ حقـول تحصــیل کـرده ایــد و اکنـون یــک وکیـل مــاهر ،متخصــص و
مشــهور هســتید و در دفتــر وکالــت خــود مشــاورۀ حقــوقی مــی دهیــد .شــما بــرای مشــاورۀ حقــوقی ،هــر ســاعت مبل ـ 266
هــزار تومــان از مشــتریان دریافــت مــی کنیــد .اکنــون چنــد روزی اســت کــه بــه فکــر اســتخداب یــک منشــی هســتید کــه
کارهایی همچون جواب دادن بـه تلفـن یـا حـروف چینـی برخـی از ن امـه هـا را انجـاب دهـد .ایـن منشـی بـرای انجـاب امـور
اداری ،ســاعتی  56هــزار تومــان ،دســتمزد مــی گیــرد .بــا ایــن حــال ممکــن اســت بــا خودتــان چنــین بیندیشــید کــه مــن
خــودب ایــن امــور اداری ســاده را مــی تــوانم انجــاب دهــم و نیــازی بــه اســتخداب منشــی نیســت .درایــن صــورت ســاعتی 56
هزار تومان در هزینـه هـا صـرفه جـویی مـی کـنم .امـاین انتخـاب نمـی توانـدمنطقی باشـدچون هـر یـک سـاعتی کـه مـی
خواهید به امـور اداری اختصـاص دهیـد ،بـرای شـما  266هـزار تومـان ارزش دارد .درایـن صـورت شـما بـه جـای سـود156 ،
هــزار تومــان ضــرر کــرده ایــد! شــما در انجــاب امــور ســاده اداری دارای مزیــت نســبی نیســتید؛ چــون یــک وکیــل مــاهر و
متخصص اید!

«دولت هاوتجارت بین الملل
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-16چه اموری موجب می شود تا دولت ها در طول تاریخ و در شرایط گوناگون ،برخوردهای گوناگون و گاه متعارضی
با مسئلۀ تجارت بین الملل داشته باشند؟
الف:مشکالت ومسائل کشورهابایکدیگر(یک کشور ممکن است با مشکالت خاص خود مواجه باشد و کشور همسایه اش ،مشکالت
و مسائل متفاوتی داشته باشد)
ب:تفاوت آرمان ها و چشم اندازهای سیاسی و اجتماعی و فرهنگی کشورهابایکدیگر
-11سیاست های تجاری دولت هاچگونه می باشند؟
گاهی دولت ها برای حمایت از صنایع داخلی خود و کاهش وابستگی اقتصادی به کشورهای دیگر ،تعرفه های گوناگونی بر
واردات برخی از کاالها وضع می کنند.
گاهی در جهت گسترش روابی اقتصادیشان با کشورهایی که دیدگاه های نزدیک سیاسی با یکدیگر دارند ،پیمان های تجاری
وضع می کنند و تعرفه ها را کاهش می دهند.

مجدداً ممکن است با بروز اختالفات سیاسی یا اقتصادی ،تعرفه ها را برقرار کنند و پیمان های قبلی را نقض کنند.

درسنامه درس هفتم ،فصل دوم:تجارت بین الملل

اقتصاد -پایه دهم رشته علوم انسانی

-12دولت هاباچه هدفی برواردات برخی کاالهاتعرفه های گوناگونی وضع می کنند؟
برای حمایت از صنایع داخلی خود و کاهش وابستگی اقتصادی به کشورهای دیگر
-13دولت هاباچه هدفی بادیگرکشورها پیمان های تجاری وضع می کنندوتعرفه هاراکاهش می دهند؟
در جهت گسترش روابی اقتصادیشان با کشورهایی که دیدگاه های نزدیک سیاسی با یکدیگر دارند.
-14برای سیاست های منع تجارت خارجی( وضع تعرفه برواردات کاالها)درکشورهای مختلف ،مثال بزنید.
*کشور انگلستان در سال  ، 1061قانونی را در مجلس خود تصویب کرد که براساس آن واردات هر نوع پوشاک با ابریشم ایرانی
یا هندی یا چینی به کشور را ممنوع اعالب 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.
* در دورۀ بین دو جنگ جهانی ،کارگران و تولیدکنندگان ،کنگره آمریکا را متقاعد کردند که تعرفه های گمرکی را تا  52درصد
افزایش دهد .البته سایر کشورها نیز به تالفی این اقداب ،تجارت خود را با آمریکا کاهش دادند.
-15ایاالت متحده چه زمانی مجددا به سیاست های مایت گرایانه درمقابل تجارت آزادروی آورد؟مثال بزنید.
ایاالت متحده در دهۀ 06قرن بیستم مجدداً به سیاست های حمایت گرایانه در مقابل تجارت آزاد روی آورد.
-10سازمان های بین المللی،باهدف تجارت آزاددرچه قرنی شکل گرفت؟
قرن بیستم
-10چندموردازسازمان هاوپیمان هایی که باهدف تجارت آزاددرقرن بیستم بین کشورهاشکل گرفت رانام ببرید.
*کنفرانس پولی و مالی سازمان ملل(برتن وودز) در سال 1944تشکیل شد و نتیجه آن تشکیل بانک جهانی توسعه و صندول
بین المللی پول بود.
*در سال  23 ،1940کشور برای جلوگیری از اقدامات حمایت گرایانۀ کشورها علیه یکدیگر و حفظ روابی تجاری بین خودشان
قراردادی غیررسمی را امضا کردند که به ناب قرارداد «گات» ،مشهور شد و بعدها به سازمان دائمی تجارت جهانی تبدیل شد.
*آمریکا ،کانادا و مکزیک در سال  ،1992پیمان تجارت آزاد ،مشهور به پیمان نفتا را امضا کردند.
-18کنفرانس پولی و مالی سازمان ملل(برتن وودز) در سال، 1944چه نتیجه ای دربرداشت؟
نتیجه آن تشکیل بانک جهانی توسعه و صندول بین المللی پول بود.
-19منظورازقرارداد«گات»چیست؟
در سال  23 ،1940کشور برای جلوگیری از اقدامات حمایت گرایانۀ کشورها علیه یکدیگر و حفظ روابی تجاری بین خودشان
قراردادی غیررسمی را امضا کردند که به ناب قرارداد «گات» ،مشهور شد و بعدها به سازمان دائمی تجارت جهانی تبدیل
شد.
-26قرارداد «گات»،بعدها به .....................................تبدیل شد.
سازمان دائمی تجارت جهانی
-21عامل وضع یانقض پیمان های تجاری دربین کشورهاچیست؟
منافع ملی
-22چرابیل کلینتون رئیس جمهور وقت ایاالت متحده آمریکا امضای پیمان نفتارابرای کشورش دارای منافع می
دانست؟
بیل کلینتون رئیس جمهور وقت ایاالت متحده آمریکا در طول مراحل امضای پیمان نفتا بیان کرد« :نفتا به معنای شغل و درآمد
مناسب برای آمریکایی هاست .اگر من به این امر باور نداشتم ،هرگز این معاهده را حمایت نمی کردب».
-23مهم ترین موارد نقض پیمان های تجاری کاه درکارناماۀ دولات هاای ایااالت متحادک آمریکاا ثبات شاده
است رانام ببرید.

اقتصاد -پایه دهم رشته علوم انسانی
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در دوران اخیر ،خروج آمریکا از توافق آب و هوایی پاریس ،توافق نامۀ آسیا ـ پاسیفیک ،توافق برجاب 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.

«جنگ های تجاری وتحریم های اقتصادی

»........................................................................ ......................................

-24درتجارت خارجی ورعایت اصل مزیت های مطلق یانسبی باکشورها،به چه نکته ای بایدتوجه کنیم؟
هرچند تجارت خارجی و تمرکز بر مزیت های مطلق یا نسبی دارای مزایای فراوانی است؛ اما باید درنظر داشته باشیم که این
فعالیت گروهی ،به قدرت و استقالل اقتصادی کشور ،آسیبی نزند .در غیر این صورت تماب مشکالتی که کشورهای وابسته
دارند ،کشور ما را نیز دربر می گیرد.
-25چه عواملی باعث شده است تا اقتصاددانان به اهمیت خودکفایی در برخی از تولیدات داخلی و عدم
وابستگی برای تأمین آنها از خارج تأکید کنند؟
جنگ ها و تحریم های اقتصادی قرن های اخیر و رفتار خودخواهانۀ برخی کشورها موجب شده است تا اقتصاددانان به اهمیت
خودکفایی در ب رخی از تولیدات داخلی و عدب وابستگی برای تأمین آنها از خارج تأکید کنند.
-20وابستگی درتامین چه کاالهاوصنایعی می تواند موجب بهانه جویی و سلطۀ رقیب یا دشمن و ضعف و
وابستگی کشور شود؟مثال بزنید.
وابستگی در تأمین کاالهای راهبردی و ضروری مثل دارو ،غذا و محصوالت کشاورزی ،وزک 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 .
-20چرازندگی عموم انسان هادرجامعه شهری،اقتصادی تک محصولی است؟
زندگی عموب انسان ها در جامعۀ شهری به خاطر تخصص گرایی و تولید براساس مزیت ،اقتصادی تک محصولی است.
-28چرااقتصادتک محصولی درفضای جهانی ،اقتصادی شکننده وآسیب پذیراست؟
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.
-29درچه صورت یک کشور می تواند به وضعیت استقالل و استحکام اقتصادی نزدیک شود؟
الف) راه های تأمین کاالهای وارداتی یا بازارهای فروش کاالهای صادراتی خود را گوناگون کند.
ب)از وضعیت تک محصولی فاصله بگیرد.
ج) با خلق مزیت های جدید اقتصادی امکان تأمین برخی نیازهای مهم و اساسی را در داخل کشور فراهم کند.
د)به علم وفناوری واقتصاددانش بنیان توجه بیشتری داشته باشد.

«بیشتربدانیم
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-36یکی ازپررونق ترین بنادرایران،دردوران های مختلف تاریخی رانام ببرید؟
بندرسیراف ازپررونق ترین بنادرایران دردوران های مختلف تاریخی بوده است.
-31قدمت ب ندرسیراف به چه زمانی برمی گردد؟
قدمت این بندربه سه هزارسال قبل برمی گرددکه دربخش مرکزی شهرکنگان قراردارد.
-32چه عاملی سبب شده بود بندرسیراف ،آباد و ثروتمند پر از خانه های اشرافی،مساجد کوچک و بزرگ و
سیستم فاضالب و لوله کشی های سفالی باشد؟
سیراف در طی اعصار مختلف دروازۀ تجاری ایران به بسیاری از مناطق جهان مانند هند ،چین و آفریقا به شمار می رفته است.
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همین موضوع سبب شده بود این شهر آباد و ثروتمند پر از خانه های اشرافی با تزیینات گچی و چوبی ،مساجد کوچک و بزرگ
و حتی سیستم فاضالب و لوله کشی های سفالی باشد.
-33مردم بندرسیراف برای تامین آب شرب بندر،چه اقدامی انجام دادند؟
به منظور تاًمین آب شرب بندر ،حوضچه هایی ساخته شده بود که آب باران را جمع آوری می کرد.
-34دیدنی های بندرسیراف رانام ببرید.
دخمه ها یا برج خاموشان سیراف نیز از مهم ترین دیدنی های این بندر است؛ مکانی که زرتشتیان ،مردگان خودرا در آنجا رها
می کردند .تنها دخمۀ ایران که به شکل خانه ساخته شده نیز در بندر سیراف واقع شده وبه مقبره کوروش مشهوراست.
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نگاهی به تحریم های اقتصادی

-35درطول تاریخ کشورهابرای دستیابی به چه اهدافی دست به تحریم های اقتصادی دیگرکشورهازده اند؟
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در طول تاریخ ،کشورها برای دستیابی به اهداف اقتصادی ،سیاسی و یا ایدئولوژیک خود دست به تحریم های اقتصادی دیگر
کشورها زده ان د.
-30دولت هادرطول جنگ ها،برای کاهش قدرت اقتصادی دشمن،ازچه ربه ای استفاده می کردند؟
در طول جنگ ها ،دولت ها برای کاهش قدرت اقتصادی دشمن ،وی را در تحریم قرار می دادند.اگر جنگ های نظامی اتفال
می افتاد ،کشورها به تکنیک های سنتی تحریم مانند محاصرۀ نظامی روی می آوردند.
 -30چه زمانی استفاده ازمحاصره نظامی برای کاهش قدرت اقتصادی کشورها،افزایش یافت؟
قرن نوزدهم
-38چرادرقرن نوزدهم،استفاده ازمحاصره نظامی برای کاهش قدرت اقتصادی کشورها،افزایش یافت؟
در قرن نوزدهم ،پس از اینکه قدرت دریانوردی و نیروی نظامی دریایی افزایش یافت ،استفاده از محاصره ها نیز افزایش یافت؛
به طوری که می توانستند برای مدت زمان طوالنی قدرت اقتصادی دولتی را هدف قرار دهند و آن را کنترل کنند.
-39یکی ازاصلی ترین اجزای سیاست خارجی ایاالت متحده،در سال های ابتدایی استقالل یافتن آمریکا و هم
زمان با جنگ های ناپلئونی در اروپا ،چه بود؟
تحریم های اقتصادی
-46نمونه هایی ازتحریم های اقتصادی که درسال های اخیر برکشورهای مختلف اعمال شده است راذکرکنید.
*در بین سال های 1094و  ،1869کنگرۀ آمریکا قوانینی را تصویب کرد که برای حفظ امنیت و مصلحت کشور ،محدودیت
ها و ممنوعیت هایی را بر کشتی ها و ناوها در حمل ونقل به آمریکا وضع کرد تا روابی تجاری ایاالت متحده با دیگر کشورها
را محدودتر کند .
*در طول جنگ های ناپلئونی ،انگلستان و فرانسه به صورت وسیع از محاصره های اقتصادی استفاده می کردند .اگرچه تحریم
های انگلستان هزینه های اقتصادی باالیی بر قارۀ اروپا به بار آورد؛ اما برای اینکه اقتصاد فرانسه را که در بیشتر مواد اولیه و
مواد غذایی خودکفا بود ،از پای درآورد کافی نبود.
* تکنیک جنگ های اقتصادی در طول جنگ جهانی اول بیش از همۀ سال های قبل از آن توسعه یافت و ثابت کرد که این
تکنیک ها بسیار مؤثرند .ویژگی اصلی متفقین در جنگ جهانی اول این بود که آلمان و اتریش را محاصرۀ اقتصادی کردند.
* پس از اینکه آمریکا نیز وارد این جنگ شد ،شروع به همکاری با دولت انگلستان در ممنوعیت علیه آلمان و کشورهای هم
پیمان و دارای رابطه با آلمان کرد.
* در طول جنگ جهانی دوب نیز ،تحریم های اقتصادی آمریکا به طور اساسی بر کنترل وجوه خارجی و صدور مجوز صادرات
به کشورهای بی طرف متمرکز بود .همچنین آمریکا فهرست سیاهی را در آن ایاب منتشر کرد.
*آرژانتین طی سال های 1900تا  1984دوبار مورد تحریم های انگلستان و آمریکا قرار گرفت.
*تا قبل از سال 1989تحریم های اعمال شده بر چین بیشتر به دلیل ماهیت کمونیستی حاکم بر آن بود ه است که از طریق
آمریکا و انگلستان ،توأمان اعمال می شد.
*اندونزی طی سال های 1903تا  1900و  1993تا  1995دو دورۀ مختلف تحریم را تجربه کرده است.
*ترکیه طی سال های 1904تا  1908تحریم را تجربه کرده است .بهانۀ تحریم با یک مشکل سیاسی در قبرس آغاز شد.
*اروگوئه در طی سال های 1900تا  1981تحریم را تجربه کرده است .دولت اروگوئه در سال  1900متهم به بدرفتاری با
زندانیان سیاسی شده بود.
*کرۀ جنوبی در طی سال های 1903تا  1900یک دوره تحریم را تجربه کرده است که بهانه اصلی تحریم ،اقدامات هسته
ای ،همانند کره شمالی بوده است.
*تحریم های مختلف اقتصادی،نفتی،دارویی،هواپیمایی،فناوری،بانکی وبیمه ای درسال های اخیرعلیه کشورما
-41ویژگی اصلی متفقین درجنگ جهانی اول چه بود؟
این بود که آلمان و اتریش را محاصرۀ اقتصادی کردند.
-42تحریم های اقتصادی پس ازجنگ جهانی دوم،بربرخی کشورهاباچه اهدافی صورت گرفت؟
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در دورۀ پس از جنگ جهانی دوب ،استفاده از تحریم های اقتصادی برای وادار کردن برخی کشورها در عقب نشینی نیروهای
نظامی از مرزهای دیگر کشورها یا دست کشیدن از برنامه های نظامی ،هسته ای و حتی سیاسی و اجتماعی مورد استفاده
قرار گرفت.
-43ترکیه طی سال های 1904تا  1908باچه بهانه ای باتحریم مواجه شد؟
بهانۀ تحریم با یک مشکل سیاسی در قبرس آغاز شد.
-44علت تحریم های اروگوئه در طی سال های 1900تا  1981چه بود؟
دولت اروگوئه در سال  1900متهم به بدرفتاری با زندانیان سیاسی شده بود.
-45بهانه اصلی تحریم های کرک جنوبی در طی سال های 1903تا  1900چه بود؟
بهانه اصلی تحریم ،اقدامات هسته ای ،همانند کره شمالی بوده است.
-40بیشترین تحریم های اقتصادی جهان تاسال 2666توسط کدام کشوراعمال شده است؟
حدود دوسوب تحریم های اقتصادی جهان تا سال  ،2666به وسیلۀ دولت آمریکا اعمال شده است.
 -40ازچه زمانی روندجدیدی ازتحریم هاعلیه ایران آغازشد؟
با انقالب اسالمی و تسخیر سفارت آمریکا در سال  ،1358روند جدیدی در تحریم ایران آغاز شد.
 -48کشورمادرسال های اخیرباچه نوع تحریم هایی ازطرف دشمنان مواجه شده است؟
*در طول جنگ تحمیلی ازسوی دشمنان ،شدیدترین تحریم های نظامی و غیرنظامی علیه ما به اجرا گذاشته شد.
* تحریم های اقتصادی علیه کشورمادرسال های اخیر
*در دهه های اخیرنیزکشورمان به بهانه های واهی ،تحریم های سخت و ناجوانمردانه گوناگونی ،همچون تحریم های نفتی،
دارویی ،هواپیمایی ،فناوری ،بانکی و بیمه ای را تجربه کرده است.
-49آیاکشورهای تحریم کننده،ازاعمال تحریم علیه کشورمابه اهداف خوددست پیداکردند؟
خیر -هرچند اقتصاد ایران به دلیل تحریم ،دچار هزینه هایی شد؛ تحریم کننده ها به اهداف خود نرسیدند .ضمن اینکه این
تحریم ها منافعی برای بخش هایی از کشور به همراه داشت و نشان داد که اقتصاد ایران در مقایسه با کشورهای مشابه مقاوب
است .
-56کشورهابرای تعامل قدرتمندبادیگران،بایدچه اقدامی انجام دهند؟
برای تعامل قدرتمند با دیگران ،کشورها ناگزیرند میان بهره برداری از مزیت های موجودازسویی و خلق مزیت های جدید ،در
جهت افزایش استقالل و اقتدار اقتصادی دست به انتخاب بهینه بزنند.
-51انتخاب بهینه توسط کشورها ،میان بهره برداری از مزیت های موجودوخلق مزیت های جدیدبه چه عواملی
بستگی دارد؟
این انتخاب به عواملی مانند موقعیت رقبا و میزان اعتمادی که به آنها داریم ،موقعیت صنایع داخلی ،منابع و امکانات طبیعی و
انسانی و نیز وضعیت بازار و قیمت ها بستگی دارد.
***جواب فعالیت ها***

فعالیت گروهی درکالس...........................صفحه....................................08
ابتدا موقعیت درس را بخوانید و سپس فرض کنید که شما به عنوان نمایندک تولیدکنندگان کشور ،در دولت هستید
و دستتان برای مایت از تولیدکنندگان باز است .فرض دیگر اینکه شما هیچ کمک مالی ای به تولید کننده نمی
توانید بکنید ،ال با توجه به این شرایط و آنچه در این درس خوانده اید به آقای محمدی کمک کنید .لطفاً به نکات
زیر توجه کنید:
دو اصل مزیت مطلق و مزیت نسبی و منافع آن را در نظر بگیرید.
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آ سیب پذیری شرکت های تولیدی در صورت کاهش تعرفه های وارداتی و آزاد شدن واردات کاالهایی را که آنها تولید می کنند،
درنظر بگیرید.
منافعی را که از صادرات کاالهای تولید شده ،نصیب شرکت های داخلی می شود درنظر بگیرید.
منافعی را که از واردات کاالهای اولیه نصیب شرکت های داخلی می شود درنظر بگیرید.
آسیب هایی را که ممکن است از ناحیه وابستگی تأمین نهاده های تولید به کشور وارد شود در نظر بگیرید.
به مدل های تبادل غیرپولی بیندیشید.
از دانش و فناوری بومی غافل نشوید.
به سازمان تولیدکه دردرس دوب گفته شدفکرکنید.
مواردی که می تواند باعث کمک به شرکت آقای محمدی شود:
*می توانیم به عنوان نماینده دولت تعرفه های صادراتی کاالهای تول یدی شرکت آقای محمدی راکاهش دهیم.
*تعرفه های وارداتی موادخاب موردنیازشرکت آقای محمدی راکاهش دهیم .
* اگرتولیدات شرکت آقای محمدی پاسخگوی نیازداخل کشورباشدتعرفه های کاالهای خارجی مشابه تولیدات شرکت
راافزایش دهیم .
*تالش شودباکمک شرکت های دانش بنیان موادخاب موردنیازشرکت براساس رعایت اصل مزیت مطلق ونسبی درداخل
کشورتامین شودودراین صورت ازواردات موادخاب به کشورجلوگیری کنیم.
*همچنین درزمینه تبادل های غیرپولی می توان به عنوان نماینده دولت تمهیداتی اتخاذنمودکه درقبال صادرات کاالهای
تولیدی شرکت آقای محمدی به کشورهای دیگر،به جای پول درخواست کاالهای موردنیازکشورراکردوارزش پولی این کاالهابه
شرکت آقای محمدی واگذارگرددوبااین کارمی توان ازتحریم های مالی که شایدشرکت باآن مواجه شودجلوگیری کنیم.
و......
فعالیت گروهی درکالس...........................صفحه....................................08
هنگامی که دربارک الگوی مناسب تجارت خارجی فکر می کنیم ،درواقع در ال یک انتخاب هستیم .چگونه می
توانیم از منافع تجارت خارجی (اصل مزیّت مطلق و مزیّت نسبی)بهره مند شویم ،اما در تأمین نیازهای اساسی مان
به دیگران وابسته نشویم؟
برای تعامل قدرتمند با دیگران ،کشورها ناگزیرند میان بهره برداری از مزیت های موجودازسویی و خلق مزیت های جدید ،در
جهت افزایش استقالل و اقتدار اقتصادی دست به انتخاب بهینه بزنند .این انتخاب به عواملی مانند موقعیت رقبا و میزان
اعتمادی که به آنها داریم ،موقعیت صنایع داخلی ،منابع و امکانات طبیعی و انسانی و نیز وضعیت بازار و قیمت ها بستگی دارد.
تأکید بر استقالل اقتصادی و خودکفایی یا تولید ملی و جایگزینی واردات ،به معنای قطع روابی تجاری و اقتصادی با دنیا ،انزوا
و گوشه گیری از اقتصاد بین الملل نیست .عرصه تجارت بین المللی ،عرصه تالش و رقابت است ودر فضای رقابتی ،کسانی برنده
اند که ضمن شناسایی و افزایش توانمندی های تولیدی خود (مزیت نسبی) ،فرصت های بین المللی را نیز به خوبی بشناسند و
با هوشمندی و کوشش فراوان و افزایش همکاری های دوجانبه بین المللی از آنها بهره مند شوند.
برای تفکروتمرین.............................صفحه....................................09
با توجه به اطالعات هریک از موارد زیر ،مشخص کنید که کشور الف دارای کدام یک از مزیت هاست:
1ا مزیت مطلق در تولید موز؛2ا مزیت نسبی در تولید موز؛ 3ا مزیت مطلق در تولید آناناس؛ 4ا مزیت نسبی در تولید آناناس.
*کشور الف به ازای هر آناناسی که تولید می کند ،از تولید  16موز صرف نظر می کند؛ کشور ب به ازای هر آناناسی
که تولید می کند ،از تولید  21موز صرف نظر می کند.
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اقتصاد -پایه دهم رشته علوم انسانی

کشورالف درتولیدآناناس نسبت به کشورب دارای مزیت نسبی می باشد.
*براساس مقادیر یکسانی از منابع تولید ،کشور الف می تواند سه تن موز و کشور ب می تواند دو تن موز تولید
کند.
کشورالف درتولیدموز نسبت به کشورب دارای مزیت مطلق می باشد.
*کشور الف می تواند موزهایی با هزینه فرصت کمتری نسبت به کشور ب تولید کند.
کشورالف درتولیدموزنسبت به کشورب دارای مزیت نسبی می باشد.
*براساس مقادیریکسانی ازمنابع تولید،کشورب نمی تواندبه زیادی کشورالف،آناناس تولیدکند.
کشورالف درتولیدآناناس نسبت به کشورب دارای مزیت مطلق می باشد.
تحقیق کنید................................صفحه....................................09
کشور ما در گذشته به خاطر وابستگی به درآمدهای نفتی ،کشوری تک محصولی به شمار می رفت .در دهه های
اخیر با گسترش دانش های فنی و شرکت های دانش بنیان ،تنوع محصوالت در صنایع پیشرفته چون زیست فناوری،
نانوفناوری ،انرژی هسته ای ،یاخته های بنیادین ،صنایع موشکی و ...رو به گسترش است و در ال اضر در برخی
از این صنایع امکان صادرات محصوالت به کشورهای دیگر نیز فراهم شده است .نقش شرکت های دانش بنیان را
در ایجاد و خلق مزیت های جدید در کشور و فاصله گرفتن ازاقتصادتک محصولی بررسی کرده وگزارش آن
رادرکالس ارائه دهید.
کشور ما در گذشته به شدت به درآمدهای نفتی وابسته بود و کشوری تک محصولی به شمار می رفت .در سال های بعد از
پیروزی انقالب اسالمی و بعد از جنگ تحمیلی ،دولت ها تالش کردند تا منابع درآمدی کشور تا حدّ امکان گوناگون بشود و
وابستگی به درآمدهای نفتی کاهش بیابد .مزیت داشتن یا نداشتن ،مفهومی ایستا و دائمی نیست؛اگر کشوری به دلیل محدودیت
های طبیعی ،مزیت اقتصادی نداشته باشد به این معنی نیست که نمی تواند به مزیت دست یابد.اگر محصولی با هزینه تماب شده
زیاد و کیفیت کم تولید شود با حمایت دولت یا مصرف کنندگان از آن (خرید کاالی ملی) ،می تواند مزیت به دست آورد .از
سوی دیگر با تالش فراوان در عرصه علم و فنّاوری و تجاری سازی فناوری های نوین و تأسیس شرکت های دانش بنیان ،سعی
شده است توان فنی کشور افزایش یابد و امکان تأمین نیازهای صنایع کشور در داخل فراهم بشود .در حال حاضر کشور ما با
ساخت ماهواره امید با فناوری کامالبًومی و قراردادن آن در مدار ،پیشرفت چشمگیری در دانش هوا و فضا کسب کرده است.
همچنین در زیست فناوری ،انرژی هسته ای ،نانو فناوری ،لیزر ،یاخته های بنیادین ،صنایع دفاعی و نظامی و ....،جزء چند کشور
اول دنیا قرار گرفته است ودر مسیر قطع وابستگی به قدرت های بزرگ و رسیدن به مرحله استقالل اقتصادی ،گاب برداشته ایم.
تحلیل کنید................................صفحه....................................09

از نظر شما ،با وجود موانع تجاری ،بهترین الگوی تجارت اقتصادی با دنیا ،دارای چه ویژگی هایی است؟
فاصله گرفتن از وضعیت تک محصولی
توجه به مزیت های مطلق ونسبی درتولیدات
راه های تأمین کاالهای وارداتی یا بازارهای فروش کاالهای صادراتی گوناگون ومتنوع شود.
با خلق مزیت های جدید اقتصادی امکان تأمین برخی نیازهای مهم و اساسی را در داخل کشور فراهم شود
به علم وفناوری واقتصاددانش بنیان توجه بیشتری صورت گیرد.

