
داستان ابتدای درس

م سمو)برای محصوالت سفارشات خارجی دریافت *

تپایان روزهای سخکارگاه آقای محمدی و ( زیستی 

ی انعقاد  قرارداد  با مشتریان خارجی تحویل کاال*

خریداری شده به آنها و آماده دریافت پول



69کالس صفحه گفت وگو در 

بود،نزیستیسمومبرایخارجیسفارشاگرآیاـ1

خورد؟نمیشکستزودترمحمدیآقای

یعراقطرفشودمیباعثعللیچهشمانظربهـ2

؟یفتدبدیگرکشوریکازمحصولکردنواردفکربه

کاالیبرایخارجیتقاضایوجودشمانظربهـ3

واوبرایمنافعیچهمحمدیآقایتولیدی

داشت؟همراهبهکارگاهش



نقشه راه

انگیزه های تجارتما در این درس می خواهیم به بررسی 

بپردازیم و در پایان درس نیز خواهیم میان کشورها 

:توانست

( اهتحریم انواع )درستی از موانع امروزی تجارت اطالع *

.کسب کنیم

.یمبیندیشرفع موانع تجارت الگویی مطلوب برای به *



کاالهای چند ملیتی

نگاهدارد،ودوجپیرامونتانکهکاالهاییومحصوالتبهبیشتریدقتباوبیندازیدخوداطرافبهنگاهی

.کنید

اند؟آمدهکجاازآنها*

ولمحصآنها،ازتعدادیچهواندکردهدرستکشورداخلتولیدیهایشرکتراآنهاازتعدادیچه*

؟دیگرندکشورهای

؟گفتندمیچهکنند،معرفیراخودشانوبگویندسخنکاالهابودقراراگر*

واسطۀبهماد،گفتنمیدیگربرخی.هستیمچینیکارگراندستساختۀماگفتندمیآنهاازبرخیشاید

-سرمایهوکارگرانراماگفتندمیدیگربرخیوایمشدهمتولدآلمانیگذارانسرمایهگذاریسرمایه

.اندکردهتولیدایرانیگذاران





برخیکهبدانیداستجالبحالاینبا.دارندملیتهمکاالهاداریم،ملیتهاانسانماکهطورهمان

.باشندتیچندملیاستممکنبرند،میبهرهتریپیشرفتههایفناوریازکهمحصوالتیویژهبهمحصوالت،

ربارۀددرسایندر!چینیکارگراندستشدۀساختهولیباشدآلمانیشرکتیکآنگذارسرمایهمثالً

ازخارجکهدهستنهاییدولتوهاشرکتبازیگر،آن.گوییممیسخناقتصادبازیمیداندردیگریبازیگر

.گذارنداثرمااقتصادیزندگیدراماکنند،میزندگیمامرزهای



ت؟چرا تجارت با دیگر کشورها مهم اس

امکان ما هستید و در کشور شپوشاکفرض کنید صاحب یک شرکت بزرگ تولید 

کشور ، اما در عوض. باالیی داردهزینه بسیار تولید آن یا نداردتولید پنبه وجود 

.، زمین حاصلخیزی برای کشت پنبه داردشماهمسایه

بتری پوشاک قیمت مناسو بتوانید با هزینه تولیدتان را کاهش دهید شما برای اینکه 

صورت دراین. می کنیدرا از کشور همسایه وارد پنبه کنید، خود را به بازار روانه 

همسایه ر و هم کشوبیشتری می برید سود تولید، هزینه های کاهش به خاطر هم شما

می توانید ، اگر کار شما توسعه پیدا کرد. می بردسود پنبه هایش ، بابت فروش شما

ا کشور یمی کردید تولیدی خودتان را به همان کشوری که از آن پنبه وارد پوشاک 

ی خواهد گرفترونقشما کسب وکار نیز، این بابت و از صادر کنید دیگری 



یکسان نبودن منابع و عوامل تولید در کشورها*

رییکسان نبودن کشورها از نظر دسترسی به فناو*

تفاوتهای اقلیمی و آب و هوایی*

ل در همین عوامل باال باعث می شود تا تولید یک محصو

تصادی کشوری به صرفه باشد و در کشور دیگر، صرفۀ اق

و کشور دبده  ـ بستان نداشته باشد و همین اختالف، پایۀ 

.را تشکیل می دهدوارداتو صادراتیا 

جارتدالیل برقراری ارتباط کشورها در زمینه ت



یمبیشتر بدان

.تتاریخی بوده اسدوران های مختلف ایران در رونق ترین بنادر از پر سیراف بندر 

شهرت از باستان شناسانمیان تمام شهر کنگان در بخش مرکزی این بندر سه هزارساله در 

سیاری تجاری ایران به بدروازه سیراف، در طی اعصار مختلف . برخوردار بوده استباالیی 

بود شده جهان مانند هند، چین و آفریقا به شمار میرفته است و همین موضوع سببازمناطق 

و وچک اشرافی با تزیینات گچی و چوبی، مساجد کخانه های شهر آباد و ثروتمند پر از این 

بندر، ب شرب به منظور تأمین آ. سفالی باشدلوله کشی های و حتی سیستم فاضالب و بزرگ 

ان خاموشیا برج دخمه ها . میکردجمع آوری ساخته شده بود که آب باران را حوضچه هایی 

خود را در این بندر است؛ مکانی که زرتشتیان، مردگاندیدنی های نیز از مهمترین سیراف 

راف واقع که به شکل خانه ساخته شده نیز در بندر سیدخمه ایران تنها . آنجا رها می کردند

.استکوروش مشهور به مقبره شده و 



مزیت اقتصادی

ورهاکشودرتولیدعواملومنابعنبودنیکسان

بهدسترسینظرازکشورهانبودنیکساننیز

ثباعهواییوآبواقلیمیهایتفاوتیافناوری

دیگریمحصولبهنسبتمحصولیکتولیدشودمی

درردیگعبارتبهیا.باشد”ترصرفهبهمقرون"

.کندایجاداقتصادیمزیتکاالآن

اصل مزیت مطلق و نسبی در تجارت



یانواع مزیت اقتصاد

مطلق

وسرمایهکار،نیرویازاندازهیکبهکشوردواگریعنی

بایسهمقادربتواندآنهاازیکیباشند،برخوردارفنیدانش

درشورکیکیاکندتولیدرامحصولبیشتریمقداردیگری

ایرسبهنسبتخدمتیامحصولیکبیشترمقدارتولید

آنیدتولدرگوییممیباشد،داشتهبیشتریتواناییکشورها

.داردمطلقمزیتکاال

باهمقایسدرمحصولیکتولیددرکشوریکبرترییعنینسبی

زینههکشوریکوقتییاکشورهماندردیگرمحصولتولید

یگردکاالیبامقایسهدرکاالیکتولیددرکمتریفرصت

.داردنسبیمزیتکاالآنتولیددرگوییممیدارد،



بگیریدنظردررابرزیلوایرانکشوردو

دوهردر.برخوردارندفنیدانشوسرمایهکار،نیرویازاندازهیکبهکشوردوهر(الف

.شوندمیتولیدیکسانهایقیمتباپوشاکوغذافقطکشور

گیرند،کاربهغذاتولیدبرایکامل،اشتغالباراتولیدشانعواملهمهاگرکشوردوهر(ب

.کندمیتولیدواحد40برزیلوواحد60ایران

کارهبپوشاکتولیدبرایکامل،اشتغالباراتولیدشانعواملهمهاگرکشوردوهر(ج

.کندمیتولیدواحد70برزیلوواحد30ایرانگیرند،

.دارند"مطلقمزیت"غذاتولیددرایرانوپوشاکتولیددربرزیلصورتایندر

مثالی از مزیت مطلق

مبادلهدیگریکباراخودمحصوالتویابندتمرکزوتخصصدارند،مزیتکهمحصولیدراستبهترنتیجهدر
کنند



بگیریدنظردرراکنیاوبرزیلوایرانکشورسه

اگر.استکسانیبرزیلوایرانکشوردوباتولیدعواملنظرازکهبگیریدنظردرراکنیامثلدیگریکشور

10دهدتخصیصپوشاکبهاگرو،غذاواحد20تواندمیکند،متمرکزغذاتولیدبرراخودامکاناتهمۀکنیا

مزیتبرزیلوایرانبهنسبتپوشاکوغذاتولیددرکنیابینیدمیکهطورهمان.کندتولیدپوشاکواحد

هزینۀ،یگردعبارتبهیاکند؛نمیتولیدصرفهبهراکاالدوآنازکدامهیچیعنی؛ندارداقتصادیمطلق

مشخصیمقداردتولیبرایاستمجبورکشوراینواستبیشتردیگرکشوردوازکنیادرکاالدوهرشدهتمام

.کندصرفرابیشتریمنابع،کاالاز

دارند"مطلقمزیت"غذاتولیددرایرانوپوشاکتولیددربرزیلصورتایندر

مثالی از مزیت نسبی

حصوالت یابند و متمرکزو تخصصکه مزیت دارند، در محصولی در نتیجه بهتر است 
ادامهکنندمبادلهرا با یکدیگر خود 



وذاغدرکنیاهرچندگویندمیوبرندمیکاربهرانسبیمزیتمفهومحالت،ایندراقتصاددانان

مزیتاکپوشبهنسبتغذاتولیددرخودکشوردرندارد،مطلقمزیتکشورهادیگربهنسبتپوشاک،

.داردنسبی

دیگرارتعببه.کندواردبرزیلازراخودنیازموردپوشاکوشودمتمرکزغذاصنعتدربایدبنابراین

دارد؟و حضور در تجارت جهانی را نتخصصی شدن آیا به نظر شما کشور کنیا به هیچ وجه امکان 

شودمیباعثامرهمینواستپوشاکتولیدفرصتهزینهازکمتر،کنیاکشوردرغذاتولیدفرصتهزینه

دهداختصاصغذا،تولیدبهبیشترراخودکمیابمنابعکنیاتا



:ودمی شعدم رعایت اصل مزیت مطلق و نسبی باعث 

به د که به بهترین نحو ممکن استفاده نشوسرمایه ها و منابع *

.می شودهدر رفت آنها محسوب نوعی 

می کاهش ، رفاه جامعهبی کیفیت ترتولید محصوالت کمتر و با *

.یابد



مزیت صادرات

ت تا محصوالمی دهد تولیدکنندگان اجازه به *

.ندخود را در بازارهای بزرگتری به فروش برسان

، به تالش رقابت با تولیدکنندگان دیگربه منظور *

.  وندبیشتر برای تولید بهتر و کارآمدتر وادار ش



نسبی و هزینه فرصتمزیت 

،اهرموکیلیکاکنونوایدکردهتحصیلحقوقرشتۀدرکنیدفرض

میحقوقیمشاورۀخودوکالتدفتردروهستیدمشهورومتخصص

ازتومانهزار200مبلغساعتهرحقوقی،مشاورۀبرایشما.دهید

تخداماسفکربهکهاستروزیچنداکنون.کنیدمیدریافتمشتریان

فحرویاتلفنبهدادنجوابهمچونکارهاییکههستیدمنشییک

،اداریامورانجامبرایمنشیاین.دهدانجامراهانامهازبرخیچینی

بااستممکنحالاینبا.گیردمیدستمزد،تومانهزار50ساعتی

وانمتمیراسادهاداریاموراینخودممنکهبیندیشیدچنینخودتان

50یساعتصورتدراین.نیستمنشیاستخدامبهنیازیودهمانجام

.کنممیجوییصرفههاهزینهدرتومانهزار
ادامه



است؟منطقیشماانتخاباینآیا

ساعتییکهرکهبگیریدنظردررانکتهاینپاسخ،برای

شمابرایدهید،اختصاصاداریاموربهخواهیدمیکه

جایبهشماصورتایندر.داردارزشتومانهزار200

!ایدکردهضررتومانهزار150سود،

یکید،باشماهریمنشیاینکهجایبهچون؛نیستیدنسبیمزیتدارایاداریسادهامورانجامدرشما

!ایدمتخصصوماهروکیل



مزیت نسبی و هزینه فرصت

انتخاب،عمنافنظرازراخودگزینهبرترینوبهترینهمیشهجوامع،وانسانها

مقدار.ددهنمیدستازراخودبعدیگزینهبهترینانتخاباینباوکنندمی

.استاولگزینهانتخابفرصتهزینه،دومگزینهدادهدستازمنافع

.گویندمیفرصتهزینهمهمهزینهاینبهاقتصاددانان

انتخابنبهتریکنیم،انتخابآنهاازیکیکاردوانجامبینماباشدالزماگر

صورتینادر.باشدداشتهمابرایرافرصتهزینهکمترینکهاستایگزینه

.هستیمنسبیمزیتدارایکارآندرما



صت اگر بخواهیم رابطه مزیت نسبی را با هزینه فر

ی در تولید بیان کنیم باید بگوییم، داشتن مزیت نسب

:  یا انجام یک خدمت یعنیکاال و یک 

آن کاال یا انجام آن خدمت هزینه فرصت تولید 

ات خدمیا انجام کمتری در مقایسه با تولید کاالها 

.دیگر دارد

نسبی و هزینه فرصترابطه مزیت 



!بازرگانِ قانعشهد و شکر



لدولت ها و تجارت بین المل

برایالمللبینتجارتکهتوجهیقابلمنافعوجودبا

روندباگوناگونهایدولتعملدرامادارد؛کشورها

.اندنکردهبرخوردیکسانالمللبینتجارت

کاهشوخودداخلیصنایعازحمایتبرایهادولتگاهی

وناگونیگهایتعرفه،دیگرکشورهایبهاقتصادیوابستگی

کنندمیوضعکاالهاازبرخیوارداتبر

کهاییکشورهبااقتصادیشانروابطگسترشجهتدرگاهی

هایپیماندارند،یکدیگرباسیاسینزدیکهایدیدگاه

.دهندمیکاهشراهاتعرفهوکنندمیوضعتجاری

،دیاقتصایاسیاسیاختالفاتبروزبااستممکنمجددا

.نندکنقضراقبلیهایپیمانوکنندبرقرارراهاتعرفه





مللبین الروابط آنها تجارت ها و مثالهایی از روابط تجاری دولت 

نوعهروارداتآنبراساسکهکردتصویبخودمجلسدرراقانونی،1711سالدرانگلستانکشورـ1

.کردمیاعالمممنوعراکشوربهچینییاهندییاایرانیابریشمباپوشاک

متحدهایاالتوشرقیاروپایوآلمانکشورهاینوزدهم،قرناوایلوهجدهمقرناواخردرـ2

ضعووارداتیکاالهایبرمتعددیحمایتیهایتعرفهخود،داخلیصنایعازحمایتوتقویتدرجهت

.کردند

.کردندامضارانفتاپیمانبهمشهورآزاد،تجارتپیمان،1992سالدرمکزیکوکاناداآمریکا،ـ3



بقۀساالمللی،بینهایپیمانبهپایبندیعدم

اینهایدولتوداردآمریکاییسنتدربلندی

ردهکنقضراالمللیبینهایپیمانبارهاکشور،

:ازآمریکاخروجاخیر،دوراندر.اند

پاریسهواییوآبتوافق*

پاسیفیکآسیانامۀتوافق*

برجامتوافق*

توضعیبهبودبرایمللسازمانجهانیپیمان*

پناهندگانومهاجران



جنگ های تجاری و تحریم های اقتصادی

دردبایامااست؛فراوانیمزایایداراینسبییامطلقهایمزیتبرتمرکزوخارجیتجارتچندهر

اینغیردر.زندنآسیبیکشور،اقتصادیاستقاللوقدرتبهگروهی،فعالیتاینکهباشیمداشتهنظر

هایتحریموهاجنگ.گیردمیبردرنیزراماکشوردارند،وابستهکشورهایکهمشکالتیتمامصورت

اهمیتبهاقتصاددانانتااستشدهموجبکشورهابرخیخودخواهانۀرفتارواخیرهایقرناقتصادی

.دکننتأکیدخارجازآنهاتأمینبرایوابستگیعدموداخلیتولیداتازبرخیدرخودکفایی

حوزۀ،کشاورزیمحصوالتوغذا،دارومثلضروریوراهبردیکاالهایتأمیندروابستگی

انهبهموجبتواندمیدفاعیونظامیصنایعو(نوهایانرژیوایهستهانرژیونفتمثل)انرژی

.شودکشوروابستگیوضعفنهایتاودشمنیارقیبسلطۀوجویی





هبشهریجامعۀدرهاانسانعمومزندگیهرچند

مزیت،براساستولیدوگراییتخصصخاطر

:امااستمحصولیتکاقتصادی

ادیاقتصمحصولی،تکاقتصادجهانی،فضایدر

استپذیرآسیبوشکننده

کانامبحرانی،مواقعدرمحصولیتکاقتصادزیرا

ها،تکانهمقابلپذیریانعطافوآوریتاب

.نداردراهاتحریمومشکالت

جنگ های تجاری و تحریم های اقتصادی



اقتصاد تک محصولی



:در صورتی یک کشور می تواند به وضعیت استقالل و استحکام اقتصادی نزدیک شود که 

.های تأمین کاالهای وارداتی یا بازارهای فروش کاالهای صادراتی خود را گوناگون کندراه *

.وضعیت تک محصولی فاصله بگیرداز *

.ندرا در داخل کشور فراهم کاساسی خلق مزیت های جدید اقتصادی امکان تأمین برخی نیازهای با *

.علم و فناوری و اقتصاد دانش بنیان توجه بیشتری داشته باشدبه *

خلقوییسوازموجودهایمزیتازبرداریبهرهمیانناگزیرندکشورهادیگران،باقدرتمندتعاملبرای

بهانتخابنای.بزنندبهینهانتخاببهدستاقتصادیاقتدارواستقاللافزایشجهتدرجدید،هایمزیت

امکاناتومنابع،داخلیصنایعموقعیتداریم،آنهابهکهاعتمادیمیزانورقباموقعیتمانندعواملی

داردبستگیهاقیمتوبازاروضعیتنیزوانسانیوطبیعی




