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 مقدمه

 
 
 

ع بشاری را باه داود    امروز بحث در مورد تجارت بین الملل تقریباّ تماامی محافال اقتصاادی و سیاسای جواما     

دلیل این امر از آنجا ناشی می شود که منافع حاصل از تجارت جهانی با گذشات زمااا از   . ادتصاص داده است

اهمیت بیشتر و بیشتری بردوردار می شود، چراکه بخش اعظمی از رشاد و توساعه جواماع بشاری باه میازاا       

 یاا برداشتن موانع و محدودیتهای تجاریموفقیت دولتها در حل مشکالت اقتصادی و اجتماعی بخصوص از م

. در سطح بین الملل و همچنین دنبال کردا فرآیند اصالحات سادتاری در اقتصاد ملی بساتیی دواهاد داشات   

توساعه  )اصول و قوانین تنظیم شده در سازماا تجارت جهانی به تنهایی قادر به حل امور اقتصادی و اجتماعی 

کشاورهای در حاال توساعه کاه هناوز باا مشاکالت        . نیسات ( بین آنها جوامع بشری و کاهش فاصله طبقاتی

 با مسائل و محادودیتهای متعادد  به تنهایی باید سادتاری بسیاری در نظام اقتصادی و مالی دود ربرو هستند و 

شوند، شاهد سیاستهای یک جانبه و گااهی انحصااری از ساوی کشاورهای توساعه      مواجهه  مالی و تکنولوژی

که با در دست داشتن اهرم قدرت در سازمانهای جهانی و بین المللای فقاد در تیامین مناافع      یافته می باشند

عادم انتقاال   . تجاری و اقتصادی دود بدوا توجه به دواسته های مشروع کشورهای در حاال توساعه هساتند   

سازنده در تکنولوژی پیشرفته از کشورهای توسعه یافته به کشورهای در حال توسعه و عدم همکاری  و سرمایه

زمینه های مختلف سیاسی و اقتصادی بین دو قطب اقتصادی این واقعیت را تاًییاد مای کناد کاه کشاورهای      

 .گام بر می دارند و در حل مسائل جهانی بطور جدی تالش نمی کنندتوسعه یافته تنها در حفظ رفاه دویش 

 

بتوانناد   عزیاز  بیاا شود تا دانشاجویاا در جزوه حاضر سعی شده است، مطالب تجارت بین الملل به زباا ساده 

ضمن درک مطالب علمی و اقتصادی در دصوص ایان در،، رواباد و وابساتیی هاای اقتصاادی و سیاسای       

 بازرگاانی باین الملال   و قادر به ارائه دیادگاه مساتقل در زمیناه     داده شادص های تجارت جهانی را تشخیص

 دییاری یل شده است که مطالب هر فصل مکمل فصل جزوه تجارت بین الملل در کل از ده فصل تشک .باشند

بعدی ارزیاابی و   هایاز اینرو توصیه می شود تجزیه و تحلیل مطالب هر فصل را در ارتباط با مطالب فصل. است

 .بررسی کنید تا حداکثر استفاده علمی از این واحد درسی بدست آید

 

 

 دانشیاه آزاد اسالمی رودهن         

 اکیومرث آری        
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 ین المللباقتصاد  : فصل اول
  

نده باین  زساا مفیاد و  میز جوامع بشاری و ارتبااط   آجامعه جهانی پیش از هر زماا دییر به همزیستی مسالمت 

راه اجتمااعی  سیاسی و دی، اقتصابا هماهنیی تصمیمات  اچرا که فقد از این طریق می توا کشورها نیاز دارد،

 .هموار کردملتها را برای رشد و توسعه اقتصاد جهانی و همچنین افزایش رفاه 

 

 

 مللالمفهوم تجارت بين  .1

 .ای باه هام مارتبد هساتند     ، سیاسی و اجتماعی تکامل یافتهدر کل کشورهای جهاا بوسیله شبکه اقتصادی

وضاعیت تاراز    ربین  کشورهای جهاا را بخصوص از نظا ملل در حقیقت سادتار روابد اقتصادی الاقتصاد بین 

بر بازارهای جهاانی ماورد   مالی حاکم و و همچنین نظام پولی  (کار و سرمایه)اقتصادی تقسیم منابع  ،پردادتها

تجارت بین الملل به معنی مبادله کاال و دادمات باین    یدر چنین سیستم اقتصاد. بحث و بررسی قرار می دهد

ملال مای   الپولی و مالی اقتصااد باین   ( جریانهای)حالی که مالیه بین الملل به جنبه های  کشورها می باشد در

 .پردازد

 

 ؟استحائز اهمیت برای کشورها چرا تجارت بین الملل  : سوال 

 

 : دالیل اهمیت تجارت بین الملل 

 .(صلح و دوستیتیمین )جهاا تجارت یعنی ارتباط و همکاری بین کشورهای  -

 .در سطح بین الملل ینابع اقتصادی و تولیدماز استفاده بهینه  -

 .جهت افزایش سود ایجاد انییزه برای افزایش کیفیت کاالها در بازارهای رقابتی  -

 .ه اقتصادی و سیاسی از طریق بازرگانی دارجیرشد و توسع -

 

 

 تكامل تجارت جهاني .2

. متحاول ساادته اسات    عملکزد اقتصادی کشورها بخصوص در چند قرا گذشاته سایمای اقتصااد جهاانی را    

الملال   دولتها و ملتها درباره تجاارت باین  ( دکترین)تحوالت تاریخی در الیوی تجارت باعث تغییر دیدگاههای 

 :ا عبارتند از بردی از این نظریه ه .شد

 کانتالیستها در باره تجارت رنظریه م  -

 (آدارم اسمیت و دیوید ریکاردو)نظریه کالسیکها  -

 (اوهلین. ری هکشر تئو)نظریه نئوکالسیکها  -
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  :سایر نظریه ها

 تئوری پیشرفت تکنولوژی -  تئوری تفاوت مهارتها  -

 مدل سیکل تولید در تجارت -   معمای لئونتیف -

 

 

 ميالدي  11 -11قرن  :(سوداگران)كانتاليستها رنظريه م  2.1 

 

  :ن نظریه مهمترین راه برای ثروتمند و قدرتمند شدا یک کشور این است کهیبراسا، ا

  باشدصادرات بیشتر از واردات. 

  ریق دریافت طال تسویه گرددطمابه التفاوت تراز بازرگانی از. 

  (طال)محدود کردا واردات برای جلوگیری از دروج سرمایه. 

  (طال)تجارت به منظور کسب ثروت.  

  (ملی گرایی اقتصادی)برتری کاالهای سادته شده در دادل نسبت به کالهای دارجی. 

 

رر سایر کشورها می تواناد از تجاارت باین الملال     ضیک کشور مستقل فقد با  شتنداین مکتب عقیده دپیرواا 

تشاویق صاادرات و    و به همین علت سوداگراا از محادودیت واردات  .سود برده و به ثروت بیشتری دست یابد

 .نظارت دقیق دولت به تمام فعالیتهای اقتصادی جانبداری می کردند

 

به عبارت دییار علات شکسات مکتاب     یا  لیستها شد؟اکانترسبب از هم پاشیدگی مکتب م چه عوملی : سوال 

 کانتالیستها را بیاا کنید؟رم

 

ند و از طرف دییار مقادار   واز آنجا که همه دولتها نمی توانستند بطور همزماا از تراز مثبت تجاری بردوردار ش

( همساایه )به منزله تحمیل هزینه به کشور دییر  طال در هر دوره زمانی نیز ثابت بود مازاد  تجاری یک کشور

نتیجاه  . ثروتمند و قدرتمند شدا بعیی از کشورها استثمار کشورهای دییر را به هماراه آورد  .محسوب می شد

 باین استعمار شورش ملتها علیه استبداد و فقر و همچنین ترویج دشونت بود کاه همیای ایان عوامال موجا     

 .میالدی شد 11در قرا کانتالیستها رفروپاشی مکتب م

 

 :فيزيوكراتها

مکتب تجارت را بخاش يیرفعاال و يیار     پیرواا این .کانالیستها عقاید فیزیوکراتها رواج یافتربعد از شکست م

فیزیوکراتهاا آزادی در  . کردناد مای  مولد اقتصاد می دانستند و همچنین ددالت دولت در اماور اقتصاادی را رد   

منباع ثاروت را    .(مساافرت )ادی رفت و آمد زهم می دانستند مثل آزادی عمل و آفعالیتهای اقتصادی را بسیار م
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آدام اسیت با پیروی از این بینش باه بررسای تجاارت     .جستجو کرد( کشاورزی)باید در طبیت و کار و کوشش 

 .آزاد می پردازد

 

 

 (ميالدي 11 -11قرن )نظريه كالسيكها  2.2

 

ت که ورود طال و نقره باه دادال یاک    نسانتالیستها را مردود می دامکتب کالسیک با این استدالل عقاید موک

مدت به زیاا کشور تماام  بلند ولی در  ،در کوتاه مدت باعث بهبود وضعیت تجاری دواهد شد( ااتانیلس)کشور 

 ( چرا؟)میشود 

 

 :زیرا اگر ورود طال به انیلستاا افزایش یابد

 رفتن قیمت ها دواهد شد حجم پول در گردش افزایش یافته و منجر بع باال. 

 کاالها در انیلستاا در مقایسه با سایر کشورها گراا تر میشود 

 در بلند مدت صادرات انیلستاا کاهش و واردات افزایش پیدا دواهد کرد. 

 

 زا مای توانناد ا  هآدام اسمیت بعنواا پدر علم اقتصاد و بنیانیذار مکتب کالسیک عقیده داشت که کلیاه کشاور  

 اشی می شود کاه تحقاق تقسایم کاار در جهااا     دلیل این امر از آنجا ن .ت بین الملل سود ببرندبرقراری تجار

در سطح تولیادات داود   ( تخصص)مهارت یاری داده و هر کشور با کسب در تولید کاالهای مختلف را کشورها 

ه هاای تولیاد   یروی کار سبب کاهش هزینافزایش بازدهی ن .افزایش دهد را بازدهی نیروی کاردواهد توانست 

در دیوید ریکاردو معتقد بود اگر یک کشاور   .(هزینهای مطلق)نیز کاهش می یابد  هاو در نتجه قیمت کاال هشد

ز برقراری تجاارت  انسبت به کشور دییر عدم مزیت مطلق داشته باشد امکاا اینکه هر دو کشور تولیدات دود 

 (.مزیت نسبی)وجود دارد  سود ببرند

 

 

(ميالدي 22قرن )سيكها در تجارت بين الملل نظريه نئوكال2.2    

 

نئوکالسیکها منحنی  .مل متعددی را در مفید بودا تجارت بین الملل مشخص می کندامکتب نئوکالسیکها عو

هزیناه  )کنار گذاشته و منحنی امکانات تولیاد يیار دطای     (هزینه های ثابت)امکانات تولید کالسیکها را دطی 

 .ندرا مطرح کرد (های فزاینده
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 :ها ساير نظريه    2.2 

 معمای لئونتیف بین صنایع کاربر و سرمایه بر اشاره میکناد یعنای توجاه باه نسابت      : معمای لئونتیف

 .سرمایه به نیروی کار در صنایع صادراتی و وارداتی

 پایه و اسا، تجارت بین الملل ناهمینی و متفاوت بودا نیروی کار مااهر در   :تئوری تفاوت مهارتها

 .رهای مختلف می باشدکشو

 و همچنین تجاارت  ( تولیدی)نقش تکنولوژی باید در فعالیتهای اقتصادی  :تئوری پیشرفت تکنولوژی

 .بین الملل در نظر گرفته شود

 

 

 

 اصول تجارت بين الملل .2

 

 :عبارتند ازدر شراید بازار رقابتی اصول تجارت بین الملل 

 

 تعادل در قیمت و مقدار      -عرضه در بازار   

  (مازاد عرضه و تقاضا)بازرگانی دارجی       -تقاضا در بازرا 

 

 

 

 عرضه بازار  2.1

 

باتوجاه باه شاراید باازار رقاابتی تولیاد کنناده         و غول به تولید هستندشتمام تولیدکنندگاا در شراید رقابتی م

 :و تعیین کننده مقدار تولید است "گیرنده قیمت"

 
 

 .است؟ توضیح دهید "گیرنده قیمت"لید کننده شراید بازار رقابتی توچرا در  :سؤال
 

 




9 

 

 عرضه کل در بازار   عرضه یک تولید کننده                
  P        P   

    Si         Sm 

        

        

        

        

        

      Q    Q

           0        0 

  

 تقاضای بازار     تقاضای فرد                      
  P        P   

              

        
        

        

              

    Di          Dm 

      Q     Q

           0       0 

 در بازار منحنی عرضه   :1نمودار 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 بازار  يتقاضا 2.2
 

 :بدست می آید( بازار جهانی)ه و یا کشورها عتقاضا در بازار از مجموع تقاضای افراد جام
 

 در بازار منحنی تقاضا   :2نمودار 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 الملل متمایز می سازند؟ را از اقتصاد بین مل اقتصاد دادلی یک کشوراکدام عو :الؤس
 

 :ل متمایز می سازد، عبارتند ازاقتصاد بین الملعواملی که اقتصاد دادلی را از 
 

 ن کشورها کامالً آزاد نباوده  حرکت و جریاا کاال، ددمات و سرمایه بی :موانع و محدودیتهای تجاری
 .کشور محدویت تجاری وجود نداردیک ، در حالی که در دادل د استمحدوبلکه 

 
 و فراناک  ژاپان  ، یان  یورو، دالر آمریکا، پوند)ملل پولهای متفاوتی لدر اقتصاد بین ا: پولهای متفاوت

 .، در حالی که در دادل یک کشور فقد واحد پول ملی در جریاا استرایج و معتبر هستند( سویس
 
 شاهد سیاستهای مختلف اقتصادی مثال سیاسات    ملل مالا در اقتصاد بین: دیتنوع سیاستهای اقتصا

مالی و پولی هستیم در صورتیکه در یک کشور سیاستهای اقتصادی متناسب با اهداف دادلای   ارزی،
 .اجرا و دنبال می شوند
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   P          D  S  

        

        

              E    

   3     
        

        

   1     

               Q  

   0            10       20       30 

   باا  تحارک نیاروی کاار و سارمایه در ساطح باین الملال کامال نیسات و          : تحرک مناابع تولیادی
به آساانی  صاورت   تحرک این عوامل ک کشور یدر حالی که در دادل ایی روبرو می باشدیتهمحدود
 .گیردمی 

 
 
 مشاکالت و مساادل اقصااد باین الملال مثال رکاود سیاسات ارزی و         : مشکالت اقتصاد بین الملل

بازرگانی پیچیده و حل انها دشوار می باشد درصورتیکه حل مسائل اقتصای در چارچوب یک کشاور  
 .ستتر ا ساده

 
 
 

 قيمت و مقدار تعادلي 2.2
 

 واحد پولی 2  : قیمت تعادلی
  (گندم)میلیوا تن 26 : مقدار تعادلی

 
 

 (حالت تعادل)منحنی عرضه و تقاضا  :2نمودار     
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 

 تقاضامازاد مازاد عرضه و  _بازرگاني خارجي  2.2
 

یتواند مازاد عرضاه در باازار داود را در    و قیمت جهانی گندم یک کشور م( تجارت)با توجه به بازرگانی دارجی 

پاولی وارد  واحد  2قیمت پایین تر از  واحد پولی صادر و مازاد تقاضای گندم در بازار دود را در 2قیمت باالتر از 

بنابراین در قیمت تعادلی بعلت اینکه تولیدکنندگاا دادلی هماا مقاداری را کاه ماورد تقاضاای مصارف      . کند

 .(؟ چرا)ای برای بازرگانی دارجی وجود ندارد  انییزه ،کنندمی لید کنندگاا دادلی است تو
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تقاضا                         عرضه و  واردات و صادرات                
       P    D        S     P   EX

        

        

      E     

      3        3   

        

      1       

                       IM 

             

        0       10       20       30     0  10       20        30        Q 

 (واردات و صادرات)مازاد عرضه و مازاد تقاضا   :4نمودار 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 نمونه سؤاالت فصل اول
 
 

 توضیح دهید؟ "منظور از تجارت بین الملل چیست .1

 چرا تجارت بین کشورها حائز اهمیت است؟ .2

 ؟ توضیح دهید؟دکانتالیستها شری و سیاسی باعث شکست متصادقمل ااکدام عو .2

 ت و اقتصاد بیاا کنید؟رمورد تجادر استدالل فیزیوکراتها را  و عقاید .4

مل می توانند انییزه برای بازرگانی دارجی را افزایش ابا توجه به قیمت تعادلی در بازار کدام عو .5
 هید؟دهند؟ توضیح د

 .در بازار را شرح دهید قیمت و مقدار تعادلیبا رسم نمودار  .0

 
 .اصول تجارت بین الملل را توضیح دهید .2

 
  د؟نکدام عوامل اقتصاد دادلی را از اقتصاد بین الملل متمایز می ساز .1

 

 تجارت جهانی را چیونه ارزیابی می کنید؟( تکامل)روند تاریخی  .9

 
 تاُثیر بازار رقابتی بر روی تجارت جهانی را توضیح دهید؟ .16
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 ت بین المللارتج ضری محوئت :فصل دوم
 

( نظریاه مزیات نسابی   )و دیوید ریکااردو  ( نظریه مزیت مطلق)با بررسی دیدگاههای آدام اسمیت در این فصل 

سعی دواهد شد الیوی تجارت بین الملل با توجه به عقاید کالسیکها توضیح داده شود تا از این طریاق بتاواا   

 .منافع حاصل از تجارت را تشخیص داد

 

 

 (آدام اسميت)براساس نظريه مزيت مطلق تجارت  .1

 

دلیال ایان    .براسا، نظریه آدام اسمیت تجارت بین دو کشور منافعی برای هر دو کشور به همراه دواهد داشت

 با تولید تخصصی بخاطر داشتن مزیت مطلق می تواند منابع اقتصاادی امر از آنجا ناشی می شود که هر کشور 

در نتیجاه  و برداوددار هساتند   که از کارایی و باازدهی بااالتری    سوق دهد یدود را به سمت صنایع و تولیدی

  :زیرا. بدست آوردبت بیشتری قدرت رقابتواند 

 

 ماهرتر می شودنیروی کار با تکرار یک کار ،. 

 زماا و تحقیقات می باشد ،تولید کاالهای مختلف مستلزم قبول هزینه های تولید. 

 صی دود را برای رفع نیازهای واراداتی ادتصاص دهدهرکشور میتواند مازاد محصوالت تخص. 

  در شراید رقابتی باازار جهاانی موفاق    ( پایین بودا نرخ بازدهی)هیچ کشور نمی تواند در صنایع يیر کارا

 .باشد

 

 ( کاال 2 _کشور  2) :مثال

در  .ی باشاد متار ما   2و بارای تولیاد پارچاه    کیلاو   0حاصل یک ساعت نیروی کار در امریکا برای تولید گندم 

 :متر پارچه تولید می کند بنابراین میتواا نوشت 0کیلو گندم و  2ک ساعت یانیلستاا یک نفر در 

 

 انیلستاا آمریکا (واحد) محصول

 2 0 (کیلو گرم)گندم 

 0 2 (متر)پارچه 

 

ی مزیات  دارا در تولیاد پارچاه  نیاز  می باشد و انیلساتاا  ( یتخصص)لید گندم دارای مزیت مطلق آمریکا در تو

تولید گندم در آمریکا با هزینه کمتری نسبت به انیلستاا صاورت مای گیارد و بارعکس      بنابراین .مطلق است

بین آمریکاا  نرخ مبادله تجاری  با فرض اینکه. برای پارچه انیلستاا هزینه کمتری برای تولید متحمل می شود
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جارت با یکادییر ساود   تو کشور می توانند از یک کیلو گرم گندم به ازای یک متر پارچه باشد هر دو انیلستاا 

 .ببرند

 محاسبه کنید؟ (12W = 12C )سود آمریکا را در تجارت با انیلستاا : سوال 

معاوضاه کناد تاا از    ( تولید دادلای )د پارچه حوا 2واحد گندم را با بیش از  0نکته حائز اهمیت اینکه آمریکا باید 

واحاد پارچاه یعنای     0ود آمریکاا برابراسات باا    س (12W = 12C)دله در نرخ مبا .نیلستاا سود ببردتجارت با ا

کیلاوگرم گنادم    12ظرف دو ساعت ، چراکه آمریکا می تواند ساعت نیروی کار دوکاعش هزینه تولید به میزاا 

 12بدوا تجارت با انیلستاا آمریکا می بایساتی جهات تولیاد    . متر پارچه معاوضه کند 12تولید کرده و آنرا با 

 .ساعت هزینه تولید متحمل می شد 4ارچه متر پ

 

  

 (ديويد ريكاردو)تجارت براساس مزيت نسبي .2

 

 د و هزیناه تولیاد کمتاری   گارد با توجه به مثال قبل اگر کشوری در تولید هر دو کاال ازمزیت مطلق برداوددار  

 بهره دواهند برد؟ با یکدییرت رسوال مطح اینکه آیا کشورها باز هم از تجا ،نسبت به کشور دییر داشته باشد

 

 :قانوا مزیت نسبی

 

ولید هیچ کاالیی نسبت به دییار کشاورها   تبراسا، نظریه مزیت نسبی دیوید ریکاردو حتی اگر یک کشور در 

یک کشور باید در تولید و صدور آا .سودآور باشد ت دو جانبه می تواندرمزیت مطلق نداشته باشد هنوز هم تجا

نسبی بردوردار است، و کااالیی را وارد کناد کاه در    ( مزیت)ا از یک برتری کاالیی تخصص پیدا کند که در آ

گیاری از   این بداا معنا نیست که داشتن مزیت نسبی برای تولید کاال بارای بهاره   .تولید آا هیچ مزیتی ندارد

 .شدات کافی می برتجا

 

 

 منافع حاصل از تجارت 2.1

 

 .یک مثال عددی می پردازیم برای روشن سادتن مفهوم منافع حاصل از تجارت به
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 :یکا و بلژیک به صورت زیر می باشدک ساعت نیروی کار برای تولید گندم و پارچه در آمریحاصل : مثال 

  

 بلژیک آمریکا (واحد) محصول

 2 0 (کیلو گرم)گندم 

 2 4 (متر)پارچه 

 

ر صورتیکه بلژیک در تولیاد پارچاه   آمریکا در تولید هر دو کاال نسبت به بلژیک دارای مزیت مطلق می باشد د

مزیت مطلاق نسابت باه بلژیاک      ازو  داردلید گندم تخصص واز آنجا که آمریکا در ت .دارای مزیت نسبی است

بلژیک نیز می تواند باا توجاه    .ا پارچه به بلژیک صادر کندبمی تواند بخشی از آنرا برای مبادله بردوردار است 

 . از تجارت با آمریکا سود ببرد به مزیت نسبی دود در تولید پارچه

 

برای هار دو کشاور   تجارت باشد، سود حاصل از  (6W = 6C)چنانچه نرخ مبادله گندم و پارچه برابر  :سؤال

 ؟آمریکا و بلژیک را محاسبه کنید

  

واحد پارچه از بلژیک وارد کند نسبت به تجارت با بلژیک بای   4واحد گندم فقد  0اگر آمریکا در مقابل صدور 

همینطور اگار بلژیاک باا از     .چرا که این نرخ مبادله براحتی در دادل آمریکا بدست می آید دواهد بود،تفاوت 

. دواهاد باود  بدست آورد نسبت به تجارت با آمریکا بای تفااوت    واحد پارچه فقد دو واحد گندم 2دست دادا 

 :دواهیم داشت( کیلو گندم 0=  0متر پارچه )حال با توجه به نرخ مبادله گندم و پارچه 

 

 (سود)منافع تجاری بلژیک  (سود)منافع تجاری آمریکا 

6W = 6C 

نیاز به یک ساعت و متر پارچه  0آمریکا برای تولید 

نیم نیروی کار دارد، چراکه در هار سااعت آمریکاا    

ولی اگار آمریکاا   . متر پارچه را دارد 4توانایی تولید 

می تواناد  بجای تولید پارچه به تولید گندم بپردازد، 

یک ساعت و نیم ادتصااص داده شاده باه تولیاد     

پارچه را برای تولید مقدار بیشتری گندم ادتصااص  

دهد و هزینه تولید دود را نیم ساعت کاهش دهاد  

نیم ساعت صارفه جاویی در   (. سود تجاری آمریکا)

 .کیلو گندم 2تولید برای آمریکا به معنی 

 

6W = 6C 

ساعت نیاروی   2اید کیلو گندم ب 0بلژیک برای تولید 

متار پارچاه    0کار صرف کند، در حالی که برای تولید 

بنابراین با توجاه   .ساعت نیروی کار الزم است 2فقد 

به نرخ تجاری گندم و پارچه بلژیک می تواناد مقادار   

متر پارچه را با  0پارچه تولیدی دود را افزایش داده و 

عت کیلو گندم معاوضه کند و هزینه تولید را یک سا 0

یک سااعت تولیاد   (. سود تجاری بلژیک)کاهش دهد

 .متر پارچه است 2برای بلژیک به معنی تولید 
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گرچاه ساود    ،و بلژیک از تجارت با یکدییر سود می برناد  همانطوریکه مشاهده می شود هر دو کشور آمریکا

میت این است کاه هار   در بازرگانی دارجی نکته حائز اه. از سود تجاری آمریکا می باشد بیشتربلژیک تجاری 

  .دو طرف تجاری منافع دود را بدست آورند

 

 با هم برابر می شود؟ تقریباّ ود تجاری آمریکا و بلژیکسدر کدام نرخ مبادله  : سوال 

 

 سود بلژیک سود آمریکا

6W = 7C 

کیلاو گنادم یعنای یاک      0متر پارچه کاه در ازای   2

 ساعت نیروی کار در آمریکا بدست می آید باه معنای  

متار   2دقیقه صرفه جویی در هزیناه تولیاد و یاا     45

در بدوا وجود تجاارت  پارچه می باشد، چراکه آمریکا 

متر پارچه تولید می کند، ولای باا وجاود     4هر ساعت 

تجارت آزاد مای تواناد در ازای یاک سااعت نیاروی      

 .متر پارچه دریافت کند 2(  کیلو گندم 0)کار

 متر پارچه 4=  06دقیقه 

 متر پارچه 2= دقیقه ؟ 

 X=  45دقیقه 

6W = 7C 

سااعت نیاروی    2کیلو گندم برای بلژیک معادل  0

و می تواند در این مادت باه    محسوب می شودکار 

متر پارچه بپردازد، چرا کاه بلژیاک در هار     9تولید 

بناابراین از  . متر پارچاه تولیاد مای کناد     2ساعت 

 .متر پارچه سود ببرد 2تجارت با آمریکا می تواند 

 

 متر پارچه 2=  06یقه دق

 متر پارچه 2= دقیقه ؟ 

 X=  46دقیقه 

 
 
 
 
 

 مزيت نسبي با پول  2.2

 

حال سوال مطرح اینکه اگر در بلژیک میزاا کارائی در تولید هار دو   ،با توجه به مثال قبل و قانوا مزیت نسبی

 الیی را به آمریکا صادر کند؟کمتر از آمریکا باشد آیا باز هم بلژیک می تواند هر کا( گندم و پارچه)کاال 

 

دستمزدها در بلژیک باید به اندازه کافی از سطح دستمزدهای آمریکا باشد که باا توجاه باه نارخ ارز در کشاور      

در بلژیک کمتر از قیمت آا در آمیکا باشد همینطاور  ( کاالیی که بلژیک در تولید آا مزیت نسبی)قیمت پارچه 

 .گندم در بلژیک باشد قیمت گندم در آمریکا کمتر از قیمت

 

لژیاک و همچناین قیمات ایان     بک ساعت نیروی کار برای تولید گندم و پارچه در آمریکا و یحاصل  :مثال

 :کاالها به صورت زیر می باشد
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USD2
6

12
PW 

UDS3
4

12
PC 

USD3Euro5.1
2

3
PW 

USD2Euro1
3

3
PC 

 

 کژیدر آمریکا و بلتولید روزانه    گندم و پارچه در آمریکا و بلژیک  ىقیمت دالر   

 بلژیک آمریکا (واحد) محصول

 دالر 2  دالر 2  (کیلو یک )گندم 

 دالر 2 دالر 2 (یک متر)پارچه 

 

 بلژیک آمریکا (واحد) محصول

 2 0 (کیلو گرم) گندم

 2 4 (متر)پارچه 

 دالر آمریکا  12= نرخ یک ساعت نیروی کار در آمریکا 

 یورو 2= ک ساعت نیروی کار در بلژیک ینرخ 

 

 :آمریکادر 

       

          

    

 

 :در بلژیک

    

 

    

    

دالری پارچاه در بلژیاک    قیمات  گندم در آمریکا کمتر از بلژیک وطور که مشاهده می شود قیمت دالری همان

ولای پاایین باودا    گرچه کارآیی نیروی کار در بلژیک در مقایسه با آمریکا کمتر است، .می باشدکمتر از آمریکا 

بناابراین تجاارت    .را جباراا مای کناد   در این کشور  ارنیروی ک کارایی پایین بوداسطح دستمزدها در بلژیک 

  .می شودبرای هر دو کشور سودآور 

 

وضعیت تجاارت   ،تغییر کند $-US 1,20 = € 1به  $-US 2 = € 1نرخ ارز بین آمریکا و بلژیک از  اگر  :الؤس

 بین هر دو کشور را بررسی کنید ؟ 
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$US80.1Euro5.1
2

3
PW 

$US20.1Euro1
3

3
PC 

 :دواهد بود با سب دالر برابربر حدر بلژیک با توجه به این نرخ ارز قیمت گندم 

  

   

 .آمریکا نمی نواند گندم به بلژیک صادر کند در این قیمت

 

 :از طرف دییر قیمت پارچه در بلژیک برابر دواهد بود با

   

 

تجارت بین دو کشاور وقتای در    اینکهنتیجه  .در این قیمت بلژیک می تواند پارچه بیشتری به آمریکا صادر کند

یعنای ارزش یاورو در    دواهد کارد ز تغییر پیدا رنرخ ا باشد،( بلژیک)ود یک کشور سبه فقد ل و عدم تعاد تحال

افازایش ارزش یاورو باه معنای     . می یابد تا آمریکا نیز از تجارت با بلژیک سود ببردمقابل دالر آمریکا افزایش 

 .افزایش هزینه های تولید در بلژیک است

 

 

 (ارزش كار)مزيت نسبي و هزينه فرصت  .2

 

 :قانوا مزیت نسبی ریکاردو بر فرضیات زیر بنا شده است

 دو کشور و دو کاال 

 تجارت آزاد 

 هزینه های ثابت تولید 

 تئوری ارزش کار 

 عدم وجود هزینه حمل و نقل 

    تحرک کامل نیروی کار در دادل یک کشاور ولای

 .عدم تحرک آا بین دو کشور

 پیشرفت تکنولوژی وجود ندارد. 

 

 :رکابراسا، تئوری ارزش 

  ک نسبت در تولید کاالها به کار می رودینیروی کار تنها عمل تولید است یعنی به. 

 نیروی کار همین است یعنی فقد یک نوع نیروی کار داریم 

 

نیسات بلکاه در کناار سارمایه، تکنولاوژی و       (یکسااا ) همیندر کشورهای مختلف جهاا نیروی کار نه تنها 

در  باازدهی دساتمزد و میازاا    ،وی کاار از نظار مهاارت   رنیا  ..ی شاود محسوب ممل تولید امدیریت یکی از عو

تئاوری ارزش کاار   . از اینرو نظریه ارزش کار ریکاردو معتبر نمی باشاد  .متفاوت استکشورهای محتلف جهاا 

طبق نظریه هزینه فرصت هزیناه تولیاد یاک     .(هزینه فرصتنطریه ) اصالح شد ریکاردو توسد گوتفرید هابلر

  :ت ازکاال عبارت اس
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  ترکیه    ایران   

  C           C    

         

         

           60             tan α = 60/90       60  tan ß = 60/30 

         

         

            30          A         20     A'  

         

         

         
         45          90  W  20       30      W

         

   

برا، مثال  .بدست آورددییر چه مقدار باید از تولید یک کاال صرفنظر کرد تا بتواا یک واحد اضافی از کاالی 

می باشد یعنی آمریکا جهت تولید یک واحد گندم ( W1=  0/4 = 2/2)در آمریکا هزینه فرصت گندم برابر

 .واحد پارچه کمتر تولید کند 2/2=  00/6  اضافی مجبور است

 

 وليد با هزينه هاي ثابتتحني  امكانات من .2

 

کاالست که آا کشور مای تواناد باا اساتفاده از      2از  امکانات تولید یک کشور ترکیبات مختلفی منحنی یا مرز

 .دود بدست آورد( تولیدی)ع اقتصادی بمنا

  

ات تولید بارای هار   منحنی امکان. به شکل زیر می باشد د گندم و پارچه در ایراا و ترکیهامکانات تولی : مثال

 :دو کشور را رسم کنید

 

 ایران ترکیه

 پارچه گندم پارچه گندم
03 
52 
53 
52 
53 
2 
3 

3 
53 
53 
03 
03 
23 
03 

03 
52 
03 
02 
03 
52 
3 

3 
53 
53 
03 
03 
23 
03 

 
 
 
 منحنی امکانات تولید در ایراا و ترکیه  :5نمودار   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




19 

3

2

90

60

P
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 :دصوصیات منحنی امکانات تولید

 

 قاط ن A و  A'  افاراد تعیاین مای     هاای  اولویتهاا و سالیقه   ،(عرضه و تقاضا)براسا، شراید بازار

 .دنشو

  هددکاهش کاالی دییر را باید تولید هر قدر کشوری از یک کاال بیشتر تولید کند. 

  های فرصت می باشد دطی بودا منحنی امکانات تولید حاکی از ثابت بودا هزینه. 

 ناشی از هزینه های فرصت ثابت: 

  می توانند به طور کامل جانشین یکدییر شوند( نیروی کار و سرمایه)عوامل تولید. 

 همین می باشند( نیروی کار)مل تولید اتمام واحدهای یک ع. 

 

 منظور از قیمت نسبی کاالها چیست؟در تجارت بین الملل  : سوال

 

شایب   1.(MRT) مشخص کرد( نحنی تبدیلشیب م)ی تبدیل االها را میتواا از طریق نرخ نهایقیمت نسبی ک

باوده و مقادار    2/2یعنی هزینه فرصت گندم در ایاراا    MRT=96/06= 2/2منحنی تبدیل ایراا برابراست با 

 :بنابراین دواهیم داشت MRT=  26/06=2شیب مطلق منحنی تبدیل در ترکیه برابر است با . ثابتی است 

  

 

      :نسبت قیمت گندم به پارچه در ایراا

 

 

      :نسبت قیمت گندم به پارچه در ترکیه

 

 

 معاادل  هزینه فرصت گنادم از قیمت نسبی گندم در ایراا و ترکیه می تواا مشاهده کرد که در ایراا  بنابراین

نسابت باه   اا در تولید گنادم  رمی باشد و این نشاا دهنده مزیت نسبی ای (2)کوچکتر از ترکیه  (2/2=  00/6)

نشااا مای    (2/2=  5/1)در مقایسه با ایراا ( 2/1=  5/6)رکیه نیز نسبت کوچکتر تولید پارچه در ت .استترکیه 

قیمات نسابی   "منظاور از  : در نهایت می تاواا نتیجاه گرفات    .تولید پارچه مزیت نسبی دارد دردهد که ترکیه 

اا مای دهاد باا    آا کشور امکا  های متنوع می باشد که بههماا مزیت نسبی یک کشور در تولید کاال "کاالها

  .منافع تجاری دود را تیمین کند توجه به نرخ نهائی تبدیل

 


 MRT = Marginal Rate of  Transformation 
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  ترکیه    ایران   

  C           C    

         

         
           60             tan α = 60/90       60  tan ß = 60/30 

         

              E' 

            30          A      E        30      A'  

            20    

         

         

         45   60   90  W      20       30      W

         

   

 ترمنافع حاصل از تجا .5

 

  :رت را باید با توجه به دو حالت در نظر گرفتامنافع حاصل از تج

 حالت کشور بزرگ 

 حالت کشور کوچک 

 

 (تركيه _ايران )حالت كشور بزرگ  5.1

 45یعنای  ) Aتجارت بین دو کشور وجود نادارد ایاراا ترکیاب    در مثال دو کشور ایراا و ترکیه با فرض اینکه 

 .را انتخاب می کند( واحد پارچه 26واحد گندم و  26یعنی ) 'Aو ترکیه ترکیب ( واحد پارچه 26واحد گندم و 

 

 (حالت کشور بزرگ)منافع حاصل از تجارت  :0نمودار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تخصصای   دارد، یی که درآا مزیت نسبیکاالیعنی گندم رت بین دو کشور طبیعتاً ایراا در تولید ادر صورت تج

 26چنانچه یعنی ، (30W=30C)بدیل گندم و پارچه با توجه به نرخ تحال  .پیدا می کند و ترکیه در تولید پارچه

ایراا می  .سود دواهند بردبا یکدییر از تجارت هم ایراا و هم ترکیه معاوضه شود متر پارچه  26کیلو گندم با 

 26واحاد افازایش دهاد و ساپس      96به ( حالت دودکفایی قبل از تجارت)واحد  45لید گندم دود را از تواند تو

باه   Aدر این صورت منحنی امکانات تولید ایاراا از نقطاه   . واحد پارچه از ترکیه مبادله کند 26واحد گندم را با 

بهباود مای یاباد، چراکاه      Aطاه  سطح مطلوبیت ایراا نسبت باه نق  Eدر نقطه . تغییر پیدا دواهد کرد Eنقطه 

 واحاد گنادم   15 معاادل  سود تجاری ایاراا )واحد افزایش یافته است  06واحد به  45مصرف گندم در ایراا از 

باه  ( 'Aحالت دودکفایی در نقطه )واحد  26ترکیه نیز دواهد توانست با افزایش تولید پارچه دود از  (.دواهد بود

 'Aواحد گندم ایراا، منحنی امکانات تولید دود را از نقطاه   26ید دادلی با واحد پارچه تول 26واحد و مبادله  06

واحد و مصرف پارچه نیز  16، چراکه مصرف گندم تغییر داده و سطح مطلوبیت بیشتری بدست آورد 'Eبه نقطه 

دواهاد   واحاد  26 معادل واحد پارچه جمعاّ 16واحد گندم و  16سود تجاری ترکیه )واحد افزایش یافته است  16
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     30W = 20C  :نرخ مبادله    

         

  C     بلژیک    آمریکا  

           120       

         

          C   
            A      

             60      60         E'  

             40       B    40   

        20    A'  

         

              W            W 

           90  120      180  20   30 

را ساطح رفااه در دو کشاور    امر واحد می باشد که این  25بنابراین سود تجاری ایراا و ترکیه با هم برابر (. بود

 .افزایش داده استبخاطر تجارت با یکدییر 

 .از دیدگاه اقتصاد ملی ارزیابی کرد؟ توضیح دهید "فقد"چرا منافع حاصل از تجارت را نباید  :سؤال

 

تولید جهانی گنادم   :الملل در نظر داشت سطح بین رت را نه تنها در سطح ملی بلکه باید دمنافع حاصل از تجار

  واحد در ترکیاه یعنای جمعااً    26ا و اواحد در ایر 45( ایراا و ترکیه کشور 2بین )در صورت عدم وجود تجارت 

واحاد   06هانی پارچه باه  واحد و تولید ج 96نی گندم به اهجولی با وجود تجارت تولید . واحد گندم می باشد 05

در ضمن از آنجا که تخصص در تولید همواره تواا ظرفیت تولید یک کشور را افزایش  .کرده استافزایش پیدا 

ما شاهد گسترش تولید جهانی و تجارت بین الملل هستیم که هار دو عامال موجاب رشاد و توساعه       ،می دهد

 .وندمی ش در کشورها رفاه اجتماعیرسیدا به اقتصادی یعنی 

 د؟کنیوجود تجارت بررسی حالت در را ا و ترکیه اژی تولید و مصرف دو کشور ایرتاسترا: سوال 

 

 (بلژيك _آمريكا)حالت كشور كوچك  5.2

( از نظر ظرفیت تولیاد )حالت کشور کوچک در تجارت زمانی بوجود می آید که یک کشور بقدری کوچک باشد 

لژیک اگر کشاور کوچاک   ببرای مثال در تجارت بین آمریکا و  .که نتواند تقاضای کشور مقابل را پاسخیو باشد

در این صورت آمریکا مجبور است به تولید گنادم  زیر پوشش بییرد، بلژیک نتواند تمام تقاضای پارچه آمریکا را 

و پارچه بپردازد در حالی که بلژیک می تواند به طور کامل به تولید پارچه یعنی کاالیی که در آا مزیت نسابی  

 .د بپردازددار

(حالت کشور کوچک)منافع حاصل از تجارت :2نمودار    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

قیمت گندم )انجام میشود  ( C 2/2  =PW/PC)کشور کوچک با نرخ دادلی کشور آمریکا یعنی  تتجارت در حال

نجاا  ایان نارخ تجااری از آ    با توجه به ثابت بودا هزینه های تولیاد  .(می باشد C 2 =PW/PCمعادل در بلژیک

 (C 00/6=2/2) ی معاادل مقادار برای تولید هر واحد اضافی گندم باید ( کشور بزرگ)یکا رناشی می شود که آم
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از دسات  ( C2)واحاد پارچاه را    2معاادل  بلژیک نیز باید برای تولید هر واحد اضای گندم  .پارچه از دست بدهد

کشاور کوچاک   ( W26  =C26)ا و بلژیاک  ری گندم و پارچه بین آمریکا احال با توجه به نرخ مبادله تج .بدهد

باا  و  (واحد 06افزایش سطح تولید به ) فقد به تولید پارچه پردادتهمی تواند اشتن مزیت نسبی دژیک بخاطر لب

در یعنای   انتقاال دهاد،   'Eبه نقطاه   'A نقطه، سطح مطلوبیت دود را از واحد گندم 26واحد پارچه با  26 مبادله

اداماه  آمریکا نیز به تولید هر دو کاال  .مصرف کند یواحد گندم بیشتر 16پارچه و واحد  26نقطه ای که بتواند 

واحد گنادم بارای    26با مبادله   سپس. می رسد Bواحد پاچه به نقطه  46واحد گندم و  126با تولید و می دهد 

 .و عمالً از تجارت با بلژیک هیچ سودی نمی برد هدیرس Aواحد پارچه به نقطه  26

 

 را ادامه می دهد؟رابطه بازرگانی با آا کشور با بلژیک  ا آمریکا با وجود عدم سود تجاریچر: سوال

 

 

در دادل کشور نرخ نهائی تبدیل یکا با توجه به رود آور است که آمستجارت با بلژیک برای آمریکا از آا جهت 

دارای  اتیاد لتوساطح  ر تناوع د بخصوص  "استراتژیک"معامله می کند و از نظر ( شراید عرضه و تقاضا)دود 

بدست نمی آورد، ولای از   یسودمستقیم این بداا معنی است که آمریکا از تجارت با بلژیک گرچه . استمزیت 

را به دود وابسته کارده و از ایان طریاق بهتار و     ( یا دییر کشورها)نظر اقتصادی و سیاسی می تواند آا کشور 

اقتصادی و سازماا ملل، سازماا تجارت جهانی، پیمانهای )سطح بین الملل در مؤثرتر به دواسته های دویش 

آمریکا می تواند از بلژیک بخواهد کاالهای بازرگانی دویش را متناساب باا   . برسد( سیاسی مطرح بین کشورها

هزیناه صاادرات بلژیاک باه     )استاندارهای کشور آمریکا تولید کرده و در صنایع آمریکا نیز سرمایه گذاری کناد  

مواجاه شاود لطماه    ( آمریکاا )تقاضای کشاور بازرگ   ( یا قطع)کاهش  ااگر بنیز بلژیک ر کوچک کشو(. آمریکا

 .دواهد دید
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 نمونه سؤاالت فصل دوم

 
  
 

 اسا، تجارت چیست؟ .1

 د؟نمنافع حاصل از تجارت چیونه ایجاد می شو .2

 منظور از تجارت بر اسا، مزیت مطلق چیست؟ .2

 قرار می گیرد؟ توضیح دهید؟قتصادی و سیاسی امنافع حاصل از تجارت تحت تاثیر کدام عوامل  .4

 تئوری ارزش کار را توضیح دهید؟ .5

 .قانوا مزیت نسبی دیوید ریکاردو را تعریف کنید .0

 قرار می گیرد؟ کشور مربوطه تجارت بین دو کشور چیونه تحت تاثیر نرخ مبادله واحدهای پولی .2

 را بیاا کنید؟( هزنیه های ثابت)ید لعوامل تعیین کننده منحنی امکانات تو  .1

 انی باید در نظر گرفت؟هچرا منافع حاصل از تجارت را نه تنها در سطح ملی بلکه در سطح ج .9

 الیوی تجارت بین الملل چیست؟ .16

 را بیاا کنید؟( در حالت کشور بزرگ و کوچکاز تجارت  رسم نمودار منافع حاصل با .11

 .منظور از استراتژی تولید چیست؟ توضیح دهید .12
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(5)کشور                  (5)کشور                

         

  C     C  

                 160  

               A       B' 
             50       

         

             B     

         

          A'

         

      W   

               60      100     140   170                60    W 

 ه معمول تجارت بین المللنظری :فصل سوم
 

بخصاوص از نظار    ،رفاع نیازهاای جامعاه   اکثار کشاورها در کناار کساب ساود بازرگاانی        یامروز هدف تجار

از می تواا آنها را با پایین ترین هزینه محصوالت و ددماتی که امکاا تولید آنها در دادل کشور وجود ندارد و 

یوی تجارت را با توجه به هزینه های فرصت فزاینده که باه  در این فصل ال. ، می باشدوارد کرددییر کشورها 

  . امروز نزدیکتر است بررسی می کنیمدنیای واقعیت تجاری 

 

 کدام عوامل اقتصادی سبب می شوند تا هزینه های تولید ثابت نباشند؟ :سوال

 

 

 يد با هزينه هاي فزايندلمنحني امكانات تو .1

 

های ثابت به این معناست که یک کشور برای  هندر مقایسه با هزی( متغیر)ای فزاینده ه هامکانات تولید با هزین

از دست را ( پارچه)باید مقادیر بیشتری از کاالی دییر ( گندم) بدست آوردا یک واحد اضافی از یک کاال

 .بدهد

 منحنی امکانات تولید تحت هزینه های فزاینده  :1نمودار   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Bبه نقطه  Aاین کشور در حرکت از نقطه  .(حالت دودکفایی) ولید مشغول استبه ت Aدر نقطه ( 1)کشور 

در ( 1)در حالی که کشور  یعنی .را کاهش دهد (C)پارچه  تولیدباید  (W)گندم برای تولید مقدار بیشتری 

شور این ک Bدر نقطه  ،ه صرفنظر کندچواحد پار 4/1از تولید باید واحد اضافی گندم هر تولید جهت  A نقطه
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  Y     

       

        YIII    

           YII     

              E    

       YI   C    

      III 

              A       D   

          II  

    B   
     I  

               X 

شیب منحنی امکانات افزایش  .دکنواحد پارچه صرفنظر  2/1برای تولید یک واحد اضافی گندم از تولید باید 

 :می باشد( 1)برای کشور های تولید گندم  هنحاکی از افزایش هزی Bدر نقطه  2/1به  Aنقطه  در 4/1از تولید 

 

         :Aنقطه 

   

 

         :Bنقطه   

 

 :فزاینده عبارتند ازفرصت هزنیه های علل بوجود آمدا 

 

  .کیفیت متفاوت هستند و( مقدار)زیرا منابع تولید از نظر حجم  ،نیستند نعوامل تولید همی -

 (.بر و سرمایه برتولید کار عمناب)منابع تولید در همه کاالها به یک نسبت به کار نمی روند  -

 

کاار و سارمایه    سالیقه و باازدهی نیاروی    ،تکنولاوژی  ،بنابراین دو کشور به علت تفاوت در ساادتار اقتصاادی  

 .اه منحنی امکانات تولید یکسانی نخواهد داشتیهیچ

 

 

 تفاوتي جامعه منحنيهاي بي .2

ی از جامعه است که با توجه به ترکیبات مختلف( مطلوبیت)منحنیهای بی تفاوتی جامعه هماا سطح رضایت 

 .بدست می آید( دو کاالیا در نظر گرفتن )کاالها 

   

 منحنیهای بی تفاوتی جامعه    :9نمودار 
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 :نکته

بنابراین هرگاه در آمد ملی تغییر کند و یاا باه    .هر منحنی بی تفاوتی بیانیر یک نوع توزیع درآمد ملی می باشد

تجاارت باین الملال     .ممکن است منحنیهای بی تفاوتی یکدییر را قطع کنناد  ،عبارتی توزیع درآمد متغییر باشد

ساطح واردات   بازرگاانی داارجی  چرا که وقتای از طریاق    ،د چنین حالتی را برای یک کشور ایجاد کندنی توام

ر الیاوی مصارفی   یا افزایش پیدا میکند کاالهای دارجی در کنار کاالهای دادلی قرار میییرند و این سابب تغی 

 لای کاهش و( کاالهای دادلی فروش)بخاطر پایین آمدا تقاضا ا صورت منافع تولید گنندگاا آدر  .دواهد شد

حقیقای  تغییر توزیع درآماد  )افزایش پیدا دواهد کرد بدلیل باال رفتن میزاا کاالهای وارداتی واردگنندگاا سود 

با توجه به تاُثیر تجارت بر روی توزیع درآمد ملی برای تعیاین تغییار ساطح    (. یک کشور بخاطر تجارت دارجی

 .استفاده نمی شودز منحنی های بی تفاوتی رفاه جامعه ا

 

"اصل جبرانی"با تکیه بر در مباحث اقتصادی 
می تواا مشکل تغییر توزیع درآمد ملای را باه گوناه ای حال      2

گاروه  این جبراا شود تا از تجارت گاا دکرد که کشور در نهایت از تجارت سود برده و ضرر و زیاا دسارت دی

کاه  سیاساتیذاریهای اقتصاادی    .را متحمل نشاوند  وضعیت اقتصادی بدتری( یا گروه های مختلف اجتماعی) 

  :توزیع درآمد ملی می توانند بکار گرفته شوند، عبارتند ازتغییر برای کاهش مشکالت ناشی از 

 

کمک مستقیم دولت به آا دسته از گروه های اجتماعی که بخاطر تجارت  : نهسوبسید و یاراپردادت  -

 .دنامناسب اقتصادی قرار گرفته ان در موقعیت

  .عدم ادذ مالیات نیز می تواند وضعیت مالی این گروه ها را بهبود بخشد: فیت مالیاتیامع -

 .استفاده از دوچرده به جای ماشین :تغییر الیوی مصرفی -

 

در تغییر توزیع درآمد ملی را  مشکالت ناشی ازمی توانند  بطور محدودی یچنین سیاستهاالزم به ذکر است که 

ه تغییر سادتار اقتصادی یک کشور معموالٌ با تغییر درآمد دانوارها همراه بوده و آا ، چراکدنحل کنکشورها 

دسته از افراد جامعه که در این تحوالت پیوند شغلی و مالی دود را از دست داده اند، باید با طرحهای بلند مدت 

 .و برنامه ریزی شده آنها را به فعالیت و بازدهی اقتصادی مجدد هدایت کرد

 

 .توضیح دهید چرا؟  آیا تجارت یک کشور باید بر مبنای اصل جبرانی صورت پذیرد ؟ :الؤس

 

 


  The Principe of Compensation 
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(5)کشور                  (5)کشور                

         
  Y     Y  

                 140  

                              120   B' 

             70        A      

             60       

                  

         

             20      B               40   A'

         

      X   

                    50                130  140               40        80 85  X 

 (ييخودكفاحالت )تعادل در غياب تجارت  .2

 

که منحنی امکانات تولید آا بر باالترین منحنی قرار می گیرد دل ای یک کشور زمانی در تعیدر حالت دود کفا

 :(افزایش سطح رفاه جامعه= طلوبیت حداکثر شدا سطح م) بی تفاوتی جامعه مما، شود

 

 (دودکفایی) تعادل در يیاب تجارتحالت  :16نمودار  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در این نقاط مقدار تولیاد   .نشاا می دهند (2)و کشور ( 1)دل قبل از تجارت را در کشور ات تعلحا 'Aو  Aنقاط 

( 1)کشاور   ،در حالت دودکفایی .(یبادله دادلمنرخ )مساوی مقدار مصرف آنهاست  Yو  Xی هر یک از کاالها

. تولید کند تا بتواند تقاضای بازار دادلی را زیر پوشش بییارد  Xواحد کاالی  56وY واحد کاالی  06باید مقدار 

. دارد Yواحاد کااالی    46و  Xواحاد کااالی    16نیز جهت پاسخ به تقاضای دادلی نیااز باه تولیاد    ( 2)کشور 

و  (1)با توجه به تفاوت منحنیهاای امکاناات تولیاد در کشاور      ،ی باال پیداستن همانطور که از نمودارهایبرابنا

و کشاور    X در تولید کاالی( 1)از آنجا که کشور  .دو کشور متفاوت استدر ها نیز قیمت نسبی کاال (2)کشور 

تخصصای  الی کاتولید می توانند با کشور هر دو لذا ، بردوردار می باشندمزیت نسبی از  Yدر تولید کاالی ( 2)

 .یکدییر سود ببرند باتجارت از دود 
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نرخ مبادله: X = 60 Y 60   کشور )5(         

             Y      

        

          80         E    

        

           70         A     

        

        

        
           20   C     B       (PB =1) 

        

               X 

            0        50       70             130    150 

 از تجارت تحت هزينه هاي فزاينده منافع حاصل .2

 

 افزایشا به کمک تخصص در تولید و وجود تجارت بین الملل هر دو کشور می توانند سطح رفاه جامعه دود ر

 :دهند

 

 (1) منافع حاصل از تجارت تحت هزینه های فزاینده در کشور     :11نمودار  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تولیاد مای    Xواحد کاالی  56و  Yواحد کاالی  06مقدار دود متناسب با نیازهای دادلی  Aدر نقطه ( 1)کشور 

و در نظار گارفتن    Xدر تولیاد کااالی   ( 1)با توجه به مزیات نسابی کشاور     (. تعادل در حالت دودکفایی) کند

حرکت کارده   Bبه سمت نقطه  Aز نقطه ا Xکاالی تجارت دارجی این کشور دواهد توانست با افزایش تولید 

 باه میازاا   Bنقطه  که در( 1) کشور ،با برقراری تجارت. واحد برساند 126را به X و سطح تولید دود از کاالی

واحاد   06در برابار   Xواحد کااالی   06 با مبادله تولید دارد، می تواند Yواحد کاالی  26و Xواحد کاالی  126

 معاادل ( 2)و کشاور  ( 1)نرخ مبادله تجااری باین کشاور    ) رساندب Eت دود را به نقطه سطح مطلوبی Yکاالی 

Y06  =X 06 در نقطه (. در نظر گرفته شده استE  واحد کااالی   26توانایی مصرف ( 1)کشورX  واحاد   16و

یعنای در حالات    Aرای این کشاور در مقایساه باا نقطاه     ت برحاصل از تجا سود .را بدست می آورد Y کاالی

  (.Y واحد کاالی 26و  Xواحد کاالی  26)واحد است  46دودکفایی معادل 
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با افزایش تولید کااالی  ( 1)منافع حاصل از تجارت تحت هزینه های فرصت فزاینده به این معناست که کشور 

X  هزینه های تولید این کشور نیز افزایش پیدا دواهند کرد، چراکه برای تولید هر واحد اضافی کاالیX   بایاد

 (.هزینه های فرصت فزاینده)صرف نظر کند  Yاز تولید واحدهای بیشتری از کاالی 

 

باا رسام نماودار    و کرده محاسبه ( 2)منافع حاصل از تجارت تحت هزینه های فزاینده را برای کشور  :سؤال

 نشاا دهید؟

 

 

 

 تخصص ناقص .5

 

سات  کاال یا چند نسبی در تولید یکتخصص ناقص به حالتی گفته می شود که در آا یک کشور دارای مزیت 

سطح رفااه جامعاه داود را افازایش     یعنی و از اینرو میتواند با استفاده از تجارت منافع ( ...، دودرو گندم پارچه،)

تخصاص   Xمانناد کااالی   در تولید کاالی داصی ( 1)برای مثال کشور ولی از آنجا که وقتی یک کشور  .دهد

 .تحمل شاود مرا باید  Xهزینه های فرصت فزاینده تولید کاالی  ،تولید می کندد و از آا بیشتر و بیشتر یابمی 

به هم نزدیاک شاود تاا    در هر دو کشور ( Yو کاالی  Xکاالی )این امر سبب می شود که قیمت نسبی کاالها 

 Yو  Xکاالهاای  در چنین نقطه ای که هر دو کشور در تولیاد   .(PB = PB' = 1) جائیکه مساوی هم قرار گیرند

افزایش سطح تولید سود بیشتری برای ایان کشاورها باه هماراه      ،اند تخصص کامل پیدا کرده (گندم و پارچه)

در نتیجه برای کشاور   .روبرو دواهد شد افزایش هزینه های فرصت فزایندهچراکه هر کشور با  ،نخواهد داشت

نه تنها ساود تجااری    Xکاالی  دواح 126بیش از به تولید و تجارت مشغول است، افزایش  Bکه در نقطه ( 1)

نیز ( 1)آا کشور را باال نخواهد برد بلکه با توجه به رشد فزاینده هزینه ها، منافع حاصل از تجارت برای کشور 

 .کاهش پیدا می کند

 

 :تنوع در تولید

ی بارا . در تجارت بین الملل کشورهایی منافع بیشتری بدست می آورند که سطح تولیاد بسایار متناوعی دارناد    

کشورهایی که موفق به تولید انواع کاال و ارائه ددمات می شوند، شانس بیشتری برای تصاحب بازارهای مثال 

تجاری متوسد بودا بهتار از حاالتی    کاالی 16در )جهانی را پیدا می کنند و فروش بیشتری بدست می آورند 

 .(تجاری دوب است کاالیاست که در آا کشوری فقد در یک 
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(5)کشور     (5)کشور        

         

  K    K   

   (K/L)Y=1   (K/L)Y=4 

         

  6       2Y             12     2Y  (K/L)X=1

       2X  

       1Y                      6   1Y   

  3  (K/L)X=1/4       

  2               4    

  1         2X             2   1X  
           1X      

          L               

           2    4     6        12       1   2       3      6      L

  

  توليد عامل 2كاال و  2كشور  2توليد با  .1

 

به نظر  .هندتحت تاثیر قرار می درا روند تجارت بین الملل نیروی کار و سرمایه دو عامل تولیدی هستند که 

 .توضیح دهید ؟عوامل تولید روند تجارت جهانی را متحول می سازند چیونهشما 

 

 :در تجارت جهانی صنایع به دو دسته تقسم می شوند

 

 (تولید گندم)ر صنایع کارب -

 (تولید پارچه)صنایع سرمایه بر  -

 

  نسبت سرمایه به نیروی کار در صنایع سرمایه بر و صنایع کاربر :12نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در هر دو کشور با نسبت سرمایه به نیاروی کاار   ( گندم) Xمشاهده می شود کاالی  12همانیونه که در نمودار 

در هر دو کشور نسبت سارمایه باه نیاروی    ( پارچه) Yی که تولید کاالی تولید می شود، در حال (K/L)کمتری 

. را یاک کااالی سارمایه بار مای ناامیم       Yرا یک کاالی کاربر و کااالی   Xلذا کاالی . کار بیشتری نیاز دارد

از مزیت نسبی برداوردار مای گاردد، زیارا قیمات       Xدر تولید کاالی ( 1)همچنین مشاهده می شود که کشور 

دارای مزیات نسابی اسات،     Yنیاز در تولیاد کااالی    ( 2)کشاور  . می باشد( 2)ی کار کمتر از کشور نسبی نیرو

  .می باشد( 1)کشور کمتر از کشور  چراکه قیمت نسبی سرمایه در این
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 نمونه سؤاالت فصل سوم

 

 

 .با رسم نمودار منحنی امکانات تولید با هزینه های فرصت فزاینده را توضیح دهید .1

 .انی منظور از اصل جبرانی چیست؟ توضیح دهیددر تجارت جه .2

 .را شرح دهید (حالت دودکفایی) با رسم نمودار تعادل در يیاب تجارت .2

 منافع حاصل از تجارت تحت هزینه های فزاینده را شرح دهید؟با رسم نمودار  .4

 منظور از تخصص ناقص چیست؟  .5

 .زاینده را با هم مقایسه کنیدمنحنی امکانات تولید با هزینه های ثابت و هزینه های فرصت ف .0

 کدامیک به شراید امروز بازار نزدیکتر و واقعی تر می باشد؟ چرا؟

 .با رسم نمودار صنایع کاربر و صنایع سرمایه بر را توضیح دهید .2

 امروز در تجارت جهانی صنایع کاربر بیشتر مورد نیاز هستند یا صنایع سرمایه بر؟ چرا؟ .1

 .نافع حاصل از تجارت بررسی کنیدنقش صنایع سرمایه بر را در م .9

 .اکثر کشورها در کنار کسب سود بازرگانی کدام اهدف تجاری را دنبال می کنند؟ توضیح دهید  .16
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(5)کشور           (5)کشور             بازار جهانی   
           

        PX
€         PX

$    PX
$   

           

      SX     
                   

           A'              S 

     P3               SX    P3   

            XS                 E  

      P2       P2   

               A          XD      

      P1       P1            D 

             DX     DX    

           

         X               X                    X

                     XS = XD  

    

Market2

Y

X

Y

X
1Aut PP

P

P

P

P
PP 

 2

Y

X P
P

P

 2

Y

X P
P

P

 در بازارهای تجاری تعادل جزئی و تعادل عمومی      :فصل چهارم

  
حنای هاای تقاضاا    و من( استراتژی تولید)عرضه های  با توجه به روابد تجاری بین کشورها و همچنین منحنی

برای پاسخ باه ایان ساؤال الزم اسات      چیونه قیمت نسبی کاالهای تجاری تعیین می شود؟( الیوی مصرفی)

 .تعادل جزیی و تعادل عمومی در تجارت مورد بررسی قرار گیرد

 

 

 تجزيه و تحليل تعادل جزئي .1

 

 تجزیه و تحلیل تعادل جزیی  :12نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 در بازار  قیمت تعادلی       

 

(1)مازاد عرضه توسد کشور          

    

(2)مازاد تقاضا توسد کشور          

 

 




33 

را باا  X کااالی تجااری   ( حالت دودکفایی) Aدر نقطه ( 1)کشور مشاهده می شود  12همانیونه که در نمودار 

باا   Xه تولیاد کااالی   مشاغول با   'Aنیز در نقطه ( 2)کشور . تولید می کند  P1دادلی آا یعنی  توجه به قیمت

قرار دارد،  P2در سطح  Xاز آنجا که قیمت جهانی کاالی تجاری . می باشد  P3توجه به قیمت دادلی آا یعنی 

ماازاد عرضاه    (P2)نسبت به قیمت جهاانی   (P1)می تواند بخاطر پایین بودا قیمت دادلی این کاال ( 1)کشور 

ساود دواهاد بارد،    ( 1)نیز از تجارت با کشور ( 2)کشور  .بردصادر کرده و از تجارت سود ب( 2)به کشور دود را 

در رابطاه باا    .قارار دارد  (P2)باالتر از قیمات جهاانی آا    P3یعنی  Xچراکه در این کشور قیمت دادلی کاالی 

و در  Xکااالی  ( واردکنناده )دریادار  ( 2)کشاور  قیمت تعادلی بازار جهانی باید به این مسئله توجه داشات کاه   

باه   Xسؤال مطرح اینکه آیا افازایش واردات کااالی   . ور به کاهش تولید دادلی این کاال دواهد بودنتیجه مجب

، به گونه ای که تعادل تراز پردادتهاا در  (1)به کشور  Yدواهد بود با افزایش صادرات کاالی همیام ( 2)کشور 

 .عادل در تراز پردادتهانرخ رابطه مبادله بازرگانی ابزاری است جهت ایجاد ت. هر دو کشور حفظ شود

 

 :سه نکته توجه داشتبه در تعادل جزئی باید 

 

 کشور ایجاب می کند که قیمت کاالی تجااری در کشاور صاادر کنناده     دو دل بین ابرقراری تع

مصارف   بنابراین. کاهش پیدا کند (2)وارد کننده یعنی کشور افزایش و در کشور  (1)کشور یعنی 

 و مصرف کنندگاا کشوراز تجارت قبل دوراا شتری نسبت به بیباید قیمت  (1)اا کشور گکنند

 .بپردازندبعد از تجارت قیمت کمتری  (2)

  بخاطر افزایش قیمت در کشور صادرکننده مصرف کاالیX  کاهش و در کشور واردکننده بدلیل

( 1)در کشاور   Xکااهش مصارف کااالی     .افزایش پیدا میکناد  Xکاهش قیمت مصرف کاالی 

( 2)در کشاور   Xرفتن تواا ظرفیت صادراتی آا کشور و افزایش مصارف کااالی    منجر به باال

 .نیاز به واردات آا کاال را افزایش می دهد

 ی بدلیل تجارت مقدار تولید کاالX نده افزایش و در کشور واردکنناده کااهش   ندر کشور صادرک

 .دواهد یافت
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       Y    Y    

        PB = PB' = 1

                E  

  PA = 1/4                            60    

       A       

      F      PF=1/2     PF = 1/2 

         H  

                             B             20    

    PB = 1     PA = 1/4

         
              X      X

         20   40     60 

        

    Y        Y    

               PA'=4       PF'=2    PB'=PB=1

  PB'=1     60   E' 

  B'      

        40    H'   

              PF'=2     

   F'     

        20    
      PA'=4     

       A'     

        

                X     X

          20   60 

 تجزيه و تحليل تعادل عمومي .2

 

 .ابتدا منحنی پیشنهاد یک کشور را مورد بررسی قرار می دهیمعمومی  تعادلتجزیه و تحلیل برای 

 

مقدار صادرات و واردات مطلوب یک کشور در قیمتهای نسبی مختلاف  منحنی پیشنهاد یک کشور نشاا دهنده 

چه مقدار کاال صادر ( واردات)کاالهای مورد نیاز دود جهت درید به عبارت دییر یک کشور حاضر است . است

 . کند

 

 (1)منحنی پیشنهاد کشور  :14نمودار 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2)منحنی پیشنهاد کشور  :15نمودار 
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  Y         PB = PB' = 1 

          E'   

              60            E   

        

   H'     

   PF' = 2     

        
                H   

            PF = 1/2   

        

           X  

           60  

%100P
P

P
B

Y

X 

  :داریم Xو قیمت نسبی تعادلی کاالی توجه به منحنی پیشنهاد دو کشور  با

 

 تعادل عمومی در تجارت :10نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  بازرگانی و با توجه به نرخ مبادله PB = PB' = 1تعادلی  فقد در نقطه (2)و ( 1)دو کشور  تجارت بین

X)06  =Y06) و  هچرا که در هر قیمت دییر صادرات و واردات بین دو کشور دچار نوساا شد ،بدست می آید

، (PX > 1)از یک افزایش پیدا کند  Xیعنی چنانچه قیمت کاالی تجاری . شودمی مبادله را سبب  ختغییر نر

تجاری و در نتیجه منجر به کاهش قیمت ( افزایش عرضه)افزایش یافته ( 1)شور صادرات این کاال از طرف ک

صادرات دود را ( 1)کاهش یابد، کشور  X کاالیتجاری قیمت  و چنانچه. (X = 1 Y 1)دواهد شد  Xکاالی 

 .بر گردد (PX = PY = 1) معادل  به سطح تعادلی دود یعنی Xکاهش داده تا قیمت کاالی ( 2)به کشور 

 

 

 

 در بازارهاي تجاري بطه مبادلهار .2

 

جهااا دو  )رابطه مبادله یک کشور عبارت است ازنسبت قیمت کاالهای صادراتی باه قیمات کالهاای وارداتای     

در جهانی با چند کشور و چند کاال رابطه مبادله یک کشاور برابار اسات باا نسابت شاادص       . (دو کاالو کشور 

کاه   را در نظر مای گیاریم   ( 1)برای مثال کشور  .ی وارداتیقیمت کاالهای صادراتی به شادص قیمت کاالها

  :رابطه مبادله این کشور برابر است با .را وارد می کند Y را صادر و کاالی X کاالی
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کاالهای متفاوتی را صادر و کاالهای بسیاری را وارد کند در این صورت رابطه مبادله این کشاور  ( 1)اگر کشور 

 :برابر است با

   

      PX = شادص قیمت کاالهای صادراتی   

      PY  شادص قیمت کاالهای وارداتی=  

 

 .ضرب می کنند 166ا شود آنرا در عدد ابر حسب درصد بی( مبادلهرابطه )اینکه این نسبت برای 

 

 را نام برده و هر کدام را توضیح دهید؟بادله انواع رابطه م: سوال

 

 :بطه مبادله را مد نظر قرار می دهیماز لحاظ کاربرد و اهمیت سه نوع را

 رابطه مبادله دالص تهاتری 

 رابطه مبادله درآمدی 

 رابطه مبادله ساده عوامل تولید 

 

 

 رابطه مبادله خالص تهاتري  2.1 

 

به صورت درصاد بیااا    و می باشد له کاالیی بین کشورهادهماا رابطه مبا (NTr) مبادله تهاتری دالصرابطه 

ی صادراتی به شاادص قیمات   انسبت شادص قیمت کاالهبطه مبادله دالص تهاتری به ما بنابراین را.می شود

 :میباشد 166ضربدر را نشاا می دهد کاالهای وارداتی 

 

 2665ایان کشاور در ساال     ،(NTr= 166)در نظر بییاریم   یهاپسال برای کشوری را  1995اگر سال  : مثال

درصد افازایش در شاادص    15ی صادراتی و درصد کاهش در شادص قیمت کاالها 1میالدی شاهد 

 ر را محاسبه کنید؟ورابطه مبادله دالص تهاتری این کش. قیمت کاالهای وارداتی بوده است

 

  

 

میالدی قیمت کاالهای صادراتی این کشور نسبت به قیمات کاالهاای    2665تا سال  1995یعنی بین سالهای 

د با الیوی مصرفی و روا ،ر طول زماا شراید عرضه و تقاضااز آنجا که د .درصد کاهش یافته است 26وارداتی 

و در نهایات  شاده  تغییر قیمت نسابی کاالهاای تجااری    متغیرند، این امر منجر به سیاسی کشورها و اقتصادی 
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بهبود رابطه مبادله یاک کشاور معماوالً مناافع     . رابطه مبادله تجاری کشورها نیز تحت تاثیر قرار دواهد گرفت

را افزایش می دهد چرا که قیمت کاالهاای صاادراتی نسابت باه قیمات کاالهاای وارداتای        ا کشور آتجاری 

 .افزایش یافته است

 

 

 رابطه مبادله درآمدي  2.2 

 

شاادص قیمات    باه  (PX) شاادص قیمات کاالهاای صاادراتی    نسبت  نه تنها (ITr) رابطه مبادله درآمدی

آا کشاور نیاز    (QX)ه شادص مقدار صادرات یک کشور را در نظر می گیرد بلکه ب (PY)کاالهای وارداتی 

 :توجه دارد

 

     

 

 

، ایان کشاور در   (QX=100)میالدی را سال پایه برای کشوری در نظر بییاریم   1992اگر سال  :مثال

درصاد   16درصد کاهش در شادص قیمات کاالهاای صاادراتی و     4میالدی شاهد  2662سال 

درصاد افازایش در شاادص مقادار      25ین و همچنا  افزایش در شادص قیمت کاالهای وارداتی

  صادرات بوده است، رابطه درآمدی این کشور را محاسبه کنید؟

 

 

 

 

رابطه درآمدیش  1992میالدی در مقایسه با سال  2662این کشور در سال همانطور که مشاهده می شود 

مات کاالهاای   نسابت شاادص قی  گرچه  ،(درآمد متکی بر صادرات)افزایش یافته است درصد  9به میزاا 

 .صادراتی به شادص قیمت کاالهای وارداتی کاهش نشاا می دهد
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 رابطه مبادله ساده عوامل توليد  2.2 

 

در کنار نسبت شادص قیمت کاالهای صاادراتی و وارداتای میازاا بهاره      (STr)رابطه مبادله ساده عوامل تولید 

 :را نشاا می دهد (ZX)وری کاالهای صادراتی 

   

 

  

، ایان کشاور در ساال    (ZX=100)میالدی را سال پایه برای کشوری در نظر بییریم  1992ر سال اگ :مثال

درصاد افازایش در    1درصد کاهش در شادص قیمت کاالهاای صاادراتی و    5میالدی شاهد  2662

درصاد افازایش در شاادص بهاره وری کاالهاای       26شادص قیمت کاالهای وارداتای و همچناین   

 مبادله ساده عوامل تولید این کشور را محاسبه کنید؟ صادراتی بوده است، رابطه

 

 

  

 

 2662درصد نشاا مای دهاد کاه ایان کشاور در ساال        5/5افزایش رابطه مبادله ساده عوامل تولید به میزاا 

 .میالدی پیدا کرده است 1992وضعیت بهتری نسبت به سال 

 

رابطه مبادله ساده عوامل تولید می تاواا نتیجاه    در کل از بررسی رابطه مبادله تهاتری، رابطه مبادله درآمدی و

ایان مسائله   . افازایش یابناد   ZXو  QXروبارو شاود ممکان اسات      Nحتی با کااهش  گرفت که اگر یک کشور 

بخصوص برای کشورهای در حال توسعه بسیار حائز اهمیت است، چراکه این کشاورها بارای نجاات از رشاد     

 .نیاز دارنددود فالکت بار به بهبود رابطه مبادله تجاری 

 

از دیدگاه اقتصاددانانی چوا سینیر و میردال رابطه مبادله تهاتری کشورهای درحال توساعه در طاول ساالهای    

، در این کشورها باعث کااهش قیمتهاا شاده   گذشته بدتر شده است، چراکه بخش اعظم افزایش بهره وری در 

ت دستمزد بیشتر یا درآماد بااالتر باه کاارگراا     حالی که در کشورهای توسعه یافته افزایش بهره وری به صور

بناابراین کشاورهای توساعه    . پردادت گردیده و در نهایت افزایش رفاه را در این کشورها به همراه داشته است

 یافته بیشترین سود را از افزایش بهره وری در کشورهای دود بدست می آورند، زیرا کشورهای توسعه یافته از 
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ایش دستمزدها منافع حاصل از افزایش بهره وری را نزد دویش حفظ می کنند و از ساوی  یک سو از طریق افز

دییر منافع ناشی از افزایش بهره وری کشاورهای در حاال توساعه را نیاز بدسات مای آورناد، چراکاه دریاد          

ایان   محصوالت کشورهای در حال توسعه توسد کشورهای توساعه یافتاه باا توجاه باه پاایین باودا قیمات        

کاهش هزینه های تولید در  داده و در عمل منجر بهت قدرت درید کشورهای توسعه یافته را افزایش محصوال

ولی کشورهای در حال توسعه با توجه به مشکالت مالی و ضعف ناشی از منافع تجااری   .می شود این کشورها

یدی دود را از دسات مای   دائم باید با کاهش قدرت درید و کاهش منابع سرمایه گذاری روبرو بوده و تواا تول

این پروسه زمانی متوقف دواهد شد که کشورهای توسعه یافته تصمیم بییرند در صنایع قدیمی و سانتی  . دهند

طبیعتاٌ چنین اقدامی هم برای کشاورهای توساعه یافتاه و هام     . کشورهای در حال توسعه سرمایه گذاری کنند

 .ودکشورهای در حال توسعه مفید و سودآور دواهد ببرای 

 

دطر دییری که رابطه مبادله کشورهای در حال توسعه را تهدید می کند این است که تقاضاا بارای کاالهاای    

صنعتی کشورهای توسعه یافته رشدی سریعتر از تقاضای محصوالت کشاورزی کشورهای در حال توسعه دارد، 

برای محصاوالت کشااورزی    زیرا کشش درآمدی تقاضا برای کاالهای صنعتی بزرگتر از کشش درآمدی تقاضا

انتظار می رود که روند تجارت جهانی وضعیت کشاورهای درحاال توساعه را بخصاوص از نظار      از اینرو . است

کشورهای در حال توسعه چاره ای جزء تقویت صنایع دود و تخصص در تولید کاالهای  .رابطه مبادله بدتر کند

ه تکنولوژی داشته و بدوا مهارت و دانش و فان آوری میسار   تولید کاالهای سرمایه بر نیاز ب. سرمایه بر ندارند

 . نیست

 

ی ید از یک دهاه صاادرات کاالهاا   عبکشور این . کشور چین نمونه دوبی به ما ارائه می دهددر تجارت جهانی 

ه که به تکنولوژی پایینی نیاز داشتند، اقدام به صادرات کاالهای سرمایه بر با تکنولوژی باال کرده و توانساته نا  

تنها رابطه مبادله بازرگانی دود را بهبود بخشد بلکه بازار اکثر کشورهای اروپایی، آسیایی و آمریکا را نیز بخاود  

کشاوری کاه    در حقیقات  ،رشد و توسعه چین بدوا گسترش صنایع سرمایه بر امکاا پذیر نبود. ادتصاص دهد

 . کاربر کمبود احسا، نمی شودبیش از یک میلیارد جمعیت داشته و از نظر نیروی کار در صنایع 
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 نمونه سؤاالت فصل چهارم

 

چه نتایجی ازاین مقایسه مای   .مقایسه کنیددر تجارت تعادل جزیی را با تعادل عمومی با رسم نمودار  .1

 تواا بدست آورد؟

 منظور از قیمت آتاکی چیست؟  .2

 .این کشور توضیح دهیدری را با توجه به نرخ مبادله تجا (1)کشور منحنی پیشنهاد با رسم نمودار  .2

 .رابطه مبادله تهاتری، درآمدی و رابطه مبادله ساده عوامل تولید را شرح دهید .4

 .چرا بهبود رابطه مبادله تجاری برای کشورهای در حال توسعه حائز اهمیت است؟ توضیح دهید .5

 2661ل ، ایان کشاور در ساا   (NTr= 166)را برای کشوری سال پایه در نظر بییاریم   2666اگر سال  .0

درصد افزایش در شاادص   1در شادص قیمت کاالهای صادراتی و  افزایشدرصد  10میالدی شاهد 

کارده و آنارا   رابطه مبادله دالص تهاتری ایان کشاور را محاسابه    . های وارداتی بوده استالقیمت کا

 ؟توضیح دهید

کشاور در ساال    ، ایان (QX=100)میالدی را سال پایه برای کشوری در نظر بییریم  1992اگر سال  .2

درصاد افازایش در    16در شادص قیمت کاالهای صاادراتی و  افزایش درصد  0میالدی شاهد  2662

درصد افزایش در شادص مقدار صادرات باوده اسات،    25شادص قیمت کاالهای وارداتی و همچنین 

 ؟کرده و آنرا توضیح دهیدرابطه درآمدی این کشور را محاسبه 

، ایان کشاور در ساال    (ZX=100)پایه برای کشوری در نظر بییریم  میالدی را سال 1995اگر سال  .1

درصاد افازایش در    12درصد کاهش در شادص قیمت کاالهای صادراتی و  16میالدی شاهد  2661

درصاد افازایش در شاادص بهاره وری کاالهاای       22شادص قیمت کاالهای وارداتای و همچناین   

 ؟کرده و آنرا شرح دهید ید این کشور را محاسبهصادراتی بوده است، رابطه مبادله ساده عوامل تول
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 اوهلین  - نظریه هكشور :فصل پنجم 
 

 

 
 مقدمه  .1

 
دیوید ریکاردو و جاا استوارات میل پاسخی برای این سوال نیافتند که  ،آدام اسمیت ماننداقتصاداناا کالسیک 

 ؟استختلف متفاوت کشورهای م ی کار دروزاا بهره وری نیریی مببراسا، مزیت نسدر تجارت چرا 

 

بخاطر شراید  (تنها عامل تولید) اقتصادداناا کالسیک گماا می کردند ادتالف میاا بهره وری نیروی کار

و پاسخی دقیق برای توضیح  متفاوت جوامع بشری بوجود می آیدآب و هوا و فرهنگ  ،ییجغرافیامختلف 

 (اقتصادداناا سوئدی)هکشور و اوهلین . ادندتفاوت بهره وری نیروی کار در کشورهای مختلف جهاا ارائه ند

 علت تفاوت میاا ،توانستند با بررسی نظریه مزیت نسبی تجارت بین الملل و اثرات آا بر درآمد عومل تولید

هکشور و اوهلین توانستند با تجزیه و تحلیل منحنی . بهره وری نیروی کار در کشورهای مختلف را بیاا کنند

ور وف تلف را از طریق خعوامل تولید تفاوت بهره وری نیروی کار در کشورهای مقیمت  و امکانات تولید

 .شدت استفاده از عوامل تولید توصیح دهند  نسبی عوامل تولید و

 

 اوهلین بر کدام فرضیات استوار است؟ _نظریه هکشور  :سؤال

 

 

 :اوهلین –فرضیات نظریه هکشور 

 

 2 (کار و سرمایهنیروی )عامل تولید  2کاال و  2 ،کشور : 

 .دسازبهتر امکاا پذیر می را ررسی عوامل موجود در سیسنم بعامل تولید  2کاال و  2کشور،  2

 

 استفاده از تکنولوژی یکساا در تولید: 

ل تولیدی که به طور نسبی های تولید از عوام تولیدکنندگاا هرکشور جهت حداقل کردا هزینه

کشور با هم  2در ( نیروی کار و سرمایه)د ه قیمت عوامل تولیکچرا  ،استفاده می کنند دهستنارزانتر 

 .یکساا نیستند
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 یدر هر دو کشور کاال X  و کاالی کاربرY سرمایه بر است:  

یعنی نسبت نیروی  داردی کار بیشتری نیاز وبر به این معناست که افزایش در تولید به نیررکاالی کا

 Yدر تولید کاالی  (L/K)نسبت نیروی کار به سرمایه  از  Xدر تولید کاالی  (L/K) کار به سرمایه

کمتر از  X ید کاالیلدر تو (K/L)نسبت سرمایه به نیروی کار  عبارت دییر هیا بو  .بیشتر است

قیمت نسبی  الزم است که چنانچه نکتهدر اینجا توجه به این  .است Yهمین نسبت در تولید کاالی 

ای کاهش هزینه های تولید سرمایه را جانشین نیروی کار تولید کنندگاا بر ،سرمایه کاهش یابد

 .دواهند کرد

 ،بازده ثابت نسبت به مقیا:  

نیروی کار و )دو برابر شدا مقدار عوامل تولید  .افزایش عوامل تولید منجر به افزایش تولید می شود

 .شد سبب دو برابر شدا تولید دواهد( سرمایه

 تخصص ناقص: 

ور به تولید هر دو کاال ادامه می دهند و حاضر به توقف تولید کاالی با وجود تجارت هر دو کش

 .ندتوارداتی نیس

 سلیقه های یکساا: 

 .دو کشور به یک نسبت از دو کاال مصرف می کنند ،اگر قیمت نسبی کاال در دو کشور یکساا باشد

 رقابت کامل:  

در بلند مدت قیمت کاالها با و . ضیاا هیچ تاثیری بر قیمت کاالها نمی گذارنداعرضه کنندگاا و متق

 .هزینه های تولید آنها مساوی می شود

 بین الملل تحرک کامل عوامل تولید در دادل و عدم تحرک در سطح: 

منطقه )تحرک عوامل تولید در دادل به این معناست که مناطق اقتصادی مختلف یک کشور 

با ( هزینه تولید)از نظر جذابیت ( تااسیستاا و بلوچسکرماا یا منطقه اقتصادی با اقتصادی تهراا 

عدم تحرک عوامل تولید در جهاا به این معناست که تفاوت بین درآمد عوامل  .دهستنهم برابر 

 .تولید در کشورها در يیاب تجارت بین الملل بدوا تغییر باقی می ماند

 رکیمعدم وجود هزینه های حمل و نقل و تعرفه های گ: 

مبادله دامه می یابد که قیمت های نسبی کاالها در دو کشور از طریق تخصص در تولید تا جائی ا

 .یکساا شود (تجارت)کاال 
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(5)کشور     (5)کشور        

         

  K    K   

   (K/L)Y=1   (K/L)Y=4 

         

  6       2Y             12     2Y  (K/L)X=1

       2X  

       1Y                      6   1Y   

  3  (K/L)X=1/4       

  2               4    

  1         2X             2   1X  

           1X      
          L               

           2    4     6        12       1   2       3      6      L

  

 توليدشدت استفاده از عامل  .2

 

بنا . بودا کاالها نشاا می دهدرا از نظر کاربر و سرمایه بر یک کشور  سطح تولیدات ،شدت استفاده از عامل

در کشوری با ( X مانند کاالی )تی گفته می شود که یک کاال به تعریف شدت استفاده از عامل تولید به وضعی

 در کشوری با وفور نسبی سرمایه سرمایه بر Yوفور نسبی نیروی کار کاربر باشد و کاالی دییر مانند کاالی 

 .باشد

 

 :ابر است بارنسبت سرمایه به نیروی کار ب Yو   Xبرای تولید هر واحد کاالی   Aدر کشور : مثال 

 

    

 

 :نسبت سرمایه به نیروی کار برابر است با  Yو  Xد کاالی حبرای تولید هر وا Bدر کشور  و

 

   

 

 

 

 شدت استفاده از عامل تولید :12نمودار    
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LP
KP

LP
KP

LT
KT

LT
KT

)1(Country)2(Country)1(Country)2(Country

L

K

w

r

P

P

واحد  4واحد سرمایه و  1نیاز به  X برای تولید یک واحد کاالی( 1)پیداست کشور باال همانطور که در نمودار 

نسبت سرمایه به   و همچنین( = K/L 4/1)یعنی نسبت سرمایه به نیروی کار برابر است با   ،نیروی کار دارد

نیز برای تولید هر واحد   (2)در کشور . = K/L) 1(با است  برابر( 1) در کشور Yنیروی کار برای تولید کاالی 

  معادل Y تولید کاالی و این نسبت برای = K/L) 1(برابر است با نسبت سرمایه به نیروی کار   Xکاالی 

 )4 (K/L = در تولید  (2)مشاهده می شود که کشور  (2)و ( 1)با مقایسه سطح تولیدت در دو کشور . می باشد

، در حالی که در استفاده می کند( بزرگتری)ی کار بیشتری واز نسبت سرمایه به نیر Yو  Xهر دو کاالی 

  .ستسرمایه بر ا Yکاربر و کاالی  Xکاالی ( 1)کشور 

 

استفاده می از نسبت سرمایه به نیروی کار بیشتری  Yو  Xید هر دو کاالی لدر تو (2)چرا کشور  :سؤال

 کند؟

 

و به همین دلیل تولیدکنندگاا جهت کاهش هزینه های  باشدارزاا ( 2)قیمت سرمایه در کشور طبیعتاّ باید 

یه در کشور اقیمت سرمال سؤال مطرح اینکه چرا ح .از سرمایه در تولید بیشتر استفاده کننددود مایلند تولید 

 رزاا است؟ا (2)

 

برای تعیین وفور نسبی عوامل  .برای پاسخ به این سوال باید مفهوم وفور نسبی عوامل تولید را بررسی کرد

 :تولید دو روش وجود دارد

 

 (:روش اول) نسبت کل سرمایه به نیروی کار موجود در یک کشور 

. مد نظر است (TK/TL)ی کار آا کشور یعنی ودر یک کشور به کل نیر نسبت کل سرمایه موجود

نسبت مقدار کل سرمایه به مقدار کل نیروی کار مهم است نه به این نکته ضروری است که توجه 

می تواند نسبت به کشور ( 2)بنابراین کشور  .مقدار مطلق سرمایه و نیروی کار موجود در یک جامعه

دا نسبت کل سرمایه به نیروی کار وی بردودار باشد ولی بخاطر باال باز حجم سرمایه کمتر( 1)

 .تلقی شودسرمایه نسبی با وفور  یکشور

 

  قیمت های نسبی سرمایه( بهرهنرخ r)  و نیروی کار( دستمزدنرخ w) (روش دوم): 

ین کوچکتر از هم( 2)در کشور  (PK/PL)یعنی  (w) به قیمت نیروی کار (r) اگر نسبت قیمت سرمایه

  :دارای وفور نسبی سرمایه است (2)کشور  ،باشد( 1)نسبت در کشور 
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w

r

w

r
)1(Country)2(Country

         
   Y      

با وفور نسبی سرمایه( 5) کشور        

(5)کشور  140                   

با وفور نسبی نیروی کار( 5)کشور         

         

               70      

(5)کشور                  

         

         

         

       85    140      X 

 

 

 

        (:2)وفور نسبی سرمایه در کشور 

 

 

 :تعریف وفور نسبی عوامل تولید وارتباط بین د

 

در  ،ددهیمد نظر قرار مرا فقد عرضه عوامل تولید  (واحدهای فیزیکی)وفور نسبی عوامل تولید در روش اول 

در . قیمتهای نسبی هم عرضه و هم تقاضا مورد مالحظه قرار می گیردبا توجه به دوم  روشکه در صورتی

 .هستند قیمتهای نسبی عوامل تولید ،مالک قیاوت روش دوم

 

  

 منحنی امکانات تولید با توجه به وفور نسبی نیروی کار و سرمایه :11نمودار  
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          Y       
                PB = PB' = 1 

              

      140         B'        II     

         

     E = E'    

        70       

         C'      

               C        B   

         

         

        X 

              85           140 

 اوهلين _ظريه هكشور ن .2

 

وفور کشوری با )سرمایه فراوانی دارند  ،کشورهایی که نسبت به نیروی کار اوهلین _تئوری هکشور بر اسا، 

ی سرمایه بر و کشورهایی که نسبت به سرمایه از نیروی کار فراواا ااقدام به صادرات کااله( نسبی سرمایه

بنابراین نظریه  .بر میکنندی کارااقدام به صادارت کااله (وفور نسبی نیروی کارکشوری با )بردودار هستند 

هماا وفور را  "تجارت بین الملل"و پیدایش  "مزیت نسبی"عامل اساسی و تعیین کننده  اوهلین _هکشور 

ی تخصص می یابد که عوامل تولید آنرا بطور هایهر کشور در تولید و صدور کاال .می داندنسبی عوامل تولید 

در کشور امل تولیدی آا ویی را وارد می کند که عهاو متقابالً کاالد داشته باشنسبتاً فراواا و ارزاا در ادتیار 

 .هستندنسبتاً کمیاب و گراا 

 

 اوهلین  _ی نظریه هکشور تفسیر نمودار :19نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ر ظبا در ن، هستندنسبی دارای مزیت  Yدر تولید کاالی ( 2)و کشور  Xدر تولید کاالی ( 1)از آنجا که کشور 

و  می کنندتخصص پیدا  Yدر تولید کاالی  (2)و کشور  Xکاالی در تولید  (1)رت بین الملل کشور گرفتن تجا

در نقطه  (2)و کشور  Bدر نقطه  (1)کشور بدین ترتیب با وجود تجارت . ود را افزایش می دهنددسطح تولید 

B' یمت نسبی تولید می کنند و دواهند توانست منحنی امکانات تولید دود را بر دد مشترک قPB  وPB' 

و کشور  (BC)به مقدار  Xاالی کاقدام به صادرات  PBدر قیمت نسبی  (1)در این صورت کشور . مما، کنند

به مقدار  Yکاالی نیز اقدام به صادارت ( 2)کشور . ('BC=C'E) وارد میکندرا  Xاز کاالی  ('C'E)مقدار  (2)

(B'C')  مقدار ( 1)کشور و(EC)  ی کاالازY می کند  درا وار(EC=B'C').  هر در نهایت با استفاده ار تجارت

روی منحنی بی تفاوتی  برسند و ('E = E)طح مطلوبیت دود را افزایش داده و به نقطه سدو کشور می توانند 

 .قرار گیرند (II)باالتری 
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       PA = (PX/PY) 

  (PX/PY)X      
       PA' = (PX/PY) 

            A'   

          PA'       

              B     

   PB = PB'               B'    

                 

            PA         A      

         

         

         

         
           (w/r)     (w/r)*     (w/r)        (w/r) 

(5)کشور            (5)کشور        

 برابر شدن قيمت عوامل توليد .2

 

و این واقعیت  Yدر تولید کاالی ( 2) نسبی کشور و مزیت Xدر تولید کاالی  (1)توجه به مزیت نسبی کشور  با

در مقایسه با نیروی )از سرمایه فراواا  (2)و کشور ( در مقایسه با سرمایه)از نیروی کار فراواا ( 1)که کشور 

 .برندباز تجارت با یکدییر سود دواهند توانست هر دو کشور  ،بردوددار هستند( کار

 

چیونه تجارت بین الملل باعث  ین الملل چیست؟بعوامل تولید در تجارت منظور از برابر شدا قیمت   :سوال 

را تشکیل  جهاا که یک مجموعه تجاریسرمایه در تمام کشورهای  هیو بازد هامی شود تا دستمزد

 یکساا شود؟ می دهند، 

 

ر تولید به تدریج د( 1)کشور  ،می باشد (2)کمتر از کشور  (1) رودر کش Xاز آنجا که قیمت نسبی کاالی 

افزایش می دهد و به موازات آا اقدام به  راتخصص پیدا کرده و تولید آن استکه یک کاالی کاربر   Xکاالی 

 Xافزایش سطح تولید کاالی  (1)در کشور  .که یک کاالی سرمایه بر است میکند Y کاهش تولید کاالی

همچنین  .در این کشور می شودزدها رشد دستمداده و منجر به  را افزایشنیروی کار استخدام  برایتقاضا 

بنابراین تجارت بین الملل  . سرمایه سبب کاهش نرخ بهره در این کشور دواهد شدبرای کاهش نسبی تقاضا 

که هماا مبادله کاالها بین کشورها می باشد باعث کاهش تفاوت دستمزها بین دو کشور شده و همچنین 

 .یدا دواهد کردادتالف نرخ بهره در هر دو کشور نیز کاهش پ

 

 (Xبرای کاالی ) نسبی عوامل تولیدقیمت برابر شدا  : 26 نمودار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قیمت نسبی  (Atukie)ییدر شراید دود کفاو قبل از تجارت مشاهده می شود  26همانیونه که در نمودار 

قبل از  (1)کشور  بنابراین .می باشد(PA)  معادل( 1)برای کشور   Xو قیمت نسبی کاالی  (w/r)نیروی کار 
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قرار دارد که در آا قیمت    'Aدر نقطه  نیز( 2)کشور . قرار دارد  Aنقطه  در تجارت در شراید دود کفائی

تحت شراید رقابت کامل یخاطر   .می باشد ('PA)معادل  X و قیمت نسبی کاالی (w/r)نسبی نیروی کار 

دارای مزیت نسبی  (1)کشور ، (2) کاال در کشور نسبت به قیمت این (1)در کشور  Xپایین بودا قیمت کاالی 

 Xبا توجه به امتیاز وفور نسبی نیروی کار در تولید کاالی کاربر  (1)بتدریج کشور  .می باشد Xکاالی تولید در 

افزایش . دواهد یافتکاهش  Yتولید کاالی به موازات آا و  و تولید آنرا افزایش می دهد تخصص می یابد

در این کشور را افزایش داده و این امر منجر به باال رفتن سطح تقاضا برای نیروی کار  Xتولید در کاالی 

در تولید کاالی ددار است و ردورنیز که از امتیاز وفور نسبی سرمایه ب (2)در کشور . دستمزدها دواهد شد

سرمایه  برای تقاضاد افزایش سطح تولی. اقدام به افزایش تولید این کاال می کند و یافتهتخصص  Yسرمایه بر 

این روند یعنی  .می شود( نرخ بهره)قیمت سرمایه باال رفتن سبب داده و در نتیجه افزایش در این کشور را 

دو کشور تا جائی ادامه پیدا میکند که قیمت نسبی سرمایه و نیروی کار هر تغییرات قیمت عوامل تولید در 

 . *(w/r) یکساا شود

 

 

تجارت جهانی با تاثیرگذاری بر روی قیمتهای نسبی تواا این چنین توضیح داد که  در نتیجه گیری نهایی می

با فرض تحرک کامل عوامل تولید نیروی  .هماا نقش تحرک عوامل تولید در سطح بین المللی را ایفا می کند

دو کشور  کار از کشوری با دستمزد پایین تا جائی به کشوری با دستمزد باال مهاجرت می کند که دستمزد در

همینطور سرمایه نیز از کشوری با نرخ بهره پایین تا جائی به کشوری  .(هادبرابری سطح دستمز)مساوی شوند 

 .(برابری نرخ بهره) شوند دو کشور مساویهر در ( یهاقیمت سرم)با نرخ بهره باال انتقال می یابد که نرخ بهره 

حرک و انتقال عوامل تولید نیز بر عرضه ت ،اثر می گذارد بنابراین همانیونه که تجارت بر تقاضای عوامل تولید

 .دواهد داشتعوامل تاثیر 

 

 




49 

 بر توزيع درآمداثر تجارت  .5

 

قیمت را می تواا بر قیمت عوامل تولید مشاهده کرد، چراکه بدنبال تجارت بین الملل مهمترین تاثیر تجارت 

با توجه  .دیابمی کاهش عوامل تولید گراا و کمیاب و قیمت افزایش پیدا می کند عوامل تولید فراواا و ارزاا 

 (r) و کاهش نرخ بهره (w) سبب افزایش دستمزدها Xافزایش تولید کاالی کاربر ( 1)به مثال قبل در کشور 

و در این کشور شده دستمزد  منجر به کاهش نرخ Xنیز کاهش تولید کاالی کاربر ( 2)در کشور . می شود

بنابراین به موازات . باال دواهد رفت( بهره)قیمت سرمایه  Yکاالی سرمایه بر همچنین با افزایش تولید 

هم  "صاحباا سرمایه"و درآمد حقیقی  "نیروی کار"درآمد حقیقی  ،تغییرات قیمت عوامل تولید در دو کشور

ما شاهد  ،نیروی کار ارزاا و سرمایه گراا بوددر آا که  (1)یعنی بدنبال تجارت در کشور  .تغییر دواهد کرد

که نیروی کار  (2)در کشور  .یماهش درآمد حقیقی صاحباا سرمایه هستافزایش درآمد حقیقی نیروی کار و ک

ما شاهد کاهش درآمد حقیقی نیروی کار و افزایش درآمد حقیقی صاحباا سرمایه  بود،گراا و سرمایه ارزاا 

 .هستیم

 

ارزیابی می کنید مثبت را وی کار و صاحباا سرمایه آمدهای حقیقی نیردر تاثیر تجارت بین الملل بر : سوال

 یا منفی؟ چرا؟ 

 

 

 :تاثیر تجارت بر درآمد عوامل تولید را می تواا مثبت ارزیابی کرد، چراکه

  

منابع اقتصادی فراواا و ارزاا به . استفاده از عوامل تولید فراواا و ارزاا در فرآیند تولید –

قرار می گیرند و در نتیجه نه تنها باعث افزایش  استفاده میزاا بیشتری در تولید مورد

 .می شوند بلکه این منابع ارزش اقتصادی بیشتری پیدا می کنندتولید  ظرفیت

کاهش قیمت عوامل تولید گراا و کمیاب به ما امکاا می دهد تا بتوانیم از این منابع   –

 .بیشتر استفاده کنیم

از در حقیقت انتقال سطح رفاه  ،سرمایهتغییرات درآمدهای حقیقی صاحباا نیروی کار و  –

 (.کاهش فاصله درآمدی بین کشورها)یک کشور به کشور دییر محسوب می شود 
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  : الؤس

 چرا؟ یا کاهش دهد؟ کندجود در درآمد سرانه بین کشورها را حذف ولملل می تواند تفاوتهای ما آیا تجارت بین

 

 

عث حذف و یا کاهش ادتالف موجود در قیمت عوامل لملل باا اوهلین تجارت بین _طبق الیوی هکشور 

چرا که درآمد  ،تولید همین می شود ولی درآمد سرانه فقد به طور نسبی تحت تاثیر تجارت قرار می گیرد

 :سرانه یک کشور به عواملی مانند

 

 .و همچنین بازدهی نیروی کاريیر ماهر نیروی نیروی کار ماهر به نسبت  -

  .منع می کنددرآمد دانواده های بسیاری را از یکاری فزایش نرخ با :سطح اشتغال در جامعه -

 .در راستای رشد و توسعهسالم ایجاد انییزه کاری و محیطی  :مدیریتنقش  -

 

از آنجا که در کشورهای توسعه یافته مانند آمریکا، ژاپن، آلماا و فرانسه سرمایه عامل نسبتاّ فراوانی است 

لل باعث کاهش درآمد حقیقی نیروی کار و افزایش درآمد حقیقی صاحباا تجارت بین الم( 2مانند کشور )

علت تشکیل اتحادیه های کارگری پرقدرت که طرفدار محدودیتهای تجاری در کشورهای . سرمایه می شود

از طرف دییر در کشورهای در حال . توسعه یافته هستند، جلوگیری از کاهش قدرت درید کارگراا است

پاکستاا، برزیل و مصر کارگر عامل نسبتاّ فراوانی است و تجارت بین الملل منجر به افزایش  توسعه مانند هند،

نتایج . و کاهش درآمد حقیقی صاحباا سرمایه در این کشورها می شود( دستمزدها)درآمد حقیقی نیروی کار 

 .این الیو در بلند مدت صادق است
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 نمونه سؤاالت فصل پنجم

 

 

میزاا بهره وری نیروی به عقیده اقتصادداناا کالسیک چرا  ،یبت نسدر تجارت براسا، مزی .1

 کار در کشورهای مختلف متفاوت است؟

 در باره تفاوت بهره وری نیروی کار در کشورهای مختلف چیست؟اهلین _دیدگاه هکشور .2

 .اوهلین را بیاا کنید_فرضیات نظریه هکشور  .2

 منظور از شدت استفاده از عامل تولید چیست؟ .4

 .را شرح دهید( 2)نسبی سرمایه در کشور وفور  .5

 .توضیح دهید اوهلین را_با رسم نمودار نظریه هکشور  .0

 .ح دهیدشرقیمت نسبی عوامل تولید را  ابا رسم نمودار برابر شد .2

به نظر شما، برابر شدا قیمت عوامل تولید در اقتصاد جهانی بخاطر مکانیسم تعدیل دودکار  .1

  اقتصاد بین الملل؟ چرا؟بخاطر تحوالت یا صورت می گیرد 

در کشورهای توسعه یافته و کشورهای در حال را ملی بر توزیع درآمد بین الملل اثر تجارت  .9

 روند آتی چنین تحولی را چیونه ارزیابی می کنید؟ . هیدشرح دتوسعه 
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 (آزمونهای تجربی)تجارت  یتكمیلنظریات  :فصل ششم

 
یک نظریه علمی معتبر مورد پذیرش قرار گیرد باید از نظر تجربای  قبل از اینکه به عنواا ی اقتصادی یک الیو

 .موفقیت آمیز از آزموا بیروا آید

 

 

 

 آزمون تجربي الگوي ريكاردو .1

 

ات داود  تولیاد سطح براسا، مزیت نسبی الیوی ریکاردو کشورهایی که با استفاده از بهره وری نیروی کار در 

ای هباین ساال   .افزایش دواهد یافت ی آنهاتجارمنافع  ،ر هستندنسبت به دییر کشورها از مزیت نسبی بردوددا

از  ،نشاا داد با توجه به دو برابر بودا سطح دستمزدها در آمریکا نسبت باه انیلایس   مک دوگال 1952-1951

هزینه تولیاد در   ،یش از دو برابر بهره وری نیروی کار در انیلیس بودبآنجا که بهره وری نیروی کار در آمریکا 

مزیت نسبی آمریکا نسبت به انیلستاا در صنایعی که بهره وری نیاروی کاار   )یکا نیز کمتر از انیلستاا بود آمر

 (یش از دو برابر بهره وری نیروی کار در انیلیس بودب

 

یا نسبت بهره وری نیروی کارش نسبت به انیلایس  ) چرا آمریکا در صنایعی که مزیت هزینه ای دارد : سوال

 ؟کل بازار صادراتی را تصاحب نکرده است (بر استبیشتر از دو برا

 

. توضایح داد  "یاد لتفااوت در تو "ی تاواا از طریاق   ما عدم موفقیت آمریکا در تصاحب کال باازار صاادراتی را    

کاامالً   (Ford)یاک اتومبیال آمریکاائی     .مریکا و انیلیس کامالٌ همین نیستآدر مشابه محصول یک صنعت 

حتی اگر ماشین آمریکائی ارزانتر باشاد بااز هام ماشاینهای      ،نیست (Rose Rose) شبیه یک اتومبیل انیلیسی

در رابطه با تقاضا برای درید کاال و ددمات، سلیقه افاراد متفااوت باوده و فقاد      .انیلیسی به فروش می رسند

، ارزانی کاال منجر به درید نخواهد شد، بخصوص وقتی شخص دواهاا داشتن یک مارک مشخص می باشاد 

  .این مسئله در مورد بیشتر کاالها صدق می کند .آنرا گرانتر از دییر مارکها دریداری کند حتی اگر
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  اوهلين _آزمون تجربي الگوي هكشور  .2

 

اقتصادداناا کالسیک هیچ توضیح قانع کننده ای برای این مطلب نداشتند که چرا بهره وری نیروی کار میااا  

. نداشاتند  "درآمد عوامال تولیاد  "ضیحی برای آثار تجارت بین الملل بر و یا اینکه تو ،باشد یکشورها متفاوت م

 .اوهلین از نظر علمی بر الیوی تجرت ریکاردو ارجحیت دارد _در پاسخ به چنین سواالتی الیوی هکشور 

 

 تیف معمای لئوا 

آمریکاا   1942باا اساتفاده از آماار ساال      1951در ساال  اوهلین _اولین آزموا تجربی الیوی هکشور

از آنجا که آمریکا نسبت به ساایر کشاورهای جهااا کشاوری باا وفاور       . وسد لئوا تیف انجام شدت

سرمایه محسوب می شود، لئوا تیف اتظار داشت که صادرات آمریکا کاالهای سارمایه بار و واردات   

رای با لئوا تیف در تحقیق داود از نسابت سارمایه باه نیاروی کاار       . آا کشور کاالهای کاربر باشد

کاالهای جانشین واردات کاالهایی نطیر اتومبیل است که هر . جانشین واردات استفاده کرد کاالهای

بخصاوص  )چند آمریکا آنرا در دادل کشور دود تولید می کند ولی واردات داودرو از دییار کشاورها    

لئوا تیف اظهار داشت گرچه در آمریکا کاالهای جانشاین واردات نسابت باه    . نیز دارد( آلماا و ژاپن

بخاطر اینکاه قیمات سارمایه در آمریکاا نسابت باه ساایر        )کاالهای وارداتی بیشتر سرمایه بر است 

اوهلین کاالهای صاادراتی آمریکاا بایاد    _، لذا در صورت صحت الیوی هکشور(کشورها ارزانتر است

جانشاین واردات  هاای  کاال (1942در سال )براسا، آزموا تجربی لئوا تیف . بیشتر سرمایه بر باشد

باه ایان ترتیاب لئاوا      .ایه بر بودمدرصد بیشتر سر 26نسبت به کاالهای صادارتی این کشور ریکا آم

بار  سارمایه  باه ایان کشاور    تیف مشاهده کرد کاالهای صادارتی آمریکا کاربر و کاالهاای وارداتای   

 بر اسا، الیاوی  .بوددر تجارت بین الملل  اوهلین_این نتیجه گیری مغایر با الیوی هکشور .هستند

هکشور اوهلین آمریکا کشوری است با وفور نسبی سرمایه و به همین داطر می بایستی صاادرکننده  

 .باشد کاالهای سرمایه بر و واردکننده کاالهای کاربر

 

را در رابطه با آمریکاا  ( معمای لئوا تیف)چیونه میتواا نتایج بدست آمده از آزموا تجربی لئوا تیف  : سوال 

 توضیح داد؟( سرمایه وفور نسبیکشوری با )

 

اوهلاین شاده بودناد    _عواملی که سبب بوجود آمدا تناقض بین تحقیق لئوا تیاف و اصاول الیاوی هکشاور    

 : عبارتند از
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 یک الیو با دو عامل تولید: 

ی کار و سرمایه استفاده کرده بود بدوا اینکه به سایر ولئوا تیف در تحقیق دود فقد از دو عامل نیر

 .توجاه داشاته باشاد   ( زمین آب و هوا و ذداایر معادنی و جنیال هاا    )نابع طبیعی مثل متولید عوامل 

بنابراین یک کاال با توجه به منابع طبیعی بکار رفته در آا می تواند یک کاالی کاربر یاا سارمایه بار    

 (.وابسته بودا آمریکا به واردات مواد دام) در الیوی  دو عاملی باشد

 

 محدودیتهای تعرفه ای: 

الیات از طرف دولت باعث کااهش واردات و  ملذا ادد  .زی جز وضع مالیات بر واردات نیسترفه چیتع

طای یاک    (Kravis) راویاس  .تشویق تولید دادلی جهت عرضه کاالهای جانشین واردات می شاود 

حمایتهای تجاری در آمریکا مربوط می شود باه صانایع   نشاا داد که بیشترین  1954تحقیق در سال 

باعث تغییر الیوی تجارت در آمریکا شده و کاربر باودا کاالهاای جانشاین واردات در     این امر. کاربر

 .این کشور را کاهش می دهد

 

 سرمایه انسانی: 

سارمایه انساانی    ."سارمایه فیزیکای  "و  "سرمایه انساانی "است،  در تولید تمایز بین دو سرمایه الزم

افراد می شود بطوری کاه بهاره   ( تخصص)عالی تحصیالت و همچنین علم و دانش شامل بهداشت، 

. مای شاود  سادتمانها و تجهیازات   ،التآماشین  سرمایه فیزیکی شامل. وری نیروی کار افرایش یابد

لئوا تیف در تحقیق دود فقد سرمایه فیزیکی در آمریکا را مورد توجه قرار داده باود و در محاسابات   

که منجر به افازایش ارزش محصاول بدسات    ( حقیق و توسعهتتوام با )دود از اهمیت سرمایه انسانی 

نتیجه آنکه چوا نیروی کار آمریکا شاامل سارمایه    .(کاالهای مهارت طلب)آمده می شود يافل ماند 

انسانی بیشتری نسبت به نیروی کار سایر کشورهاست، افزودا عامال سارمایه انساانی باه سارمایه      

. جانشین واردات بیشتر سرمایه بار شاود  فیزیکی یاعث می شود تا صادرات آمریکا نسبت به کاالهای 

رفتاه در کاالهاای صاادراتی و    موفق شد سرمایه انسانی بکار  (Kenen)میالدی کنن  1905در سال 

کاالهای جانشین واردات آمریکا را محاسبه کرده و سپس سرمایه فیزیکی مورد نیاز را باه محاسابات   

برای کاالهاای صاادراتی و کاالهاای جانشاین     اضافه نموده و مجدداّ نسبت سرمایه به نیروی کار را 

مروز در الیوی تجاارت  ا .بدین ترتیب او موفق به حل معمای لئوا تیف گردید. واردات محاسبه نماید

 .استحائز اهمیت بسیار سرمایه انسانی  جهانی
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 رگشت شدت استفاده از عامل ب .2

 

در کشوری باا وفاور نسابی    ( X مانند)ک کاال یعنی وقتی که ی "ت استفاده از عاملدبرگشت ش"بنا به تعریف 

بطور مثال برگشات شادت اساتفاده ار    . نیروی کار کاربر و در کشور دییر با وفور نسبی سرمایه سرمایه بر باشد

( 2)و در کشاور  ( کشوری با میزاا دستمزد پایین)کاربر باشد ( 1)در کشور  Xعامل زمانی وجود دارد که کاالی 

 (.ی با دستمزد باالکشور)سرمایه بر باشد 

  

 ت شدت استفاده از عامل را در تجارت جهانی تفسیر و توضیح داد؟شچیونه میتواا وضعیت برگ  :سوال

 

کشش جانشینی درجه یاا امکااا جانشاینی یاک      . دارد "یکشش جانشین " ال نیاز به توضیحؤپاسخ به این س

بارای مثاال   . یمتهای نسبی انادازه گیاری مای کناد    عامل تولید را به جای عامل تولید دییر با توجه به تغییر ق

بزرگتر از کشش جانشاین   Xدر تولید کاالی  (K)به جای سرمایه  (L)نیروی کار جانشینی فرض کنیم کشش 

نیروی کاار   Yنسبت به کاالی  X بنابراین در تولید کاالی .باشد Yسرمایه در تولید کاالی به جای نیروی کار 

ی اتفاق می افتد که تفاوت باین  نوضعیت برگشت شدت استفاده از عامل زما.شود ه مییراحت تر جانشین سرما

بخااطر پاایین باودا     (1) از اینرو کشور .کشش جانشین نیروی کار به جای سرمایه در تولید دو کاال زیاد باشد

ه حاداکثر  استفاد)را از روش کار بر تولید کند  X کاالی سعی دارد سطح دستمزدها و گراا بودا قیمت سرمایه

سطح دستمزدها باالست، این ( 2)از سوی دییر از آنجا که در کشور  (.از سرمایهحداقل از نیروی کار و استفاده 

بنابراین هار دو کشاور روشاهای     .را با استفاده از روش سرمایه بر تولید کند Xکشور تالش دواهد کرد کاالی 

تهای نسبی عوامل تولید در دو کشاور اداتالف زیاادی    بکار می برند، هرچند قیم Xمشابهی برای تولید کاالی 

بدین ترتیب ما باا  . سرمایه بر دواهد بود( 2)کاربر و در کشور ( 1)در کشور  Xنتیجه آنکه کاالی . داشته باشند

اوهلین در تیاد قرار مای  _این وضعیت با الیوی هکشور. وضعیت برگشت شدت استفاده از عامل روبرو هستیم

 X یعنی کشوری با وفور نسبی نیروی کار باید کاالی (1)کشور  اوهلین_هکشوراسا، الیوی چرا که بر ،گیرد

 Xیعنی کشوری با وفور نسبی سرمایه باید کاالی ( 2)و کشور ( کاالی کاربر استیک  Xکاالی )را صادر کند 

زماا کاالهاای   هم بتواننددو کشور  چنانچه .(کاالی سرمایه بر استیک  (2)در کشور  Xکاالی )را صادر کند 

 نمایناد، صاادر   تولیاد و سرمایه بر در کشور دییر از طریق صنایع کاربر و صنایع  یک کشور از طریقدر  ،مشابه

تحقیقاات تجربای   البتاه   .از اعتبار ساقد می شود برگشت شدت استفاده از عامل اوهلین طبق_الیوی هکشور

 از صانایع % 1)جهاا واقعی بندرت اتفااق مای افتاد    در نشاا دادند که وضعیت برگشت شدت استفاده از عامل 

 .به قوت دود باقی می ماند  اوهلین_هکشورو لذا الیوی ( تجاری
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  بين الملل نظريات تكميلي تجارت .2

 

اوهلین مالحظه می کنیم که بخشی از تجارت بین الملل توساد ایان   _ا وجود اعتبار و صحت الیوی هشکورب

اشاره دواهاد   تجارت جهانی در ادامه بحث به بردی از نظریه های تکمیلی .می ماند توضیح باقیالیوی بدوا 

 :شد

 

  ،(هزینه های تولیددر صرفه جوئی )بازده فزاینده نسبت به مقیا 

 بنا به تعریف بازده فزاینده نسبت به مقیا، به حالتی گفته مای شاود کاه باا افازایش عوامال تولیاد       

(Input) به یک نسبت محصول (Output) برای مثال اگر  .دواهد کردسبت بیشتری افزایش پیدا به ن

دو برابر شوند ما شاهد افزایش سطح تولید بایش از دو  ( نیزمو سرمایه  ،نیروی کار)نهاده های تولید 

کشور تحت شراید باازده ثابات نسابت باه      هردو کاال در دو اوهلین_هکشوردر الیوی  .برابر هستیم

ده فزاینده نسبت به مقیا، در فعالیت اقتصاادی میتاواا تقسایم    براسا، باز .مقیا، تولید می شوند

وی کار افزایش یابد یعنای گساترش   ری کار و تخصص را به گونه ای انجام داد که بهره وری نیونیر

سطح فعالیت اقتصادی به منظور استفاده از تخصص بیشتر برای رسیدا باه منحنای امکاناات تولیاد     

 .(21نمودار ) باالتر

 

 تجارت براسا، بازده فزاینده نسبت به مقیا، :21 نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 با فرض مشابه بودا هر دو کشور از هر لحاظ می توانیم یک منحنی امکانات تولید و یک منحنی بای تفااوتی  

(I)  مختصاات داللات بار هزیناه      نسبت به مبداَ حالت تحدب منحنی امکانات تولید)برای دو کشور بکار ببریم

تخصص پیدا کناد   Xمی تواند در تولید کاالی ( 1)با استفاده از تجارت کشور (. یابنده دارد های فرصت کاهش

حرکات  )کناد   تخصص پیدا Yمی تواند در تولید کاالی نیز  (2)و کشور ( Bنقطه به سمت  Aجرکت از نقطه )

ات تولیاد داود را   هر دو کشور می توانند منحنی امکان (Y)06  =X06، سپس با مبادله ('Bبه سمت  A از نقطه
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را افزایش دهاد  ( از هر دو کاال)در این نقطه هر کشور می تواند مصرف دود  .برسند (E)بهبود داده و به نقطه 

یعنای   .هزار دستیاه ساودآور اسات   56برای مثال تولید اتومبیل در یک مدل بعد از سقف  .و از تجارت سود برد

باه  منجار  تولید در عمال  سطح افزایش )افزایش دواهد داد  دستیاه از این مدل سود شرکت را 266 666تولید 

 (.دشدواهد  ی تولیدکاهش هزینه ها

 

 

  تجارت محصوالت همین متمایز 

 درتناوع کااال   بخصاوص  محصوالت تولیدی در دنیای پیشرفته امروز مبتنی بر تنوع و تفااوت اسات   

 "تجاارت دروا صانعت  " ت بین الملل در برگیرندهرلذا بخش وسیعی از تجا. محصوالت یک صنعت

مرسد، بنز، تویوتا، سامند،  ) های متعددکانواع اتومبیل با مار مانندمتمایز است  ندر محصوالت همی

تجارت جهانی مرباوط مای شاود باه کااالی همیای        56%طبق محاسبات انجام شده  (.مزدا و يیره

تکار در محصوالت داود  کشورهای صنعتی با استفاده از تنوع و اب تولید گنندگاا بخصوص در. متمایز

را ( ارای قدرت درید هساتند دمتقاضیاا در بازار جهانی که )د سلیقه های اکثریت مردم نسعی می کن

این روند بخصوص در یک دهه گذشته باعث تشدید رقابت اقتصادی بین تولیدکنندگاا . بدست آورند

از ساوی دییار شاده    ( الهاا باال رفتن کیفیت کا)از یک سو و افزایش دامنه انتخاب مصرف کنندگاا 

ماورد توجاه قارار     اوهلاین _هکشور در الیویحاصل از تجارت محصوالت دروا صنعت منافع  .است

 .استنیرفته 

 

یهاای مقیاا، از   یمتماایز و صارفه جو   نتجارت دروا صنعت را به کمک محصوالت همی : سوال

 توضیح دهید؟( منافع حاصل از تجارت)نظر اقتصادی 

 

 

یهاای مقیاا، کشاورهای جهااا مای توانناد از       یی تجارت دروا صنعت و براسا، صرفه جویولبااستفاده ازا

کمیاب یاا  در این کشورها صرفنظر از اینکه عوامل تولید  ،منافع اقتصادی بدست آورند طریق تجارت بین الملل

کمیااب  آنجاا  در که منابع تولید  یمعتقد است که تولید در کشورهایاوهلین _هکشورولی الیوی . فراواا باشند

تجاارت دروا صانعت باه     .بازدهی کمتری بردوددار می باشند و نمی توانند از تجاارت ساود ببرناد    از ،هستند

 مانناد )اال کقطعات و اجزا مختلف یک  ،هزینه های تولید شرکتهای بین المللی امکاا می دهد با حداقل کردا

منظور  .نسبی منافع تجاری دود را افزایش دهند را در کشورهای مختلف تولید کنند و با داشتن مزیت( اتومبیل

این است که شرکتهای بزرگ ماشین سازی بارای حاداقل کاردا هزیناه هاای       "صرفه جوییهای مقیا،"از 

برای مثال محورهای انتقال نیروی محرکه داودرو، بااتری و یاا لاوازم     )تولید بسیاری از قطعات مورد نیاز دود 

( بخصوص دستمزد نیروی کار)ی تولید می کنند که در آنجا هزینه های تولید را در کشورهای( الکتریکی ماشین
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الیوی تجارت دروا صانعت را مزیات  نسابی تعیاین مای کناد و       : بنابراین می تواا نتیجه گرفت. پایین باشد

روا صانعت  دمتمایز ناشی می شود باعاث افازایش تجاارت     نت همییهای مقیا، که از محصوالصرفه جوئ

  (.جریاا واقعی تجاری در اقتصاد امروز دو)شده است 

 

 

 جارت براسا، الیوی شکاف تکنولوژیت 

بخاش عماده ای   طراحر شد،  1901در سال  (Posner)براسا، الیوی شکاف تکنولوژی که توسد پاسنر 

تولیاد  )د وانجام مای شا  ( ابتکارات جدید)از تجارت جهانی بر مینای محصوالت جدید و فرآیند تولید نوین 

( آمریکا، آلماا و ژاپان )همانطور که کشورهای پیشرفته جهاا از نظر تکنولوژیکی  (.ا تکنولوژی باالکاال ب

به صادرات مقادیر زیادی کاال با تکنولوژی باال مشغول هستند، سایر تولید کنندگاا در دییر کشاورها کاه   

ی توساعه تسالد پیادا    به تکنولوژی جدید دست می یابند می توانند بر روی بخشی از بازارهاای کشاورها  

یک محصول جدید تولید می شود معموالً نیروی کاار   وقتی. کنند، چراکه نیروی کار ارزانی در ادتیار دارند

مای تاواا ایان محصاول را باا اساتفاده از       ( دوراا بلاو  )بسیار ماهر درتولید آا نقش دارد بعاد از مادتی   

بنابراین ما شاهد انتقال مزیت نسبی از  .تولید کرد( ماهر بکارگیری نیروی کار نیمه)روشهای تولیدی انبوه 

ارزاا  اّکشوری که در ابتدا کاال را باتکنولوژی پیشرفته تولید کرده بود باه کشاوری باا نیاروی کاار نسابت      

ور مبتکر باا تکنولاوژی   شمستقیم دارجی توسد ک  یاین کار ممکن است به صورت سرمایه گذار .هستیم

( اشاتغال )در نتیجه سطح رفااه   ،آنجا که نیروی کار ارزاا باشد انجام شودباال در سایر کشورها بخصوص 

باعاث  تکنولوژی پیشرفته مبتنی بر تحقیق و توسعه )پیدا دواهد کرد  افزایشدر کشورهای در حال توسعه 

 (.باال رفتن مهارت و تخصص می شود
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 نمونه سؤاالت فصل ششم

 

 

 .آزموا تجربی الیوی ریکاردو را توضیح دهید .1

 .دهید شرحاوهلین را _آزموا تجربی الیوی هکشور .2

 .معمای لئوا تیف را توضیح دهید .2

 ست معمای لئوا تیف را حل کند؟تواندر تولید سرمایه انسانی ارزیابی نقش چیونه  .4

مفهوم برگشت شدت استفاده از عامل چیست؟ این مفهوم با کشش جانشینی عوامل تولید چه  .5

 اطی دارد؟ارتب

 اوهلین به نطریات تکمیلی نیاز دارد؟_ت بین الملل در کنار نظریه هکشورچرا الیوی تجار .0

 .دهید شرحمقیا، را  نسبت به بازده فزایندهتجارت بر اسا،  ،با رسم نمودار .2

 .تجارت بر اسا، محصوالت همین متمایز چیونه انجام می شود؟ توضیح دهید .1

 .د؟ توضیح دهیچیستتجارت بر اسا، شکاف تکنولوژیک منظور از  .9

، آیا روند تجارت جهانی شکاف تکنولوژیک بین کشورها را افزایش دواهد داد یا 9با توجه به سؤال  .16

 کاهش؟ چرا؟ 

باید در نظر گرفته اجتماعی _جهت افزایش سرمایه انسانی در جامعه کدام اصول و عوامل اقتصادی .11

 شوند؟ چرا؟




61 

1t

1tt
Economic

Y

YY
G






InflatoinRN
R

N
Inflation PGNPGNP

GNP

GNP
P 
















 

Inflation

InflationR

R

InflatoinRN

P

PGNP

GNP

PGNPGNP

 رشد اقتصادی و تجارت بین الملل :فصل هفتم
 

 

 

 ئي اقتصادي رشد و شكوفا .1

 

( ماثالّ یاک ساال   )یک کشور زمانی رشد دواهد داشت که سطح تولید در آا کشور در طول یاک دوره   اقتصاد

 :نسبت به دوره پیش افزایش پیدا کند

 رشد اقتصادی         

 

 Yt  = در سال ( درآمد ملی)سطح تولیدt ( ّ121مثال) 

Yt-1  = در سال ( درآمد ملی)سطح تولیدt-1 ( ّ1214مثال) 

 

 توضیح دهید؟ ؟دشوو رفاه جامعه  ییبه شکوفامنجر  می تواندرشد اقتصادی هر آیا  :الؤس

 

 :برای تعیین ارتباط بین رشد و شکوفایی اقتصادی در یک کشور الزم است به میزاا تورم توجه شود

 

          

PInflation  =نرخ تورم 

GNPN  =تولید نادالص ملی اسمی 

GNPR  =لص ملی حقیقیتولید نادا 

 

   

 

 

همانطور که در فرمول باال مشاهده می شود رشد تولید نادالص ملی اسمی در یاک کشاور مای تواناد از ساه      

باشاد، چراکاه    (GNPR)رشد تولید نادالص ملی اسمی می تواند بخاطر رشد حقیقی اقتصاد . طریق حاصل شود

تولید نادالص ملی اسامی مای تواناد بخااطر رشاد       رشد. تواا ظرفیتهای تولید در کشور افزایش پیدا کرده اند

رشاد   ازو در نهایت رشد تولید نادالص ملی اسمی مای تواناد   . باشد (P)و رشد قیمتها  (GNPR)حقیقی اقتصاد 

 . ، بدوا اینکه پتانسیل تولید افزایش یافته باشدناشی شودقیمتها 
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تولید واقعی در یک کشور نسبت به دوره  ید کهبدست می آ زمانیرشد اقتصادی توام با شکوفائی فقد بنابراین 

های پیشین افرایش یابد و چنانچه قیمتها نیز افزایش پیدا کرده اند، این نسبت نبایاد بایش از میازاا افازایش     

خواهد شد بلکه فقد آا رشد اقتصاادی کاه   نهررشد اقتصادی منجر به شکوفائی . تولید واقعی در اقتصاد باشد

 .گردد( شکوفائی)ت آمده باشد و منجر به افزایش ثروت یک جامعه سرفیت تولید بدبدنبال افزایش تواا ظ

 

 

 

 رشد عوامل توليد .2

 

 : ، چرا کههستیم هاکشوررشد ما شاهد  در طول زماا

 

 .جمعیت افزایش می یابد -

 (.ماشین آالت)و سرمایه فیزیکی ( دانش و مهارت)سرمایه افزایش می یابد اعم از سرمایه انسانی  -

 .عوامل تولید، تکنولوژی و سلیقه ها تغییر می کنند یموجود -

 .توسعه می یابد و باعث افزایش انتظارات می شودبشری فرهنک  -

 

رشاد عوامال   . گیریممی یروی کار و سرمایه در نظر نبه عوامل تولید را فقد با توجه رشد برای سادگی مطالب 

 :تولید می تواند به اشکال مختلف صورت گیرد

 

 

 در نتیجاه منحنای امکاناات تولیاد نیاز       ،روی کار و سرمایه هر دو به یک نسبت رشد کنندچنانچه نی

وقتی نیروی کار و سرمایه  .به سمت باال انتقال مییابد( متناوببه شکل )متناسب با رشد عوامل تولید 

، و با فرض بازده ثابت نسبت باه مقیاا  ( مثالً دو برابر می شوند)هر دو به یک نسبت رشد می کنند 

واحاد   146باه  واحد  26از  Yواحد و در کاالی  216واحد به  146از  X کاالی درحداکثر مقدار تولید 

بنابراین رشد متوازا به رشدی گفته می شاود کاه در آا    (.22نمودار ) (رشد متوزاا) افزایش می یابد

 . به یک نسبت و به یک اندازه رشد کنند( عوامل تولید)نیروی کار و سرمایه 
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   Y      

         

       B = B' = PX/PY 

          140       

         
         

         

         

            70   A     

            60                B'  

         

     B    

         

         

               50       130 (140)         260 (280)     X 

  

 (رشد متوازا)رشد نیروی کار و سرمایه در طول زماا  :22ودار نم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ؟کشور از رشد متوازا بردوددار نشوند کدام عوامل سبب می شوند تا عوامل تولید در یک : الؤس

 

 

 در صورتی که فقد نیروی کار (L) زیرا در تولیاد هار دو    ،تولید هر دو کاال رشد دواهد کرد ،رشد کند

از اینارو تولیاد    .از نیروی کار استفاده شده و نیروی کار می تواند جانشین سرمایه شود Yو  Xی کاال

عکاس ایان   . رشد دواهد کارد ( کاالی سرمایه بر) Y سریعتر از تولید کاالی( کاالی کاربر) X کاالی

 (22نمودار ) وضیعت زمانی رخ دواهد داد که فقد موجودی سرمایه رشد کند

 

 (نامتوازارشد )در طول زماا ( نیروی کار یا سرمایه)عامل تولید  رشد یک :22نمودار  

 

         

   Y      

         

            130      

         

         
         

               80      

               70  A     

         

                B    

         

         

               140    150   275   X 
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 ،دو برابر شده اسات  "نیروی کار"مشاهده می شود وقتی فقد یک عامل تولید مثالً  22 همانطور که در نمودار

ن ترتیب هنیامی کاه عامال تولیاد    به همی .بیشتر انتقال می یابد( کاالی کاربر) Xمنحنی امکانات تولید محور 

باه  . بیشتر انتقال دواهد یافات ( کاالی سرمایه بر) Yدو برابر می شود، منحنی امکانات تولید محور  "سرمایه"

کامالً دو برابر نخواهاد   Xمحصول  ،دو برابر می شود (L)فقد نیروی کار  این نکته باید توجه داشت که وقتی

ی دو برابار شادا   ازیرا بر ،وادد افزایش پیدا می کند 125واحد به  146از  X ین شکل که تولید کاالیبد .شد

در اینجاا فقاد نیاروی     یولا  ،باید دو برابر شوند( نیروی کار و سرمایهیعنی )هر دو عامل تولید  Xتولید کاالی 

الی کاه یاک کاا    Yاین مسائله بارای کااالی     .باشد دو برابر شدهکار دو برابر شده است بدوا اینکه سرمایه 

کامالّ دو برابر نخواهد شد و  Yسرمایه بر هست نیز صادق است، یعنی با دو برابر شدا مقدار سرمایه محصول 

 .واحد افزایش پیدا می کند 126فقد تا حد 

 

 

 

 (Rybeczynski)ريبژينسكي قضيه  .2

 

موجاودی یاک   چنانچاه   ،کاالهاا ماندا قیمت ثابت  این واقعیت دارد که با فرض لت بر دال قییه ریبژینسکی

بیشتر استفاده مای کناد باه     یی که از این عامل تولیدیتولید کاال ،(مثالً دو برابر شود)یش یابد اعامل تولید افز

 .کاهش دواهد یافت( Yیعنی کاالی )و تولید کاالی دییر ( X کاالی)نسبت بیشتری افزایش می یابد 

 

 و Xواحاد کااالی    126ارت جا باا وجاود ت   (B) در نقطاه ( 1)کشاور   ،واضح اسات  24همانیونه که در نمودار 

کاار ایان    یونیار  عد از دو برابار شادا  ب .می کند دتولی( PX/PY = PB = 1) قیمت نسبی در Yواحد کاالی  26

واحاد   16و  X د کاالیحوا 226یعنی  ،تولید دواهد کرد (M)تولید دود را افزایش داده و در نقطه  حکشور سط

 ،(واحاد  226باه   واحاد  126از)بیش از دو برابر افزایش پیدا کرده اسات   X یدر حالی که تولید کاال .Y کاالی

دو ) ی کاار وبخاطر رشد نیر "ریبژینسکی"به عقیده  .واحد کاهش یافته است 16واحد به  26از  Y تولید کاالی

 یهاجاذب بخشا   ،ناد ه امشغول بود Y نیروی کار و سرمایه که تا حاال به تولید کاالی زبخشی ا (Lبرابر شدا 

 126یعنای از  ) X ساطح تولیاد کااالی   شدا این امر باعث افزایش بیش از دو برابر . شوندی م Xتولید کاالی 

 .دواهد شد( واحد 16واحد به  26یعنی از ) Yو کاهش تولید کاالی  (واحد 226واحد به 
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   Y      

         

       PB = PM = 1 

         

              80      

         

              70        A     
              60      

                 PB = 1   

              20        B    

              10            M  

         

                 X 

        50       130 (140)   270  (280)       

 (1)در کشور  ریبژینسکی هو قیی (L) کار یوشد نیرر :24نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

و  (w)یعنی دساتمزد   قیمت عوامل تولید ،ین براسا، قییه ریبژینسکی اگر قیمت کاالها ثابت باقی بماندبنابرا

ولی قیمت عوامل تولید در صورتی ثابت باقی دواهد ماناد کاه نسابت     .ندنبماباقی نیز باید ثابت  (r)نرخ بهره 

ثابات  در تولید هار دو کااال    (K)ایه و سرم  (L)نیروی کار بهره وری همچنین و  (K/L) سرمایه به نیروی کار

 Y این است که تولیاد کااالی  در تولید هر دو کاال  (K/L)تاُثیر ثابت ماندا نسبت سرمایه به نیروی کار  .بماند

آزاد شاود و باه ایان     X د کاالییبرای تول( نیروی کار به همراه اندکی)کافی  هبه قدری کاهش یابد که سرمای

  .انتقال یابد X به تولید کاالی Y کاالی دی کار از تولییه و نیرواشکل بخشی از سرم

 

باید قیمات   ،تغییر نکند PYو  PX یعنی Yو  Xبرای اینکه قیمت کاالهای : رسیدنتیجه  کل می تواا به ایندر 

د که نسابت  نقیمت عوامل تولید زمانی ثابت باقی می ماولی  .ثابت بمانددستمزد و نرخ بهره  عوامل تولید یعنی

تنها راه وقوع این وضعیت و جذب تمام نیروی کار  .د هر دو کاال ثابت باشدیدرتول (K/L)ایه به نیروی کار سرم

و آزاد شدا بخش بزرگتری از نسبت سرمایه باه نیاروی    Yکاهش تولید کاالی ( نیروی کار رشد یافته)اضافی 

تولیاد کااالی    ،شده با نیروی کار اضافی است، بطوریکه از ترکیب سرمایه آزاد Yکار بکار رفته در تولید کاالی 

X (یعنی در نسبت سرمایه به نیروی کار کوچکتری )به همین علات تولیاد کااالی    . افزایش یابدX   افازایش و

 .(اثبات نظری قییه ریبژینسکی) کاهش می یابد Yتولید کاالی 
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 پيشرفت فني  .2

 

اعظمی از درآمد سرانه مرباوط باه پیشارفت    تجربه نشاا داده است که در بسیاری از کشورهای صنعتی بخش 

 . بوده استدر این کشورها فنی و بخش کوچکی مربوط به انباشت سرمایه 

 

مقادار نیاروی کاار و     یشرفت فنای باعاث کااهش    اقتصاد داا انیلیسی (John Hicks) هیکسجاا به عقیده 

 :ارای انواع مختلف می باشدپیشرفت فنی د. می شود محصولسطح معینی از تولید نیاز جهت  ه موردیسرما

 

 :دنثیپیشرفت فنی  -

مای شاود،   به یک نسبت  (K) و سرمایه (L) فزایش بهره وری نیروی کاردنثی باعث اپیشرفت فنی 

ایان  . قبل و بعد از پیشرفت بدوا تغییر باقی مای ماناد   (K/L)بطوریکه نسبت سرمایه به نیروی کار 

به عبارت دییر با عادم تغییار   . می باشد (w/r)ل تولید عدم تغییر قیمت نسبی عوام ،عدم تغییر مشابه

باه جاای سارمایه در تولیاد وجاود نداشاته و نسابت        جانشینی نیروی کار  ،قیمت نسبی عوامل تولید

نثی این است دپیشرفت فنی حاصل و نتیجه تنها . سرمایه به نیروی کار بدوا تغییر باقی دواهد ماند

 .ا با نیروی کار و سرمایه کمتری تولید کردکه یک سطح معین از محصول را می توا

 

 (افزایش نسبت سرمایه به نیروی کار) :کاراندوزپیشرفت فنی  -

 کاربه افزایش بهره وری نیروی سرمایه نسبت بیشتر وری  فزایش بهرهاپیشرفت فنی کاراندوز باعث 

عادم تغییار قیمات     در تولید شده و با وجاود  (L)نیروی کار جانشین  (K)در نتیجه سرمایه . می شود

از آنجاا کاه در ازای    .نسبت سرمایه به نیروی کار افزایش پیدا دواهد کرد، (w/r)نسبی عوامل تولید 

بکارگیری هر واحد نیروی کار، سرمایه بیشتری مورد اساتفاده قارار گرفتاه اسات باه ایان وضاعیت        

 .گفته می شود پیشرفت فنی کاراندوز

 

 (نسبت نیروی کار به سرمایه افزایش) :سرمایه اندوزپیشرفت فنی  -

افازایش بهاره وری   نیروی کار نسبت باه  بیشتر افزایش بهره وری پیشرفت فنی سرمایه اندوز باعث 

در تولید شده و با وجود عادم تغییار    (K)سرمایه جانشین  (L)در نتیجه نیروی کار  . می شود سرمایه

از آنجاا کاه در ازای   . یاباد مای  کاهش ، نسبت سرمایه به نیروی کار (w/r)قیمت نسبی عوامل تولید 

پیشارفت فنای   استفاده شده است باه ایان حالات    بکارگیری هر واحد سرمایه، از نیروی کار بیشتری 

  .گفته می شود سرمایه اندوز
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را قبال از پیشارفت فنای و    ( 1)می توانیم منحنی امکانات تولید کشور  ،واضح است 25همانیونه که در نمودار 

مشااهده   Yیاا تولیاد کااالی     Xدر تولید کاالی  (K)و سرمایه  (L)شدا بهره وری نیروی کار  بعد از دو برابر

 Xدو برابر شود، مقدار تولید کااالی   Xهنیامی که بهره وری نیروی کار و سرمایه فقد در تولید کاالی . کنیم

از  X، تولیاد کااالی   Y26برای مثال در سطح تولیاد ثابات   . دو برابر دواهد شد Yدر هر سطح از تولید کاالی 

در تولید کااالی  ( 1)وقتی تمام منابع تولیدی کشور (. 'Bو  Bنقاط )واحد افزایش یافته است  206واحد به  126

X  بکار گرفته شود، مقدار تولیدX واحاد افازایش پیادا مای کناد      216واحد به 146دو برابر دواهد شد یعنی از .

 رخ دهد، در صورت بکارگیری تمام عوامال  Xفقد در تولید کاالی الزم به یادآوری است که اگر پیشرفت فنی 

    .(چرا؟) بیشتر نخواهد شد( تواا ظرفیت تولید) Y26، سطح تولید از Yدر تولید کاالی  اقتصادی

 

 

 (1)در کشور  پیشرفت فنی دنثی و تغییر منحنی امکانات تولید :25 نمودار

 
 

رت تمام انواع پیشرفتهای فنی باعث افزایش سطح رفاه یک جامعه دواهد شد، چراکاه آا کشاور   در يیاب تجا

آا ( نیاروی کاار  )جمعیت  چنانچهباالتری بردوردار دواهد شد،  یبدنبال پیشرفت فنی از منحنی امکانات تولید

 .بماند و یا رشد جمعیت کمتر از رشد پیشرفتهای فنی باشدکشور در حد سابق دود باقی 

 

پیشرفت فنی کاراندوز و سرمایه اندوز را در کشورهای توسعه یافته و در حاال توساعه بررسای کنیاد؟      :سؤال

 مشکالت اقتصادی و اجتماعی کدام گروه بیشتر است؟ چرا؟

 

                     

            Y                         

            

         140       

         
         

         

           70       

         

     B   B'  

           20       

         

         X 

          130  (140)           260  (280) 
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  رشد و تجارت .5

  

اتای  ی صاادراتی و وارد هاا ابطه با اثر رشد بر تجارت بین الملل این است که چیونه رشد کاالرسوال مطرح در 

چیونه رشد عوامل تولید بر سطح تولید، بار مصارف و   ؟ یا به عبارت دییر حجم تجارت جهانی را تغییرمی دهد

  بر روی سطح رفاه جامعه اثر می گذارد؟

 

تماایز   .جامعه باید سه حالت مختلف را در نظر داشات یک تجارت و رفاه  ،مصرف ،تولیداثر رشد بر در رابطه با 

 :سه حالتبین 

  

 مصرف هم سو با تجارتو  دیتول : 

تولید زمانی هم سو با تجارت است که افزایش سطح تولید در یک کشور منجر به افازایش کاالهاای   

مصرف نیز در صورتی هم سو با تجارت است کاه مصارف   . صادراتی نسبت به کاالهای وارداتی شود

تولید و مصرف هار دو هام   چنانچه  .کاالهای وارداتی بیش از مصرف کاالهای صادراتی افزایش یابد

 .سو با تجارت باشند، حجم تجارت سریعتر از تولید افزایش دواهد یافت

 

  تولید و مصرف ضد تجارت : 

که افزایش تولید در یک کشور منجر به کاهش واردات در آا کشاور   است تولید هنیامی ضد تجارت

عاث کااهش واردات   مصرف نیز زمانی ضد تجارت است که کاهش مصارف در یاک جامعاه با   . شود

چنانچه تولید و مصرف هر دو ضد تجارت باشند، حجم تجارت به نسبت کمتری از میزاا تولیاد  . شود

 (.کاهش نیز یابدحجم تجارت ممکن است در چنین شرایطی )افزایش می یابد 

 

 تولید و مصرف بی اثر بر تجارت : 

و مقدار مصارف هایچ تغییاری در    لید تو و مصرف زمانی بی اثر بر تجارت دواهند بود که میزااتولید 

 .حجم تجارت بوجود نیاورند

 

  :نتیجه گیری

ی رشاد اقتصاادی بار تجاارت و     یاثر نها ،جمعیت و پیشرفت فنی متفاوت هستند ،از آنجا که رشد عوامل تولید

ر اداماه  د .رفاه جامعه حاالت مختلفی را شامل می شود که هر کدام از این حاالت را باید جداگانه بررسی شوند

ماورد  را و سپس رشاد فالکات باار     می گیریمدر نظر را بحث فقد اثر رشد بر تجارت در حالت کشور کوچک 

 .بررسی قرار می دهیم
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               Y       

    160      Z    
      II   

              I    PB = PM = 1 

            60 X = 60 Y       :B طه نقدر 

        80      E        150 X = 150 Y   :M در نقطه 
         

        70       

         

                

             20             B             M 
        10       

                      X

    70        120  130 (140)      270  (280) 

 (حالت كشور كوچك)اثر رشد بر تجارت  5.1 

 

 

  اثر رشد بر تجارت در حالت کشور کوچک  :20نمودار   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نرخ مبادله در این کشور تغییاری نکارده    ،دو برابر می شود( 1)ر در کشور وقتی نیروی کا 20 با توجه به نمودار

( 1)قبل از رشاد کشاور   . (PB = PM = 1)مبادله می شود  Yبا یک واحد کاالی  Xیعنی یک واحد کاالی  است

 می تواند سطح این کشور (60X = 60Y)با توجه به نرخ مبادله  .می پردازد Y26و  X126به تولید  Bدر نقطه 

 16و  Xواحاد کااالی    26مصرف دود را به  برساند و مقدار( I منحنی بی تفاوتی) Eمطلوبیت دود را به نقطه 

 سطح تولیاد در نقطاه  طبق قییه ریبژینسکی ( 1)د از رشد نیروی کار در کشور عب .هددافزایش  Yواحد کاالی 

M برای کاالی X بیش از دو برابر می شود (واحد کاالی  226X  د کاالی واح 16وY .)  با توجه به نارخ  حال

برسااند   II واقع بر منحنی بی تفااوتی  Zمصرف دود را به نقطه این کشور می تواند  (150X = 150Y)مبادله 

(X126  وY106 .) 

  

 بررسی کنید؟( 1)در کشور اثر تولید و مصرف بر تجارت را   :سوال

 

 را ارزیابی کنید؟ (1) رفاه در کشورسطح تغییر  : سوال

 




69 

         

            Y       

(5)کشور           

    I  II     

         

       80             G   E     
               

       70                  PC = 1/5 

         

       60          C      PB = 1 

             

       20         B    

         

                X 

          0          60   70 130 (140)    160         280 

 رشد فالكت بار 5.2 

 

با وجاود رشاد، صارفنظر از ناوع     . دارد "اثر ثروتی"و  "رابطه مبادله"اثر رشد بر رفاه یک کشور بستیی به اثر 

. افزایش یافته و به دنبال آا رابطه مبادله بدتر می شود قیمتهای ثابتدر ( بزرگ)یک کشور  حجم تجارتآا، 

شود، رابطه مبادله بادتر دواهاد    قیمتهای ثابتیش حجم تجارت در چنانچه رشد صرفنظر از نوع آا باعث افزا

شود، رابطه مبادله آا کشور بهباود مای    قیمتهای ثابتیک کشور در  حجم تجارت کاهشاگر رشد باعث . شد

اثر ثروتی عباارت اسات از تغییار در تولیاد سارانه      . از رشد نامیده می شود "اثر رابطه مبادله"این وضعیت . یابد

در يیار  . یک اثر ثروتی مثبت به تنهایی باعاث افازایش رفااه یاک کشاور مای شاود        .بر اثر رشدیا فرد  کارگر

چنانچه اثر ثروتای مثبات باشاد و     .اینصورت رفاه یک کشور ممکن است کاهش یابد یا بدوا تغییر باقی بماند

اگار اثار ثروتای    . دواهاد یافات  رابطه مبادله یک کشور نیز بر اثر رشد بهبود یابد، رفاه آا کشور قطعاّ افزایش 

 .منفی باشد و رابطه مبادله نیز بهبود نیابد، رفاه آا کشور قطعاّ کاهش دواهد یافت

را قبل و بعد از دو برابر شدا بهره وری نیاروی کاار   ( 1)می تواا منحنی امکانات تولید کشور  22نمودار طبق 

اثار منفای   )علت بدتر شدا نرخ مبادله به ( 1)شور ک .مشاهده کرد Xدر تولید کاالی بر اثر پیشرفت فنی دنثی 

( 1)کشاور   Cدر نقطاه  بنابراین  .پردازدو تجارت می به تولید  Cدر نقطه  PC = 1/5به  PB = 1از ( رابطه مبادله

 I حنای بای تفااوتی   من G از آنجا که در نقطه .می رسد Gمبادله کرده و به نقطه  Y26با را فقد  X166مقدار 

پیشرفت فنی در این کشور باعث انتقال منحنی امکاناات   ،قرار دارد Eدر نقطه  II نحنی بی تفاوتیپایین تر از م

ولای   ،را باه هماراه داشاته باشاد    جامعاه  گرچه اثر ثروتی به تنهائی می توانست افزایش رفاه  .تولید شده است

رشاد  "چناین رشادی    .در این کشور کاهش پیدا کرده اسات سطح رفاه بخاطر آسیب دیدا جدی رابطه مبادله 

 .نامیده می شود "فالکت بار

 

 بدنبال دو برابر شدا بهره وری نیروی کار رشد فالکت بار   :22نمودار  
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  :اآرشد فالکت بار یعنی رشدی که در 

 .اثر ثروتی منفی باشد و رابطه مبادله نیز بهبود نیابد -

 .ابستیی بسیار به تجارت داشته باشدویک کشور  -

 .ه صادرات از طرف کشور بزرگ رابطه مبادله را برای این کشور کاهش دهدتوسع -

 

 

 نمونه سؤاالت فصل هفتم

 

 کدام رشد اقتصادی می تواند ضامن افزایش رفاه و شکوفایی اقتصادی یک جامعه شود؟ .1

 .توضیح دهید د عوامل تولید چیست؟رشمنظور از  .2

 .دهیدشرح با رسم نمودار رشد متوازا و رشد نامتوازا را  .2

چیونه رشد عوامل تولید منحنی امکانات تولید در کشورها را تغییر می دهد؟ در چه شرایطی کشورها  .4

 می توانند منافع تجاری دود را بدنبال رشد افزایش دهند؟

 با رسم نمودار قییه ریبژینسکی را توضیح دهید؟ .5

 .را شرح دهیددوز نپیشرفت فنی دنثی،  پیشرفت فنی کاراندوز و پیشرفت فنی سرمایه ا .0

 .توضیح دهید( 1)برای کشور  Xبا رسم نمودار پیشرفت فنی دنثی در تولید کاالی  .2

 هستند، چیست؟تولید و مصرف هم سو با تجارت گفته می شود منظور از اینکه  .1

 .بارسم نمودار اثر رشد بر تجارت را در حالت کشور کوچک توضیح دهید .9

 .را شرح دهیدآنودار با رسم نمرشد فالکت بار را تعریف کرده و  .16
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 (کشورها تضمین منافع تجاری)
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 (تعرفه)محدودیتهای تجاری  :فصل هشتم
 

همانیونه که در بخش نخست یعنی تئوری الیوی تجارت باین الملال مشااهده شاد، تولیاد جهاانی و مناافع        

افازایش  )رشاد و شاکوفایی    مر به نوبه دود شرایدیدا کردند و این ااقتصادی کشورها بدنبال تجارت افزایش پ

در ادامه بحث یعنی در بخش دوم این جزوه به بررسی سیاستهای بازرگاانی و  . آوردمی را فراهم کشورها ( رفاه

 .تیمین منافع تجاری کشورها می پردازیم

 

 

 سياست بازرگاني .1
 

داتی یک کشور از نظر رابطه تجااری  را سادتار صادراتی و وار "سیاست بازرگانی"در حالت کلی می تواا 

 :ا مورد بحث و بررسی قرار می دهدر سیاست بازرگانی هر کشور موارد زیر. با دییر کشورها تعریف کرد

 

 .و يیره هااستاندارد ،سهمیه واردات ،محدودیتهای تجاری بخصوص تعرفه -

 (هم پیوندی اقتصادی)اتحادیه های اقتصادی  -

 .تحرک عوامل تولید در سطح بین الملل)ه اقتصادی اثر تجارت بین الملل بر توسع -

 

انند به کماک  امروز اکثر کشورهای جهاا سیاست بازرگانی دود را طوری تنظیم و تدوین می کنند که بتو

 :آا اهداف اقتصادی زیر را بدست آورند

 

 (باال بردا درآمدهای صادراتی)افزایش صادرات و جذب بازارهای جدید  -

 ( توسعه قدرت اقتصادی)ای تولیدی کشور و تخصیص بهینه منابع افزایش تواا ظرفیته -

 (کاهش نرخ بیکاری)در تمام بخش های اقتصادی گسترش سطح اشتغال  -

 (رسیدا به تنوع در تولید) پشتیبانی از صنایع دادلی بخصوص صنایع نوپا -

 (اقتصادیتحکیم ثبات ) برای کشور مهم هستند (دفاعی)صنایعی که از نظر استراتژیکی  تقویت -

 

 

در مقایسه باا  . ی را کشورهای در حال توسعه تشکیل می دهندبشرمع وااکثر ج 2به استثنای کشورهای صنعتی

کشورهای بسیار پیشرفته، کشورهای در حال توسعه با مشخصاتی نظیر متوسد درآماد سارانه حقیقای پاایین،     

ید به زندگی و باال بودا نارخ رشاد جمعیات    سهم بسیار زیاد نیروی کار در فعالیتهای اقتصادی، پایین بودا ام

 در تجارت جهانی، روابد اقتصادی میاا کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه با  .معرفی و شنادته می شوند


  .یش، سویس، سوئد، نروژ، فنالند، دانمارک، هلند، بلژیک، اسپانیا و پرتغالآمریکا، ژاپن، آلماا، فرانسه، انیلیس، ایتالیا، کانادا، اتر  0
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صادرات مواد اولیه يذایی و مواد دام از سوی کشورهای در حال توسعه در ازای واردات محصاوالت صانعتی از   

گرچه سطح توسعه اقتصادی به شراید و سادتار سیاسای، اجتمااعی   . می شود کشورهای توسعه یافته مشخص

و فرهنیی کشورهای در حال توسعه بستیی دارد، ولی تجارت بین الملل می تواند نقش بسیار مثبتی در فرآیند 

باین  البته بردی از اقتصاداناا معتقد هستند که روند تجارت بین الملل و عملکارد صاندوق   . توسعه داشته باشد

المللی پول به جای آنکه باعث بهبود جریاا توسعه اقتصادی در کشورهای در حال توسعه شود، این جریااا را  

بخاطر بدتر شدا رابطه مبادله و ایجاد نوسانات شدید درآمدهای صاادراتی بارای ایان کشاورها مختال کارده       

ل توسعه بهتر اسات از طریاق تولیاد    این اقتصادداناا از این نظریه پیروی می کنند که کشورهای در حا. است

کاالهای جانشین واردات روش صنعتی شدا را دنبال کنند و وابستیی دود را به تجاارت باین الملال کااهش     

 .دهند

 

تجارت در توسعه اقتصادی  بسیار زیاد  نقشاهمیت سیاست بازرگانی برای هر کشور از آنجا ناشی می شود که 

رت، اگر هر کشور در تولید کاالیی که در آا مزیات نسابی دارد تخصاص    بر اسا، نظریه سنتی تجا. می باشد

دواهد توانست از طریاق تجاارت مناافع    کشور بدست آورد، نه تنها تولید جهانی افزایش پیدا می کند بلکه هر 

 با توجه به توزیع موجودی عوامل تولید و تکنولوژی بین کشاورهای . بازرگانی دود را نسبت به گذشته باال ببرد

توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه، بر مبنای نظریه مزیات نسابی کشاورهای در حاال توساعه بایاد باه        

تخصص در تولید و صادرات مواد دام، نفت، مواد معدنی و مواد يذایی به کشورهای توسعه یافته ادامه دهناد و  

ممکان اسات ساطح رفااه     هار چناد ایان وضاعیت     . در مقابل از این کشورها کاالهای صنعتی دریافات کنناد  

کشورهای در حال توسعه را در کوتاه مدت افزایش دهد، ولی این الیو نخواهاد توانسات در بلناد مادت مناافع      

تجاری کشورهای در حال توسعه را تاًمین کند، چراکه وابستیی کشورهای در حال توسعه باه تجاارت جهاانی    

شارفته کشاورهای توساعه یافتاه افازایش پیادا       بخصوص نیاز این کشورها به کاالهای صنعتی و تکنولوژی پی

دواهد کرد و از آنجا که بهره وری نیروی کار، انییزه و بازدهی سرمایه بخااطر شاراید نامسااعد اقتصاادی و     

اجتماعی در کشورهای در حال توسعه پایین است، این کشورها بسختی دواهند توانست دود را از دور تسلسال  

فع بلند مدت تجاری کشورهای در حال توسعه فقد زمانی تاًمین دواهد شد که منا .توسعه نیافتیی نجات دهند

تولیدات صنعتی در این کشورها بدنبال تربیت نیروی کار ماهر، ابتکارات و نوآوریهای بیشتر افازایش یاباد و باا    

نتیجاه   .ددتوجه به قیمتهای باالتر و با ثبات برای صادرات، درآمد بیشتری برای مردم این کشورها حاصل گار 

با تخصص در تولید کاالهای اولیه و تخصص کشورهای توسعه یافته در تولیاد  کشورهای در حال توسعه آنکه 

کاالهای صنعتی، تمام یا بخش اعظمی از منافع پویای صنعت و تجارت در ادتیار کشورهای توسعه یافته بااقی  

از اینارو  . مواجهاه هساتند  وابساتیی  فقار و  باا مشاکالت   دواهد ماند و کشورهای در حال توساعه همچنااا   

کشورهای در حال توسعه با نظریه سنتی تجارت که کامالّ ایستا باوده و باا فرآیناد توساعه بای ارتبااط اسات،        

به عقیده بردی از اقتصادداناا، نظریه مزیت نسبی تجارت فقد به تعدیل شراید موجاود در   .مخالفت می کنند

 .برای توسعه نیاز به تغییر شراید موجود داریمتجارت جهانی می پردازد، در حالی که 
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امروز اکثر اقتصادداناا اتفاق نظر دارند که تجارت در رشد و توسعه اقتصادی کشورها سهم قابل توجهی را باه  

 : دود ادتصاص می دهد، چرا که

 

رت یاک  به عبارت دییر از طریق تجا. تجارت باعث بهره برداری کامل از منابع بیکار دادلی می شود -

منحنای امکاناات    ی،دادلاقتصاد کشور در حال توسعه دواهد توانست از یک نقطه تولیدی يیرکارآ در 

جهاانی بهباود   تقاضاای  و زیر پوشاش گارفتن    تولید از منابع بیشتربهره برداری دود را بخاطر تولید 

ت برای یک کشور در حال توساعه تجاارت باه معناای باازار فاروش بارای ماازاد محصاوال         . بخشد

 .کشاورزی و مازاد مواد دام محسوب می شود

 

ایان  . با گسترش بازار، تجارت امکاا تقسیم نیروی کار و صرفه جوییهای مقیا، را فراهم مای کناد   -

در تولیدات صنایع سبک در واحدهای کوچک اقتصاادی کشاورهای   مسئله بسیار حائز اهمیت است و 

 .تایواا، سنیاپور و هنگ کنگ دیده شده است

 

و روش اداره  جدید، تکنولاوژی مادرا   و ابتکاراتت بین الملل وسیله ای است برای انتقال ایده تجار -

 .که در بازارهای تجاری مد نظر هستندسایر مهارتها همچنین جدید و 

 

تجارت جهانی موجب تشویق و تسهیل جریاا بین المللای سارمایه از کشاورهای توساعه یافتاه باه        -

در حالت سرمایه گذاری مستقیم دارجی، بنیااه داارجی نظاارت    . کشورهای در حال توسعه می شود

مدیریتی دود را در طول مدت سرمایه گذاری حفظ مای کناد و از نیاروی متخصاص داارجی بارای       

 .انجام عملیات استفاده می کند

 

بازارهاای  تجارت بین الملل یک اسلحه مؤثر و کارآمد بر علیه انحصار بشمار می رود، زیرا باا وجاود    -

کشورهایی کاه اقتصااد    .تولیدکنندگاا دادلی انییزه تولید با کارآیی بیشتر را بدست می آورند یبترقا

آنها دولتی می باشد، مجبور هستند شراید بازارهای آزاد و رقاابتی را بپذیرناد و کام کام از انحصاار      

ر اساا،  در چنین شرایطی بخش دصوصی تقویت شده و بازرگانی دارجی نیز ب .دولتی فاصله بییرند

  .تخصیص بهینه منابع اقتصادی و نه شراید بازار انحصاری امکاا پذیر می گردد
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**
Aut 

 تعرفه .2

 

یک کاال هنیاام عباور از مارز     ا عوارض بریتعرفه مهمترین نوع محدودیت تجاری است که به صورت مالیات 

کشاور وضاع و   محدودیتهای تجاری معموالّ از سوی گروه هاای داصای در دادال     .یک کشور وضع می شود

آثار تعرفه بار تجاارت را بایاد از دو دیادگاه      .جانبداری می شوند که از این محدودیتها منافعی بدست می آورند

 :برررسی کرد

 

 ( گمرک)تعرفه وارداتی  -

 (کاکائو)و ينا ( قهوه)تعرفه صادراتی مانند برزیل  -

  

 انواع تعرفه ها را توضیح دهید؟  : سؤال

 

 

 :ه نوع تعرفه متداول استدر تجارت بین الملل س

 

 زش کاالرتعرفه بر ا 

بارای مثاال ارزش یاک    . تعرفه بر ارزش کاال به صورت ثابتی بر ارزش کاالی تجاری وضع می شود

 %16با توجاه باه نارخ تعرفاه     . می باشد $-PF = 20.000 USدستیاه اتومبیل در بازار جهانی معادل 

 :قیمت دادلی این اتومبیل برابر است با

   

 

 

 تعرفه بر واحد کاال 

در این نوع تعرفه از هر واحد فیزیکی کاالی تجاری مقدار ثابتی تعرفه ادذ میشاود بادوا توجاه باه     

مای   $-PF = 20.000 USارزش یک دستیاه اتومبیل در بازار جهانی برای مثال . قیمت و ارزش کاال

 .شود تعرفه بر واحد کاال ادذ می %15در ازای هر اتومبیل وارداتی . باشد
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$US000.25P30002000000.20P AutAut 

 اثر درآمدی

اثر تجاری اثر تولیدی اثر مصرفی

          PX(US-$)    (5)کشور     

         

         

            12       

            10               SX  

                    

               8              E    

  6              

          G       J       H   
         

  2      A   C    M        N      B  

                

       0    10      20      30     40    50    X 

       

4 

















X20JH

X20GJ

X40GH

$US4P*
X

 (ترکیبی) تعرفه مرکب 

بارای مثاال ارزش   . تعرفه ترکیبی نوعی تعرفه شامل تعرفه بر ارزش کاال و تعرفه بر واحاد کاالسات  

در ازای هار اتومبیال   . مای باشاد   $-PF = 20.000 USیک دستیاه اتومبیل در بازار جهاانی معاادل   

 :ال ادذ می شودتعرفه بر واحد کا %15تعرفه بر ارزش کاال و  %16وارداتی 

 

    

 

   

 

 

 بر تجارت تعرفه تاثير .2
 

  تولید و مصرفبر  عرفهآثار تتحلیل تجزیه و  :21نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
واحاد   26به مقادار  را  Xکاالی   Eدر يیاب تجارت در نقطه ( 2) کشورواضح است  21همانیونه که در نمودار 

 می باشاد، ( PX = 2$)که معادل Xه به قیمت جهانی کاالی حال با توج. تولید می کند( $ PX = 6) در قیمتو 

 16( 2)کشاور   ،Xواحاد کااالی    56از مقادار  . (AB = 50X) مصرف می کندرا  Xواحد کاالی  56 این کشور

ر کاالی وارداتای  ب (2) در صورتیکه کشور. وارد می کندرا  هماند باقی واحد 46در دادل تولید کرده و  آنراواحد 

P)در این کشاور باه  وارداتی قیمت کاالی  ،وضع کند% 166با نرخ  ش کاالتعرفه بر ارز
*

X = 4$ )   افازایش مای

 :یابد
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بر روی سطح تولیاد، میازاا مصارف و مقادار واردات تااثیر      ( 2)طبیعی است ادذ تعرفه برای واردات در کشور 

 :دواهد گذاشت

 

 :اثر مصرفی -

واحاد مصارف مای     56را به میازاا   Xکاالی ( PX = 2$) بدوا ادذ تعرفه یعنی در قیمت( 2)کشور 

واحد کاهش می  46واحد به  56از  Xکاالی  مصرف ،%166با وضع تعرفه بر ارزش کاال با نرخ . کند

واحد مای باشاد    16معادل این کشور ادذ تعرفه در  بعد از( کاهش مصرف)  اثر مصرفی بنابراین. یابد

(BN = 10X) . 

 

 :اثر تولیدی -

باعاث افازایش   ( 2)در کشور  Xآنجا ناشی می شود که ادذ تعرفه برای کاالی وارداتی اثر تولیدی از 

می شاود، چراکاه افازایش قیمات      (AM = 20X)واحد  26به  (AC = 10X)واحد  16سطح تولید از 

بناابراین اثار تولیادی اداذ     . افزایش داده اسات ( 2)انییزه برای تولید این کاال را در کشور  Xکاالی 

 .(CM = 10X)واحد افزایش تولید می باشد  16ل تعرفه معاد

 

 :اثر درآمدی -

باا وضاع   ( 2)اثر درآمدی تعرفه هماا میزاا درآمد دولت بخاطر ادذ تعرفه وارداتی می باشاد کشاور   

واحد، درآمدی  26اا به میز Xو با توجه به مقدار واردات کاالی  %166تعرفه بر ارزش کاال به میزاا 

 .($ JHMN = 20 × 2 $ = 40)آورد  دالر بدست می 46معادل 

 

 :اثر تجاری -

. بدنبال ادذ تعرفاه مای باشاد    Xمعادل کاهش مقدار واردات محصول ( 2)اثر تجاری تعرفه در کشور 

واحاد حاصال    46واحد به  56از یک سو بخاطر کاهش مصرف این کاال از  Xکاهش واردات کاالی 

 بدست می آیدواحد  16سطح تولید به مقدار  و از سوی دییر بدلیل افزایش (BN = 10X)شده است 

(CM = 10X) . در مجموع معادل اثر مصرفی و اثر تولیادی مای باشاد    بنابراین اثر تجاری ادذ تعرفه

(BN + CM = 20X). 
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P)به ( $ PX = 2) از Xافزایش قیمت کاالی 
*

X = 4 $ )کننده و کاهش رفااه مصارف   تولید یش رفاه اسبب افز

زیرا )تعرفه باعث توزیع مجدد درآمد از مصرف کنندگاا دادلی  ،نابراین می تواا نتیجه گرفتب. کننده می شود

زیرا آنها قیمت باالتری دریافات مای   )به تولیدکنندگاا دادلی ( آنها قیمت باالتری برای کاال پردادت می کنند

 .می شود( کنند

  

 ($ PX = 2) را به قیمات  Xع تعرفه کاالی واضح است مصرف کنندگاا قبل از وض 21همانیونه که در نمودار 

و افازایش   %166بعد از ادذ تعرفاه باه میازاا    . واحد بود 56دریداری می کردند و از اینرو مصرف آنها معادل 

مصرف کنندگاا بارای  . واحد کاهش پیدا می کند 46واحد به  56دالر مقدار درید آا از  4به  Xقیمت کاالی 

واحاد   56وضاع تعرفاه آنهاا    از دالر پردادت می کنند، در صاورتیکه قبال    106مبلغ  Xواحد کاالی  46درید 

در مقابل تولید کننادگاا قبال از    (.کاهش رفاه مصرف کننده)دالر بدست می آوردند  166را به مبلغ  Xکاالی 

مبلاغ   تولیاد کارده و   X16دالر می باشد آنها مقادار   2که  Xادذ تعرفه و با توجه به قیمت بازار جهانی کاالی 

دالر ساطح تولیاد از    4باه   Xبدنبال ادذ تعرفه و افزایش قیمت کااالی  . دالر می باشد 26دریافتی آنها معادل 

باا  . دالر دریافت مای کنناد   16واحد افزایش پیدا می کند و تولیدکنندگاا دادلی مبلغی معادل  26واحد به  16

 .دالر می باشد 46اه تولیدکنندگاا دادلی معادل دالر، افزایش رف 46توجه به درآمد مالیاتی دولت به میزاا 

 

افزایش پیدا می کند، زیرا بردی از منابع دادلای  ( 2)با افزایش نرخ تعرفه زیاا ناشی از وضع تعرفه برای کشور 

از  .با کارآیی کمتار انتقاال مای یاباد     Xبه تولید کاالی جانشین واردات  Yاز تولید کاالی کارآتر و قابل صدور 

افزایش می یاباد، زیارا وضاع تعرفاه باعاث افازایش       ( حزء مصرفی تعرفه)ر زیاا ناشی از ادذ تعرفه طرف دیی

را تغییار  ( 2)می شود و این امر می تواند الیوی مصارفی در کشاور    Yنسبت به قیمت کاالی  Xقیمت کاالی 

 .دهد و ادتالل در آا بوجود آورد

 

 

 سهميه بندي واردات  .2
 

ساهمیه بنادی   . اسات  (quota)ساهمیه بنادی    بین کشورها تجارتدر تعرفه ای مهمترین نوع محدودیت يیر 

از ساهمیه بنادی   . نوعی محدودیت مقداری مستقیم است که مقدار مجاز واردات و یا صادرات را تعیین می کند

واردات می تواا جهت حمایت از صنایع دادلی، حمایت از بخش کشاورزی و یا تعدیل تاراز پردادتهاا اساتفاده    

امروز در تجارت بین الملل کشورهای صنعتی از سهمیه بندی واردات جهت حمایت از بخش کشااورزی و  . دکر

 .کشورهای در حال توسعه بخاطر تشویق بخش تولیدات صنعتی استفاده می کنند
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 (2)در کشور  بر تجارتآثار سهمیه بندی واردات  :29نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 واحاد  16باا   اسات  برابار  X از کااالی  (2) مصارف کشاور  ، (PX = 1$) ت جهانیبا وجود تجارت آزاد و با قیم

 (AB = 80X).  واحد از کاالی  16در این قیمت مقدارX  در دادل تولید می شود(AC=10X)  باقیماناده آا  و

 X26 (JH = 30X)ندی واردات باه انادازه   بوضع سهمیه . وارد کشور می شود (CB = 70X) واحد 26به مقدار

P) به X افزایش قیمت دادلی کاالی باعث
*

X = 2 $ )این افزایش قیمت دقیقاّ برابر اثر وضاع تعرفاه   ) می شود

واحاد   16از ی درید این کااال  سبب کاهش تقاضا Xکاالی  افزایش قیمت (.است %166بر ارزش کاال با نرخ 

(AB = 80X)  در قیمت یک دالر(PX = 1 $)  واحد  06به(GH = 60X)   الر د 2در قیمات(P
*

X = 2 $)   مای

واحاد   26نه تنها مقدار مصرف در این کشور را باه میازاا   ( 2)در کشور  Xافزایش قیمت کاالی وارداتی . شود

(BN = 10X)  واحاد  16را از  مقادار تولیاد دادلای    بلکه ،(اثر مصرفی)کاهش می دهد (AC = 10X)   قبال از

دهد و بدین ترتیب منجر به افزایش سطح تولیاد  افزایش می  (AM = 30X)واحد  26به سهمیه بندی واردات 

دالر  26باا   در اینجا اثر درآمدی دولت نیز برابر اسات (. اثر تولیدی)می شود  (CM = 20X)واحد  26به میزاا 

اگار دولات امتیااز      .دواهد بود (JHMN) مساحت ناحیه که معادل( Xواحد کاالی  26یعنی یک دالر ضربدر )

تا اینجا اثر سهمیه بنادی واردات  و آنرا به باالترین قیمت پیشنهادی بفروشد، اشته باشد واردات را به مزایده گذ

 .بود دواهد% 166مانند تعرفه بر ارزش کاال به اندازه 

 

 اثار تولیادی  و  اثار مصارفی  تغییر کناد،   D'Xبه  DXاز ( 2)در کشور  Xی درید کاالی چنانچه تقاضا :سؤال

 را توضیح دهید؟ Xبرای کاالی  انتقال منحنی تقاضا
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 :مقايسه سهميه بندي واردات و تعرفه بر ارزش كاال

 

  قیمات از  "ساهمیه بنادی واردات  "اعمال سیاست بازرگاانی  توجه به با  و D'Xبه  DX یش تقاضا ازابدنبال افز

(PX = 1$)  به(P
*

X = 2$)  واحد  26افزایش یافته و تولید دادلی نیز از(GJ = 30X)  ش مای  افزایواحد  46به

در حالی که در وضع تعرفه بر ارزش کاال افازایش تقاضاا تغییاری در قیمات کااال ایجااد        ،(G'J' = 40X) یابد

P) است نکرده
*

X = 2 $).  امیزاا مصرف و مقدار واردات در مقایساه با  در حالت وضع تعرفه بر ارزش کاال ولی 

ا دو سیاستیذاری بازرگانی این اسات کاه   ن تفاوت مهم میادومی. افزایش پیدا کرده استواردات ندی بسهمیه 

چنانچه دولت این امتیازات را در یاک باازار    و با توزیع امتیاز واردات همراه استکاالهای وارداتی سهمیه بندی 

آورند یک نوع سود انحصاری دریافات  می را بدست ( مجوزها)کسانی که این امتیازات  د،رقابتی به حراج نیذار

 .دنشوندر نظر گرفته کشور منافع اقتصادی ر وجود دارد که یعنی این دط ،کرده اند

 

 

 ساير محدوديتهاي تجاري .5

 

هر چند تعرفه بر واردات یا تعرفه صادراتی و همچنین سهمیه بندی واردات مهمترین ناوع محادودیت تجااری    

محادودیتهای  محسوب می شوند، ولی سادتار تعرفه مانند تعرفه مؤثر حمایتی و تعرفه بهینه و همچناین ساایر   

، پردادت سوبسید به کاالهای صاادراتی  (دامپینگ)تجاری مانند حمایت از صنایع نوپا، قیمت شکنی در تجارت 

در اداماه بحاث باه ایان     . در تجارت جهانی از اهمیت داصی بردوردار هساتند  کارتلهای بین المللیتشکیل و 

 .موارد اشاره می شود

 

 

 تعرفه مؤثر حمايتي  5.1 

 

از تعرفاه ماوثر حماایتی اساتفاده مای      ( تولید کاالهای جانشین)کشورها در حمایت از صنایع دادلی بسیاری از 

تا این مواد در تولید کاالهاای جانشاین    داده می شود( بدوا تعرفه)به این شکل که اجازه ورود مواد دام  .کنند

ه و شراید مناساب اقتصاادی بارای    در نتیجه تواا تولیدی کشور افزایش یافت. واردات مورد استفاده قرار گیرند

برای مثال یک کشور ممکان اسات ورود پنباه را بادوا عاوارض گمرکای آزاد        .بهبود سطح اشتغال فراهم آید

را با توجه به اداذ تعرفاه و   ولی ورود پارچه به دادل کشور  (تشویق صنایع دادلی برای تولید پارچه) اعالم کند

 (X) ارزش افازوده دادلای   ،براساا  (g) نرخ تعرفه موثر حمایتی .زدیا در نظر گرفتن سقف وارداتی محدود سا

 .محاسبه می شود
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 .($ PIM = 80)پارچه وارداتای اساتفاده شاده     دالر 16یک دست لبا، در دادل کشور از برای تولید   :مثال

حاال باا توجاه باه وضاع       ($ PF = 100).می باشد دالر  166یک دست لبا، در بازر جهانی ارزش 

در ایان کشاور را محاسابه     (g)، مقدار تعرفه ماؤثر حماایتی   (دالر 16یعنی% )16نرخ به  سمیا تعرفه

 .کرده و نتایج بدست آمده را توضیح دهید

 

با توجه به قیمت باازار جهاانی لباا، و میازاا     ( قیمت دادلی)کشور  دادلداتی در رارزش یک دست لبا، وا

 :تعرفه وارداتی محاسبه می شود

  

 $110P$110$10$100P$)10(%10PP AutAutFAut   

 

 
و ارزش افزوده دادلی ( %16)و از آنجا که نرخ تعرفه مؤثر حمایتی در یک کشور با توجه به نرخ تعرفه اسمی 

 :می تواا نوشتمحاسبه می شود، 

 

 (X) دادلی ارزش افزوده =ال اقیمت نهایی ک  -هزینه نهاده های وارداتی 

 

  

 
، ($ 100)با در نظر گرفتن قیمات نهاایی کااال    کافی است  (g) نرخ تعرفه مؤثر حمایتیبنابراین برای محاسبه 

 :تقسیم کنیم ($ X = 20)را بر روی ارزش افزوده ( %16)نرخ تعرفه اسمی 

 

    

 
 

از ساوی دولات   %( 16)دالر بخاطر ادذ تعرفه  16از نظر مصرف کنندگاا دادلی افرایش قیمت لبا، به میزاا 

ولای از نظار تولیاد    . کااهش پیادا کارده اسات     هها به میزاا نرخ تعرفحائز اهمیت است، چراکه قدرت درید آن

درصد ارزش افازوده تولیاد دادلای اسات و ایان       56دالر تعرفه بر کاالی وارداتی به معنی  16کنندگاا دادلی 

تعرفاه ماؤثر   )نشاا می دهد که درجه حمایت مؤثر از صنایع دادلی بسیار بیشاتر از نارخ تعرفاه اسامی اسات      

 (.نرخ تعرفه اسمی می باشدرابر ب 5حمایتی 
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الزم به یادآوری است که وضع تعرفه بر نهادهای وارداتی مشابه ادذ مالیات از تولید کنندگاا دادلی است، 

و لذا ( با وجود یک تعرفه اسمی ثابت)زیرا باعث افزایش هزینه های تولید، کاهش نرخ تعرفه مؤثر حمایتی 

در بردی موارد حتی با وجود یک نرخ تعرفه اسمی مثبت بر . لی می شودکاهش انییزه در تولید و صنعت داد

  .کاالی نهایی، کاالی کمتری نسبت به وضعیت تجارت آزاد در دادل کشور تولید می شود

 

واضح است که نرخ تعرفه اسمی می تواند بسیار گمراه کننده بوده و یک معیار دقیق نشاا دهندة میزاا 

عالوه بر این . نمی باشد( که کاالهای جانشینی واردات تولید می کنند)نندگاا دادلی حمایت واقعی از تولید ک

با تعرفه های بسیار اندک و نزدیک به صفر برای   4بیشتر کشورهای صنعتی از یک سادتار تعرفة مرحله ای

تعرفه نیز افزایش  نرخ ،مواد دام استفاده می کنند و به تدریج هر چه درجة تبدیل کاالهای وارداتی بیشتر باشد

تی در این صورت ممکن است نرخ تعرفة مؤثر حمایتی بر روی یک کاالی نهایی با نهاده های واردا .می یابد

های تعرفه مؤثر حمایتی در کشورهای صنعتی مربوط به  بیشترین نرخ. بیش از یک نرخ تعرفه اسمی شود

در تولید این کاالها یا مزیت مطلق دارند و یا کاالهای کاربر نظیر منسوجات است، کشورهای در حال توسعه 

حائز کشورهای در حال توسعه رای بله ئاین مس چراکه ،اینکه می توانند دیلی سریع این مزیت را کسب نمایند

از مفهوم حمایت مؤثر با احتیاط استفاده نمائیم، زیرا این مفهوم دارای ماهیت تعادل در کل باید . استاهمیت 

المللی کاالها و نهاده های وارداتی از تعرفه متأثر  ژه در نظریه فرض شده که قیمتهای بینجزئی است به وی

اعتبار تمام فرضیات فوق ) نمی شوند و نهاده ها نیز با یک نسبت ثابت در تولید مورد استفاده قرار می گیرند

ة وارداتی برای تولید کنندة قیمت یک نهاد ،به طور مثال وقتی در اثر وضع تعرفه. (می تواند زیر سؤال برود

وارداتی کاالهای یا )دادلی افزایش می یابد، تولید کنندگاا دادلی به احتمال زیاد نهاده های ارزاا تر دادلی 

با وجود تمام نقص ها باز هم نرخ تعرفه مؤثر حمایتی بر نرخ تعرفة اسمی . می کنندآا را جانشین  (ارزانتر

می تواا درجة حمایت مورد نیاز یا درجة حمایت از تولید کنندگاا دادلی  ارجحیت داشته و به کمک آا بهتر

در حال حاضر روز به روز توجه بیشتری به نرخ تعرفة مؤثر . در برابر کاالهای رقیب وارداتی را تخمین زد

 .ین المللی مربوط به تعرفه می شودحمایتی در مذاکرات ب

 

 

 


تعرفه مرحله ای تعرفه ای است که بر مراحل مختلف تولید یک کاال وضع می شود ، تعرفه بر پنبه دام صفر است ولی بر نخ    

ای نیز تعرفه وضع می کنند ، لذا هر چه درجة  پنبه ای تعرفه وضع می شود ، بر پارچة پنبه ای و در مرحله نهایی بر لبا، پنبه

 .تبدیل مواد اولیه به کاالهای نیمه سادته و نهایی بیشتر باشد این تعرفه نیز بزرگتر دواهد بود 
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 تعرفه بهينه  5.2 

 

، وقتی یک کشور بزرگ اقدام به وضع تعرفه می کند، حجم تجارت کاهش می یابد ولی همانیونه که بیاا شد

از سوی . کاهش حجم تجارت به تنهایی باعث کاهش رفاه می شود. رابطة مبادلة آا کشور بهبود دواهد یافت

مطرح اینکه  در اینجا سؤال .دواهد شدبزرگ دییر بهبود رابطة مبادله نیز به تنهایی باعث افزایش رفاه کشور 

چیونه یک کشور می تواند با وضع یک تعرفه بهینه سطح رفاه دود را با وجود رابطه مبادله و تجارت آزاد 

 .افزایش دهد

نرخ تعرفه ای است که دالص منافع ناشی از بهبود رابطة مبادله و زیاا ناشی از کاهش حجم  تعرفة بهینه

روع از وضعیت تجارت آزاد به تدریج که یک کشور نرخ تعرفه به این معنا که با ش. تجارت را حداکثر می کند

به حداکثر رسیده و سپس با ( تعرفة بهینه)تعرفه از را افزایش می دهد، رفاه دالص نیز تا یک سطح معین 

نرخ تعرفه، و بیشتر سرانجام با افزایش بیشتر . نرخ تعرفه از تعرفة بهینه، کاهش دواهد یافت افزایش بیشتر

هر حال مادامی که نرخ رابطة مبادله کشوری  به .نقطة دودکفایی با یک تعرفة باز دارنده بر می گرددکشور به 

رابطة مبادلة طرف تجاری مقابل کاهش دواهد یافت، زیرا  ،که اقدام به وضع تعرفه کرده افزایش می یابد

رت و بدتر شدا رابطه با کاهش حجم تجا. مقابل عکس رابطة مبادله کشور اول استکشور رابطة مبادله 

در . وضع تعرفه کرده کاهش دواهد یافت مبادله کشور مقابل قطعاً رفاه طرف تجاری کشوری که اقدام به

در عین حال . نتیجه ممکن است طرف تجاری با وضع یک تعرفه بهینه اقدام به تالفی یا مقابله به مثل نماید

را به وسیله بهبود رابطة مبادله جبراا نماید ولی تالفی که کشور دوم با تعرفه می تواند بخشی از زیاا دود 

تالفی متقابل ادامه  یعنی چنانچه این فرآیند. مجدد کشور اول قطعاً حجم تجارت را باز هم کاهش دواهد داد

کاهش بخاطر یا  و پیدا کند، نهایتاً به وضعیتی دواهیم رسید که تمام کشورها منافع دود را از دست می دهند

الزم به یادآوری است که حتی اگر طرف تجاری با وضع تعرفه . زیانشاا به حداکثر می رسدارت تجحجم 

بهینه اقدام به تالفی نکند، منافع کشوری که اقدام به وضع تعرفه کرده کمتر از زیاا طرف تجاری است، به 

به . دتر دواهد شدطوری که پس از وضع تعرفه وضعیت کل کشورهای جهاا با وجود تجارت آزاد در مجموع ب

نکته مورد توجه در  .جهانی را حداکثر می کندجوامع رفاه سطح همین علت است که می گوئیم تجارت آزاد 

تعرفه بهینه واردات معادل تعرفه بهینه  ،بردی مطالعات پیشرفته نشاا می دهندباره تعرفه بهینه این است که 

نزول کرده، چرا که ( واردات و صادرات)م تجارت یعنی منافع تجاری کشورها با کاهش حج ،صادرات است

وقتی تعرفه بهینه منجر به کاهش واردات یک کشور می شود، این امر دیر یا زود بر روی صادرات این کشور 

عالوه بر این الزم به ذکر است که تعرفة بهینه برای یک کشور کوچک  .بجای دواهد گذاشت( منفی)اثر 

فقد باعث کاهش  رفه هیچ اثری بر رابطه مبادله چنین کشوری نداشته ومساوی صفر است، زیرا وضع تع

بنابراین هیچ نوع تعرفه ای نمی تواند رفاه کشور کوچک را نسبت به وضعیت تجارت . حجم تجارت می شود

 . آزاد افزایش دهد، حتی اگر طرف تجاری اقدام به تالفی نکند
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 5حمايت از صنايع نوپا  5.2 

 
تبر که در بحث حمایت به تجزیه و تحلیل و بررسی اقتصاد بسته مربوط می شود، نظریة یکی از نظریات مع 

این نظریه می گوید که یک کشور ممکن است در یک کاال مزیت نسبی داشته . حمایت از صنایع نوپاست

ود و یا این صنعت نتواند در کشور راه اندازی ش ،باشد ولی به علت فقداا دانش فنی اولیه و سطح اندک تولید

هدف اصلی . در صورت راه اندازی نتواند با سایر بنیاههای تأسیس شده در دارج، رقابت موفقی داشته باشد

حمایت تجاری موقت به منظور تأسیس، راه اندازی و حمایت از صنعت دادلی در دوراا نوزادی است، تا جایی 

ت این صنعت بتواند به رقابت با سایر که با دستیابی به صرفه جوئیهای در مقیا، و مزیت نسبی بلند مد

به هر حال این نظریه تا زمانی . در چنین وضعیتی دییر نیازی به حمایت وجود ندارد. بنیاههای دارجی بپردازد

زیاد باشد که هزینه های ناشی از  کافیمعتبر است که صنعت به دوراا بلو  رسیده و بازده آا به اندازه 

 .صرف کنندگاا دادلی در دوراا نوزادی را کامالً جبراا نمایدپردادت قیمتهای باال توسد م

 

آیا چنین حمایتی از نظر دولت می تواند از صنایع نوپا حمایت بعمل آورد؟ و از چه طریق چیونه  :سؤال

 زمانی باید نامحدود باشد؟ چرا؟

 

حمایت از . ینگ استحمایت دولتی شامل حمایت از صنایع دادلی، عوارض گمرکی جبرانی و مقررات ضد دامپ

جهت کمک به تولیدکنندگاا دادلی ( نظیر معافیت مالیاتی و امثال آا)به صورت بردی معافیتها صنایع دادلی 

پس از برقراری چنین معافیتهایی دییر رقابت زیاا بار نخواهد . که از واردات صدمه می بینند، وضع می شود

تراض به پردادت یارانة صادرات توسد کشور مقابل عوارض گمرکی جبرانی، عوارضی است که در اع. بود

 طرف تجاری کنندگاا دادلیتولیداا یچنانچه اثبات شود که پردادت یارانة صادرات موجب ز. وضع می شود

جهت . دواهد شد اضافهشده، آنیاه جهت حذف اثر زیانبار یارانه های دارجی، تعرفه های گمرکی بر واردات 

یا کمتر از قیمت )کاالها توسد یک بنیاه دارجی با قیمت کمتر از هزینه تولید مقابله و اعتراض به فروش 

چنانچه اقدام به دامپینگ اثبات شود و موجب دسارت . آا کاال، مقررات ضد دامپینگ وضع می شود( دادلی

وت قیمتها بر واردات معادل تفا طور دودکار تعرفه های گمرکی اضافهتولید کنندگاا دادلی نیز بشود، آنیاه به 

الزم به یادآوری است که جبراا و حمایت بیش از حد در مقابل هر . و یا معادل مقدار دامپینگ وضع می شود

، در عین حال که این اقدامات (نظریه به ستوه آوردا)اقدام تجاری موجب دلسردی صادرکنندگاا دواهد شد 

 .ندقانونی هزینه های بسیار زیادی به همراه دار

 

، صحت دود را از بدوا توجه به بردی قیود و شراید ولی ،صنایع نوپا نظریة صحیحی استت از حماینظریة 

 ،نظریه بیشتر برای کشورهای در حال توسعه مفید است اینروشن است که  قبل از هر چیز. دست می دهد
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در . می گیردتخصیص منابع بخوبی صورت نو  ایفاء نمی کنند در تولید جایی که بازارهای سرمایه نقش مهمی

، زیرا آنها در دو قرا گذشته فرآیند توسعه صادق است نظریه حمایت از صنایع نوپا کمتر کشورهای صنعتی

، مشکل بتواا تشخیص داد که کدام صنعت به طور بالقوه شراید الزم را دوم اینکه. یافتیی را طی کرده اند

د که پس از وضع حمایت به سختی می تواا آا برای تطابق با این نظریه دارد و تجربیات نیز نشاا می دهن

یارانة انجام دهد،  دمی توان( نظیر یک تعرفة گمرکی بر واردات)، آنچه حمایت تجاری ثالثاً. را کنار گذاشت

را می تواا با یک سیاست محض  0زیرا یک ادتالل محض دادلی. به صنعت نوپا بهتر انجام می دهد تولید

تولید به صنعت نوپا به جای آنکه با یک سیاست تجاری  "یارانه مستقیم"یر پردادت نظ ،از بین برد نیز  2دادلی

یارانة تولید یک کمک . کنیمدچار ادتالل را هم قیمتهای نسبی و هم مصرف دادلی تحت پوشش صنایع نوپا 

ارانه یک مشکل اجرایی این است که پردادت ی. مستقیم بوده و آسانتر از تعرفه بر واردات منتقل می شود

 . مستلزم کسب درآمد است در حالی که وضع تعرفه دود درآمدزاست

 

محدودیتهای تجاری جهت حفظ سطح اشتغال و حمایت از  چنانچه یک کشور بخواهد اقدام به :سؤال

د، چنین سیاست حمایتی را چیونه ارزیابی می کننیروی کار دادلی در برابر نیروی کار ارزاا دارجی 

 .کنید؟ توضیح دهید

 

 وضع محدودیتهای تجاری جهت حمایت از نیروی کار دادلی در برابر  به عقیده بردی اقتصادداناا

ا حتی اگر ر، زیباید مورد تردید قرار گیرد دیدگاهاین صحت . نیروی کار ارزاا دارجی ضروری است

 بهدستمزدهای دادلی بیش از دستمزدهای دارجی باشد، چنانچه بهره وری نیروی کار در دادل 

اندازه کافی از بهره وری نیروی کار دارجی بزرگتر باشد، آنیاه هزینه نیروی کار در دادل کشور 

حتی اگر وضعیت فوق هم صادق نباشد، هنوز . کمتر دواهد بودنسبت به هزینه نیروی کار در دارج 

ی کار می مبنایی برای تجارت دو جانبة سودآور وجود دارد، زیرا کشوری با وفور نسبی و ارزاا نیرو

تواند در تولید کاالهای کاربر تخصص یافته و سپس این کاالها را صادر نماید، کشور مقابل نیز با 

 .کمبود نسبی و گراا نیروی کار می تواند در تولید و صدور کاالهای سرمایه بر تخصص پیدا کند

ید دود را در دادل گذشته از این دولت نخواهد توانست بنیاههای تولیدی را مجبور سازد، تمام تول

 . انجام دهند و به سرمایه گذاری دارجی نپردازند

 

 

منظور از تعرفه علمی چیست؟ آیا ادذ چنین تعرفه ای می تواند هم حمایت از صنایع دادلی را بدنبال  :سؤال

 .داشته باشد و هم قدرت رقابت محصوالت دادلی در بازارهای جهانی را باال ببرد؟ توضیح دهید
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  می را پیشنهاد   1تعرفة علمی ادذاز صنایع دادلی حمایت  جهت تجاری های از نظریه ردیییکی

تعرفه ای است که باعث می شود تا قیمت کاالهای وارداتی با قیمت کاالهای دادلی  تعرفه علمی

ر به ه. که تولیدگنندگاا دادلی قادر به رقابت با تولید کنندگاا دارجی باشند مساوی شود، به طوری

در بازارهای ادتالف قیمت کاالها از طرف کشورها به اجرا گذاشته شود، تعرفه علمی چنانچه حال 

دو اظهار نظر مبهم  .پیدا می کندکاهش نیز و به دنبال آا تجارت کاالها جهانی از بین دواهد رفت 

 :بیاا می شودنیز به صورت زیر از صنایع دادلی دییر در مورد ضرورت حمایت 

 اری در دادلکاهش بیک -

 بهبود کسری تراز پردادتهای کشور -

 

حمایت باعث کاهش بیکاری در دادل شده و با جاییزین شدا تولیدات دادلی به جای واردات 

سیاست در اینجا نباید فراموش کرد که به هر حال . کسری تراز پردادتهای کشور بهبود می یابد

به ضرر سایر کشورها از صنایع دادلی حمایت توصیه می شود، زیرا  9ينی شدا به بهای فقر همسایه

به ویژه وقتی حمایت به منظور کاهش بیکاری دادلی و بهبود کسری تراز پردادتها انجام . دواهد بود

می شود، این عمل باعث افزایش بیکاری و بدتر شدا کسری تراز پردادتها در سایر کشورها دواهد 

یاد اقدام به تالفی کرده و نهایتاً همة کشورها متیرر می در نتیجه سایر کشورها نیز به احتمال ز. شد

در با اعمال سیاستهای مناسب پولی، مالی و بهتر است به جای وضع محدودیتهای تجاری . شوند

 .یکاری و کسری تراز پردادتها را کاهش دادصحیح اقتصادی بسیاستهای کل 

 

سادتن واردات صورت گیرد و هم از طرق  حمایت از صنایع دادلی می تواند هم از طریق محدود :سؤال

 کدامیک را برای اقتصاد کشور مناسب تر می بینید؟ چرا؟. پردادت یارانه های مستقیم به صنعتیراا

 

  ذکر هماا اصل کلی که در مورد ادتالل دادلی یک نظریه شایسته در مورد حمایت از صنایع دادلی

 یوپا دارای صرفه های اقتصادی جانبیک صنعت نبه طور مثال اگر . باشدصادق می تواند کردیم، 

رگراا و کسب یعنی منافع زیادی برای جامعه ایجاد کند، به طور مثال با آموزش کاباشد ( آثار جانبی)

یک روش تشویق . ، کارگراا به سایر صنایع با کارآیی بیشتر دواهند رفتمهارت فنی توسد آنها

این اقدام باعث تشویق . حدود کردا واردات استم آنها،قتصادی به دادا فرصتهای اصنعت و 

. صنعت می شود ولی در عین حال قیمت کاال برای مصرف کنندگاا دادلی نیز افزایش می یابد

، عث تشویق صنعت می شوداست، این روش با« یارانه مستقیم به صنعت»روش مناسب تر پردادت 
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ف کنندگاا از حمایتهای تجاری آسیب بدوا آنکه ادتاللی در مصرف بوجود آورد و یا اینکه مصر

باعث کاهش فعالیتهایی بشود که نیز بهتر از محدودیتهای تجاری می تواند  مالیات مستقیم. بینند

به طور مثال چنانچه هزینه مسافرت با اتومبیل  .را به دنبال دارند« عدم صرفه های اقتصادی جانبی»

، بهتر آا است که با وضع یک مالیات (لودگیبه علت آ)شخصی کمتر از هزینه اجتماعی آا باشد 

دادلی بر مسافرت با اتومبیل یا مالیات بر مالکیت اتومبیل به جای محدود کردا واردات آا بر 

به طور مشابه برای تشویق کارگراا به . ادتالل دادلی و عدم صرفه های اقتصادی جانبی فائق آئیم

بهتر است به  ،ه جامعه چنین دردواستی داردفرض کنیم ک ،انتقال از یک صنعت به صنعت دییر

به جای آنکه با  ،کارگراا جهت آموزش مجدد و انتقال از یک صنعت یارانة مستقیم پردادت شود

وضع تعرفة حمایتی به منظور رشد صنعت نوپا از طریق افزایش قیمتها و سپس پردادت دستمزدهای 

تغییر توزیع درآمد میاا عوامل تولید دادلی همین مسأله در مورد  .باالتر کارگراا را جذب کنیم

تالش به منظور اصالح ادتالالت محض دادلی توسد سیاستهای بازرگانی باعث ایجاد . صادق است

در . ادتالل در قیمتهای نسبی و مصرف دادلی شده و لذا چنین سیاستهایی نمی توانند بهینه باشند

سیاست »محسوب شود در واقع  16«بهینه سیاست»تعرفه به جای آنکه یک ادذ  شرایطی،چنین 

این اصل عمومی که می گوید بهترین روش اصالح ادتالل دادلی استفاده از  11.است« بهینه دوم

د بممکن است از محدودیتهای تجاری در حمایت از بردی صنایع مهم مرت .های دادلی استسیاست

رانه های مستقیم تولید عموماً بهتر از ولی در چنین حالتی نیز پردادت یا. با دفاع ملی جانبداری شود

به منظور تشویق سایر کشورها   «تعرفه های چانه زنی»بردی تعرفه ها بنام . ای است حمایت تعرفه

معتبرترین نظریة اقتصادی در مورد . مورد استفاده قرار می گیرد «دو جانبه تعرفه ها» جهت کاهش

یعنی . آا را مورد بررسی قرار دادیمقبلی ر قسمت است که د "تعرفه بهینه" از صنایع دادلی حمایت

، در این صورت می باشد گذارروی رابطة مبادله تأثیربزرگ است که بر  کافیاگر یک کشور به اندازه 

بهبود  تعرفة بهینهتواند از قدرت دود در بازار استفاده کرده و رابطه مبادله و رفاه دود را با وضع 

ایر کشورها اقدام به تالفی کنند به طوری که نهایتاً همه از وضع به هر حال ممکن است س. بخشد

 .شوندتجاری و مالی ربرو دسارت با تعرفه 

 
می تواند تاَمین  و اقتصادی با توجه به اهمیت حمایت ار صنایع دادلی کدام دد مشی تجاری :سؤال

 کننده منافع ملی باشد؟
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 است که از سوی طرفداراا حمایت گرایی و  نظریة با کفایت دییری دد مشی استراتژیک تجارت

براسا، این نظریه یک کشور قادر به دلق یک مزیت . دد مشی عملی تجارت طرح شده است

صنعتی با ای موقت، پردادت یارانه، سودهای مالیات و برنامه  نسبی از طریق وضع حمایت تعرفه

تباطات ماهواره ای و سایر صنایعی ، ارهای پرقدرتدر بردی زمینه ها مانند کامپیوتر مشارکت دولت

چنین صنایعی با تکنولوژی پیشرفته با . که با توجه به رشد کشور در آینده مورد نیاز است، دواهد بود

دطرات و ریسک بسیار زیاد روبرو هستند و جهت استفاده از صرفه جوئیهای مقیا، باید تولید در 

( اثرات جانبی)های اقتصادی جانبی  سطح وسیعی صورت گیرد و در صورت موفقیت نیز صرفه

دد مشی استراتژیک تجارت باعث تشویق و رشد چنین صنایعی شده و . وسیعی به همراه دارند

کشور می تواند صرفه های اقتصادی جانبی بسیار زیادی را از این طریق بدست آورد و رشد آتی دود 

ا در کشورهای در حال توسعه دارد، با این مسأله شباهت بسیار با نظریه صنایع نوپ. را افزایش دهد

این استثناء که نظریه فوق در مورد کشورهای صنعتی به نحوی طراحی شده که این کشورها در 

بیشتر کشورها به نحوی از این نظریه . صنایعی با تکنولوژی پیشرفته مزیت نسبی بدست آورند

می روند که می گویند بخش عظیمی از  در واقع بردی از اقتصادداناا تا آنجا پیش. استفاده می کنند

مربوط به سیاستهای تجاری و دد دوم جهانی پیشرفت تکنولوژیکی و صنعتی ژاپن پس از جنگ 

، صنایع نیمه 1956صنایع فوالد ژاپن در دهه  از جمله .استراتژیک صنعتی این کشور بوده است مشی

هواپیمای و  1926نکورد در دهه توسعة سادت هواپیمای کهمچنین و  1916و  1926هادی در دهه 

در کتابهای درسی از صنعت نیمه هادی در ژاپن همواره به عنواا . در اروپا 1916ایربا، در دهه 

. سیاستهای استراتژیک تجاری و صنعتی بوده نام می برند یک قییه واقعی موفق که حاصل اجرای

در  ،کاالها مورد استفاده قرار می گیرند نظیر چیپهای کامپیوتری که در بسیاری از ،بازار نیمه هادیها

وزارت تجارت و صنعت ژاپن  1926از اواسد دهة . زیر سلطة آمریکا قرار داشت 1926دهة 

(MITI)12  با هدف توسعة این صنعت، اقدام به تأمین مالی بودجه های تحقیق و توسعه، اعطاء

های دولت و صنعت نمود، در عین معافیتهای مالیاتی به سرمایه گذاراا صنعت و حمایت از مشارکت

چنین سیاستهایی عامل . نیز حمایت کرد( به ویژه آمریکا)حال از بازار دادلی در مقابل رقابت دارجی 

و کنترل و تسلد  1916موفقیت ژاپن در دارج کردا بازار نیمه هادیها از دست آمریکا در اواسد دهه 

به هر حال بیشتر اقتصادداناا در حالت تردید باقی . بر بازارهای جهانی بعد از این تاریخ بوده است

ماندند، انجام چنین کار برجسته و حیرت آوری که به ژاپن نسبت داده می شود در درجة اول به سایر 

، افزایش نردهای سرمایه گذاری و د بر آموزش بیشتر علوم و ریاضیاتعوامل و نیروها نظیر تأکی

. به جای توجه به منافع کوتاه مدت سرمایه گذاریها بوده است تمایل به سرمایه گذاریهای بلند مدت

در صنعت فوالد که یکی دییر از صنایع مورد توجه ژاپن بود، نرخ بازده کمتر از بازده متوسد تمام 

در اروپا هواپیمای کنکورد یک شاهکار . صنایع ژاپن در دوراا پس از جنگ دوم جهانی بود
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نیز بدوا یارانة دائمی و بسیار « ایربا،»ک فاجعة تجاری بود و تکنولوژی بود ولی در عین حال ی

از جنبة  .دود ادامه دهد هرگز نمی توانست به موجودیت های آلماا، فرانسه و انیلیسسنیین دولت

تجاری می تواند باعث بهبود نتایج حاصل از بازار انحصار ( استراتژیک)نظری دد مشی بلند مدت 

اگر چه ابداع . های جانبی وسیع و افزایش رشد و رفاه کشور شود ئیجانبه براسا، صرفه جو چند

، اوالً انتخاب صنایع پرنده. واقف هستند مشکالت آابه ای  کنندگاا و اشاعه دهندگاا چنین نظریه

یعنی انتخاب صنایعی که صرفه جوئیهای اقتصادی جانبی بسیار زیادی در آینده ایجاد می کنند و 

د سیاستهای مناسب را جهت رشد موفقیت آمیز آنها فراهم کند، بسیار مشکل ابداع نظامی که بتوان

و بلند  کلیدیهای فاده از سیاستثانیاً، بخش عظیمی از تالش بیشتر کشورهای پیشرو در است. است

به نحوی دنثی می شود به طوری که منافع بالقوه هر یک از آنها احتماالً بسیار ( استراتژیک)مدت 

ثاً، وقتی یک کشور با استفاده از دد مشی استراتژیک تجاری به یک موفقیت اساسی ثال. اندک است

یعنی سیاست ينی )دست می یابد این موفقیت ممکن است به ضرر سایر کشورها بدست آمده باشد، 

حتی با وجود چنین . و لذا سایر کشورها اقدام به تالفی دواهند کرد( شدا به بهای فقر همسایه

تجاری با بی میلی و اکراه اعتراف می ( استراتژیک)حمایت کنندگاا از سیاست مشکالت عملی، 

 .کنند که تجارت آزاد هنوز هم بهترین سیاست ممکن است

 

 چرا؟ از حمایت بردوردار شوند ؟باید  گروه های اجتماعی کدام :سؤال

 

 

  کنندگاا و معموالً با افزایش قیمت یک کاال، حمایت تجاری به نفع تولیدکنندگاا و به ضرر مصرف

کنندگاا کم بوده و به هر حال با توجه به اینکه تعداد تولید. در مجموع به ضرر کشور دواهد بود

کسب بیشترین منافع حمایتی نیز هستند، لذا تمایل بیشتری به مذاکره با دولت جهت توافق بر دنبال 

بسیار پخش می شود، لذا  از طرف دییر چوا زیاا بین مصرف کنندگاا. سر روشهای حمایت دارند

احتماالً فاقد یک نظام کارآ جهت مقابله با روشهای حمایت  می بینندکسانی که از حمایت آسیب 

وجود توسد بردی گروه های اجتماعی بنابراین طرفداری متعصبانه از حمایتیرایی . ندهستگرایاا 

در ( به اندازة چند دالر)دکی به طور مثال سهمیه بندی شکر در آمریکا فقد باعث افزایش ان. دارد

میلیونی آمریکا،  266 بیش از ولی با توجه به جمعیت. هزینه افراد روی شکر در طول سال می شود

اقتصادداناا  .دالر ایجاد می کندیک میلیارد منافعی در حدود گاا سهمیه بندی شکر برای تولیدکنند

ت بردوردار می شوند ارائه کرده اند، بردی نظریات مختلفی را در مورد گروهها و صنایعی که از حمای
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در کشورهای صنعتی احتماالً . از این نظریات مورد تأیید آزمونهای تجربی نیز قرار گرفته است

حمایت از صنایع کاربر با نیروی کار يیر ماهر و کارگرانی با دستمزد پایین بیشتر بوده است، زیرا این 

شغل مشابه  لی دود با مشکالت بسیاری در یافتن یککارگراا در صورت از دست دادا شغل فع

گروه مشترک »یا « نظریه گروه فشار»بردی تأییدات تجربی منجر به پیدایش . روبرو هستند

به طوری که طبق این نظریه صنایعی که دارای تشکیالت و سازماندهی قوی  ،شده است« المنافع

بیشتری نسبت به سایر صنایع با تشکیالت و از حمایت تجاری ( نظیر صنایع اتومبیل سازی)هستند 

به احتمال زیاد یک صنعت زمانی دارای سازماندهی مطلوب است . سازماا دهی ضعیف بردوردارند

که فقد از چند بنیاه تشکیل شده باشد، عالوه بر این صنایعی که کاالی مصرفی نهایی تولید می 

محصوالتی که به عنواا )ولید می کنند کنند نسبت به صنایعی که محصوالت و کاالهای واسطه ت

از حمایت بیشتری بردوردار هستند، زیرا صنایع ادیر ( نهاده سایر صنایع مورد استفاده قرار می گیرند

عالوه بر . (با افزایش قیمت نهاده ها)می توانند با اعمال قدرت متقابل یا جبرانی مانع حمایت شوند 

با عدم تمرکز جغرافیایی و نیروی می شود که مل صنایعی این به نظر می رسد که حمایت بیشتر شا

تا صنایعی که در مناطق داص تمرکز دارند و نیروی کار نسبتاً کمی استخدام ربرو هستند کار زیاد 

هر چه تعداد کارگراا یک صنعت بیشتر باشد قدرت رأی و انتخاب مقامات رسمی دولتی . کرده اند

عدم تمرکز تیمین می کند که نمایندگاا منتخب . دواهد بودجهت حمایت از آا صنعت نیز بیشتر 

، سیاستهای براسا، یک نظریه. از مناطق مختلف از سیاست حمایت تجاری پشتیبانی دواهند کرد

تجاری تمایل به حفظ وضع موجود دارند، به این معنا که در حال حاضر احتمال حمایت از صنایعی 

عالوه بر این به نظر می رسد که دولتها در . اند، بیشتر استکه در گذشته مورد حمایت قرار گرفته 

صرف  ،زیع درآمد می شود بی میل هستندپذیرش سیاستهای تجاری که موجب تغییرات وسیع در تو

سرانجام مالحظه می . نظر از اینکه چه کسانی از این سیاستها سود می برند و یا دچار زیاا می شوند

نایعی است که با محصوالت کشورهای در حال توسعه رقابت می شود که حمایت، بیشتر متوجة ص

زیرا این کشورها نسبت به کشورهای صنعتی فاقد قدرت سیاسی و اقتصادی کافی هستند تا به  ،کنند

الزم به یادآوری است  .های تجاری بر علیه صادرات شوندموفقیت آمیزی مانع اعمال محدودیتطور 

و بردی نیز با یکدییر در تیاد می باشند، به  قاط اشتراک دارندکه بردی از نظریات فوق الذکر ن

امروزه . ها مورد تأیید آزمونهای تجربی قرار گرفته است طوری که فقد تعداد اندکی از این نظریه

، صنعت صنعت منسوجاتآمریکا عبارتند از ایراا و در برای مثال مهمترین صنایع مورد حمایت 

 . اتومبیل و صنعت فوالد

 

 




91 

 12(دامپينگ)قيمت شكني در تجارت   5.2 

عبارت است از  دامپینگ. به وجود آید( قیمت شکنی در تجارت)محدودیتهای تجاری ممکن است با دامپینگ 

صادرات یک کاال با قیمتی کمتر از هزینه های تمام شده یا فروش کاال در دارج با قیمتی کمتر از قیمت 

گاه ) و دامپینگ تصادفی 15، دامپینگ مخرب یا يارتیر14(دائمی)ستمر دامپینگ به سه نوع دامپینگ م. دادلی

 . تقسیم می شود 10(و بییاه

دامپینگ مستمر، با تبعیض قیمت در سطح بین المللی تمایل دائمی یک انحصارگر دادلی  -

که فاقد  ،را به حداکثر کردا سود کل دود با فروش کاال به قیمت بیشتر در بازار دادلی

که از  ،اری یا هزینه های حمل و نقل است نسبت به قیمت بین المللیمحدودیتهای تج

 .رقابت تولیدکنندگاا دارجی به دست می آید نشاا می دهد

دامپینگ مخرب یا يارتیر، فروش موقتی یک کاال در دارج با قیمتی کمتر از هزینة تولید  -

دگاا دارجی مجبور به یا قیمتی کمتر از قیمتهای دادلی است، بعد از آنکه سایر تولید کنن

ترک بازار شدند آنیاه برای کسب سود ناشی از قدرت انحصاری بدست آمده در بازار 

 .دارجی قیمتها افزایش می یابد

دامپینگ تصادفی عبارت است از فروش اتفاقی یک کاال در دارج با قیمتی کمتر از هزینه  -

د پیش بینی نشده کاالها بدوا تولید یا قیمتی کمتر از قیمتهای دادلی آا جهت تخلیة مازا

 . آنکه باعث کاهش قیمتهای دادلی شود

 

به منظور حمایت از صنایع دادلی در یک بازار رقابتی ناسالم، اعمال محدودیتهای تجاری که باعث دنثی 

این محدودیتها معموالً به شکل عوارض ضد . می شود، مجاز شنادته شده است« دامپینگ مخرب»کردا، 

به هر حال . یا تهدید به وضع چنین عوارضی دود را نشاا می دهد( منظور حذف تفاوت در قیمت به)دامپینگ 

تعیین نوع دامپینگ کار مشکلی است و تولید کنندگاا دادلی قاطعانه از بازار دادلی در مقابل هر نوع دامپینگ 

بدنبال آا تولید و سود  و( نظریه به ستوه آوردا)با چنین عملی واردات محدود می شود . حمایت می کنند

منافع ناشی از قیمتهای پایین که « تصادفی»و « دامپینگ مستمر»ممکن است در . دادلی افزایش می یابد

برای . کنندگاا دادلی باشد نصیب مصرف کنندگاا می شود بیش از زیاا ناشی از کاهش محصول تولید
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یزیوا و فوالد در بازار آمریکا و دامپینگ اتومبیل، گذشته ژاپن اقدام به دامپینگ محصوالتی نظیر تلومثال، در 

بسیاری از کشورهای صنعتی به ویژه کشورهای عیو جامعة . فوالد و سایر محصوالت در اروپا نموده است

به نفع مازاد  دامپینگ مستمرهای حمایت از کشاورزی از  اقتصادی اروپا تمایل دارند تا به منظور انجام برنامه

وقتی اقدام به دامپینگ از سوی یک کشور کشف و اثبات شود، . ی دود استفاده نمایندمحصوالت کشاورز

 ،آنیاه بنیاه یا کشور استفاده کننده از دامپینگ معموالً روش افزایش قیمت کاال را انتخاب دواهد کرد

این روش  1922در سال  در ژاپنتلویزیوا و صادرکنندگاا  1920همانطور که کاردانه فولکس واگن در سال 

 . های ضد دامپینگ مواجه نشوند، تا با سیاسترا انتخاب کردند

را معرفی کرد، با وجود چنین مکانیسمی  12«مکانیسم شلیک قیمت»دولت ایاالت متحده یک  1921در سال 

پائین تر از کمترین ( براسا، یک بررسی و رسیدگی سریع ضد دامپینگ)هزینة فوالد وارداتی به کشور آمریکا 

چنانچه دامپینگ کشف شود، دولت . دواهد بود( 1916نظیر کره در اوادر دهه)ا دارجی ة تولید کنندگاهزین

ایاالت متحده یک فعالیت مالیاتی برای تولیدکنندگاا دادلی صنعت فوالد در نظر می گیرد، این کار باعث می 

 .شودشود که قیمت فوالد وارداتی مساوی پائین ترین هزینه تولید در دادل کشور 

 

 

 (كاالهاي صادراتي سوبسيد) يارانه صادرات  5.5 

 
معافیتهای مالیاتی است، همچنین پردادت وام به  ییارانة صادرات به صورت پردادتهای مستقیم و یا اعطا

وامهای کم بهره به سایر دریداراا دارجی به منظور رونق و شکوفایی  یصادرکنندگاا بالقوه و بالفعل، یا اعطا

را نوعی دامپینگ « یارانة صادرات»در این صورت می تواا . جزء یارانة صادرات محسوب می شود صادرات نیز

بین المللی یارانة صادرات يیر قانونی است، بسیاری از کشورها به  از آنجا که طبق توافقهای. به حساب آورد

ال تمام کشورهای بزرگ برای مث .نحوی اقدام به پردادت یارانة فوق می کنند که از نظرها پنهاا بماند

وام درید از  ای کم بهره پردادت می کنند، اعطایصنعتی به دریداراا دارجی کاالهای صادراتی دود وامه

تأمین اعتبار مالی با بهره کم . واردات در آمریکا انجام می شود  -طریق کارگزاراا مختلف نظیر بانک صادرات

شامل می شود، این رقم در کشور ژاپن و فرانسه حدود  صادرات آمریکا را %16جهت درید دارجیاا حدود 

امروزه یکی از مهمترین موارد شکایت آمریکا از سایر کشورهای صنعتی . صادرات را در بر می گیرد 46%

ای که باید به وام  مقدار یارانه را می تواا از ادتالف بین بهره. است« یارانة صادرات»مربوط به پردادت 

 1916در سال . محاسبه کرد( ای بهرة یارانه)ای که در واقع پرددت شده  د و بهرهتجاری پردادت می ش

 2تا  5/1پردادتی توسد ایاالت متحده، ژاپن، فرانسه، انیلیس، آلماا، ایتالیا و کانادا بین  ارزش کل یارانه
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(DISC)شرکت دادلی فروش بین المللی . میلیارد دالر بوده است
لیات بر درآمد نیز با کاهش نرخ مؤثر ما 11

به ویژه آنکه کار بسیار مشکلی توسد جامعة . صادرات باعث تشویق صادر کنندگاا و رونق صادرات شده است

به منظور جبراا ( CAP)با حمایت از قیمتهای باال تحت سیاست کشاورزی مشترک ( EEC)اقتصادی اروپا 

خش کشاورزی منجر به ایجاد مازاد عظیمی هایی به ب پردادت چنین یارانه. درآمد کشاورزاا انجام شده است

به طوری که بازارهای صادراتی را از دستر، آمریکا و سایر کشورها  ،در عرضة محصوالت کشاورزی می شود

با حذف چنین  اتحادیه اروپا در حال حاضر ایاالت متحده آمریکا تهدید کرده است که اگر. اردمی دنیه دور 

. یارانه صادرات به محصوالت کشاورزی اقدام به تالفی دواهد کرد عطایهایی موافقت نکند، با ا یارانه

به صنعت هواپیمایی و کمکهای وزارت صنعت و  اتحادیه اروپامنازعات بسیار زیادی در مورد یارانه پردادتی 

. تتکنولوژی پیشرفته، به وجود آمده اس به صنعت کامپیوتر و سایر صنایع با( MITI)تجارت بین المللی ژاپن 

های دارجی های صادرات از سوی دولت ا یارانهيالباً عوارض گمرکی تالفی جویانه بر واردات جهت دنثی کرد

 . وضع می شود

 

 

 محدوديتهاي دواطلبانه بر صادرات  5.1 

 26(VER)محدودیت داوطلبانه بر صادرات  19(NTBs)ای تجارت یا  یکی از مهمترین محدودیتهای يیر تعرفه

طلبانه بر صادرات به وضعیتی اطالق می شود که یک کشور وارد کنندة کاال کشور دییر محدودیت داو. است

های تجاری بیشتر برای تمام کاالها، صادرات دود را به با توجه به احتمال اعمال محدودیترا تشویق کند تا 

 . [ردتهدید قرار می گی زمانی که کل یک صنعت در دادل کشور در معرض]طور داوطلبانه کاهش دهد 

در مورد کاهش صادرات منسوجات ژاپن،  1956با شروع مذاکرات آمریکا و سایر کشورهای صنعتی در دهه 

و کاهش صادرات فلزات، کفش و سایر کاالهای ژاپن و ( در سالهای ادیر)کاهش صادرات اتومبیل های ژاپنی 

از نظر رشد تولید به حد کمال دود  صنایع فوق. دییر کشورها، محدودیتهای داوطلبانه بر صادرات به وجود آمد

این وضعیت گاهی . شاهد کاهش سریع اشتغال در کشورهای صنعتی بودیم  1916رسیده بودند ولی طی دهة 

نامیده می شود، محدودیتهای داوطلبانه بر صادرات برای آمریکا و سایر کشورهای « تدارک بازاریابی منظم»

 یبا اجرا .در ظاهر به حمایت از اصل تجارت آزاد ادامه دهند صنعتی این امکاا را فراهم کرد تا حداقل

. موفقیت آمیز محدودیتهای داوطلبانه بر صادرات تمام آثار اقتصادی سهمیه بندی بر واردات مشاهده می شود

لذا به هماا روش گذشته می تواا آنها را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد، به استثنای مواردی که نظارت و 

از سوی کشور صادر کننده اعمال می شود که در این صورت اثر درآمدی یا سود ناشی از انحصار کنترل 


  Domestic international sales corporation 
  Nontariff trade barriers (NTBs ) 
  Voluntary export restraints 




94 

مسأله « محدودیتهای داوطلبانة صادرات»یک مثال روشن از . نصیب صادرکنندگاا دارجی دواهد شد

تولید  1911تا سال  1922از سال . است 1911صادرات اتومبیل ژاپن به آمریکا و مذاکرات انجام شده در سال 

افزایش یافت % 29به % 11از  اتومبیل به آمریکا کاهش یافت، سهم واردات% 26اتومبیل در آمریکا در حدود 

آمریکا و ژاپن  ،در نتیجه. کارگر صنایع اتومبیل سازی در آمریکا شغل دود را از دست دادند 666/266و حدود 

تا  1911میلیوا دستیاه از سال  01/1ن به آمریکا به با مذاکره به این توافق رسیدند که صادرات اتومبیل ژاپ

ژاپن موافقت کرد که بدوا . محدود شود 1915و  1914میلیوا دستیاه برای سالهای  15/1و  1912سال 

تا  1915از سال . تر، از محدودیتهای شدید وارداتی آمریکا صادرات اتومبیل دود را به این کشور محدود کند

ولی ژاپن به طور یک جانبه صادرات اتومبیل دود به  ،تجدید موافقتنامه را نکرده است آمریکا در دواستکنوا 

تا از بردورد بیشتر ( کل بازار آمریکا %25 حدود) سادتهمیلیوا دستیاه اتومبیل محدود  2/2آمریکا را در حد 

یل های ژاپنی وارد شده به هر حال با کاهش ارزش دالر و افزایش قیمت اتومب. تجاری با آمریکا اجتناب نماید

سازندگاا  .با شکست روبرو شد 1919و  1911توسد آمریکا، ژاپن در استفاده از سهمیه دود در سال های 

تالش کردند تا ضمن افزایش و بهبود کیفیت اتومبیل های  1915تا  1911اتومبیل در آمریکا طی سالهای 

ن تری به دست یابند، ولی کاهش هزینه ها به مصرف تولیدی دود، با کاهش هزینه ها به نقاط سر به سر پایی

، 0به ترتیب  1915و  1914 ،1912در سالهای   (Detroit) دیترویتدر نتیجه سود . کنندگاا انتقال پیدا نکرد

در مقابل ژاپن با صادرات اتومبیل با قیمتهای باالتر سود بیشتری بدست . میلیارد دالر کاهش یافت 1و  16

زیاا کننده اصلی مردم آمریکا بودند که مجبور شدند قیمتهای باالتری را برای اتومبیلهای  به هر حال. آورد

این موافقت نامه ( USITC)طبق تخمین کمیسیوا تجارت بین المللی آمریکا  .دادلی و وارداتی پردادت کنند

. دالر بیشتر شود 1266دالر و  006به ترتیب  1914باعث شد تا قیمت اتومبیلهای آمریکایی در ژاپن در سال 

تخمین زد که کل هزینة ناشی از موافقتنامه برای مصرف کنندگاا  USITC ، کمیسیواعالوه بر این

هزار شغل در صنایع اتومبیل سازی  44میلیارد دالر بود و حدود  2/15 ،1914تا سال  1911آمریکایی از سال 

برابر  2یا  2چنین هزینه ای بیش از . بین رفت دالر برای هر شغل از 666/166آمریکا با هزینه ای بیش از 

محاسبات نشاا می دهند که با حمایت آمریکا و سایر  .درآمد کارگراا صنایع اتومبیل سازی آمریکاست

های تولید  کشورهای صنعتی از صنایع فوالدسازی، منسوجات و سایر محصوالت نیز به ازای هر شغل هزینه

بین ژاپن و آمریکا نتایج  (VER)وافقتنامه محدودیت داوطلبانه صادرات م. به طور چشمییری کاهش می یابد

ژاپن . آمریکا تا حد بسیار زیادی به ویژه بازار اتومبیلهای کوچک را از دست داد. دییری نیز به دنبال داشت

ه گذاری که این نوع سرمای .سرمایه گذاری بسیار زیادی را برای تولید یک میلیوا اتومبیل در آمریکا انجام داد

توسد یک کشور در بازار صادراتی انجام می شود در واقع نوعی يلبه بر محدودیتهای تجاری و منازعات 

نیز و آلماا فرانسه، ایتالیا، انیلیس  ،به دنبال آمریکا کشورهای دییری نظیر کانادا. ی باشدمی لتجاری احتما

همیه بندی وارداتی بسیار سختی را در نظر سکشورهای دود به  یژاپن هایجهت محدودیت صادرات اتومبیل

آمریکا در مورد محدودیتهای داوطلبانه بر صادرات با . این روش در صنایع فوالد نیز به اجرا در آمد. گرفته اند

مذاکره کرد تا این کشورها صادرات دود به آمریکا را تا حد  1914عرضه کنندگاا بزرگ فوالد جهانی در سال 
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شغل از بیکاری حفظ شد  46666تا  25666براسا، این موافقتها حدود . مریکا محدود کنندتولید بازار آ% 26

 .درصد افزایش یافت 26تا  26ولی بدنبال آا قیمت فوالد آمریکا بین 

 مقایسه کنید؟با هم از نظر تجاری را سهمیه بندی واردات و محدودیتهای داوطلبانه بر صادرات  :سؤال

ر صادرات احتماالً نسبت به سهمیه بندی واردات کارآیی کمتری در محدود کردا های داوطلبانه بمحدودیت

از سوی دییر . واردات دارند، زیرا کشورهای صادر کننده با بی میلی اقدام به کاهش صادرات دود می کنند

استفاده  صادرکنندگاا دارجی احتماالً در مواجهه با سهمیه بندی واردات کشور مقابل، به طور کامل از سهمیه

چنین بهبودی در کیفیت . کرده و کاالیی با کیفیت باالتر و قیمت بیشتر در طول زماا صادر دواهند کرد

به عنواا . محصول به وضوح در قییة محدودیتهای داوطلبانه صادرات اتومبیلهای ژاپنی به آمریکا دیده شد

برو بوده و مشمول محدودیتهای فوق یک قاعده فقد کشورهای بزرگ عرضه کنندة کاال با چنین وضعیتی رو

می شوند، سیاست درهای باز برای سایر کشورها جهت جاییزینی بخشی از صادرات عرضه کنندگاا بزرگ و 

  .همچنین انتقال از طریق کشورهای جهاا سوم به قوت دود اعمال می شود

 

 

 كارتلهاي بين المللي  5.5 

که ( یا گروهی از دولتها)کاال در کشورهای مختلف است  یک کارتل بین المللی سازماا عرضه کنندگاا یک

با توافق روی محدود کردا تولید و صادرات کاال تالش می کنند، تا سود سازماا را به حداکثر برسانند و یا 

اگر چه کارتلهای دادلی در آمریکا يیر قانونی بوده و در اروپا نیز بسیار محدود . آنرا تا حد امکاا افزایش دهند

ت، ولی با قدرت بین المللی کارتلها به آسانی نمی تواا مقابله کرد زیرا این سازمانها تحت قلمرو قانونی و اس

 .قیایی هیچ کشوری قرار نمی گیرند

است که با  21(سازماا کشورهای صادر کننده نفت)ترین کارتل بین المللی در حال حاضر سازماا اوپک مشهور

برابر افزایش  4به  1924تا  1922شد تا قیمت نفت را بین سال های  محدود کردا تولید و صادرات موفق

است، این سازماا یک کارتل بزرگ دطوط ( IATA)مثال دییر سازماا حمل و نقل هوایی بین المللی . دهد

هوایی بین المللی است که سیاستها و مقررات و کرایه های مربوط به پروازهای هوایی بین المللی را به طور 

یک کارتل بین المللی در صورتی موفق است که فقد تعداد اندکی تولید کننده در آا . نه تعیین می کندسالیا

. بسیار موفق عمل کرد 1926اوپک طی دهه . سازماا کاالیی ضروری را عرضه کنند که جانشین نداشته باشد



  Organization of Petroleum Exporting Countries ( OPEC ) 

 




96 

ا آنها را در یک کارتل وقتی تعداد بسیار زیادی عرضه کننده در سطح بین المللی وجود دارد مشکل بتوا

از سوی دییر وقتی جانشینهای مناسبی برای محصول کارتل وجود دارد هر تالش . کارآمد سازماا دهی کرد

فقد منجر به این  دریافتی از سوی کارتل جهت محدود کردا تولید و صادرات به منظور افزایش قیمتها و سود

این مسأله علت شکست و عدم توانایی کارتلهای . کننددواهد شد که دریداراا کاالهای جانشین را انتخاب 

يیر از شکر، قهوه، )و سایر محصوالت کشاورزی ( يیر از نفت)بین المللی را در تسلد بر بازار مواد معدنی 

از آنجا که قدرت هر کارتل بستیی به توانایی آا در محدود کردا تولید و  .نشاا می دهد( کاکائو و الستیک

عرضه کنندگاا تمایل دارند که دارج از کارتل به فعالیت پردادته و یا با توسل به   ر یک ازصادرات دارد، ه

 1916این واقعه به طور آشکار در دهة . نیرنگ به فروش نامحدود کاال با قیمتی کمتر از قیمت کارتل بپردازد

ی نفت باعث شد تا اکتشاف رخ داد و باعث کدورت داطر اعیاء اوپک گردید، در آا زماا قیمتهای بسیار باال

به طور جدی دنبال ( و مکزیک ، روسیهنظیر انیلستاا، نروژ)و تولید نفت از سوی سایر کشورهای يیر عیو 

افزایش عرضة نفت بدنبال اکتشاف و تولید بیشتر، به همراه سیاست حمایت از منابع طبیعی باعث کاهش . شود

به شدت  1926در مقایسة با دهة  1916ی نفت در دهة در تقاضای محصوالت نفتی شد، در نتیجه قیمتها

عالوه بر این براسا، پیش بینی نظریه های اقتصادی می تواا نتیجه گرفت که کارتلها يالباً . کاهش یافت

در صورت موفقیت نیز کارتل چیزی . وضعیت ناپایداری داشته و نهایتاً با شکست و اضمحالل روبرو هستند

 .که سود دود را حداکثر می کند، نخواهد بود( ارتل يیر متمرکزک)بیش از یک انحصارگر 

 .تفاوت بین کارتل و تراست چیست؟ توضیح دهید :سؤال

 

از نظر سیاست قیمت گذاری، فعالیات در   یک چتراديام چند شرکت بزرگ را زیر   (Cartell)در حالی که کارتل

می باشد که بر  (Konzern)لفظ آمریکایی  (Trust) بازار جهانی، نحوه و میزاا تولید را شامل می شود، تراست

اسا، آا اديام شرکتها با توجه به میزاا سرمایه آنها صورت می گیرد و معموالٌ رهبری تراست به عهده یاک  

دییر شرکتهای عیو در عمال اجارا کنناده سیاساتهای اتخااذ شاده       . شرکت بزرگ و قدرتمند واگذار می شود

 .اديام شرکتها زیر نظر یک رهبری می باشد تراست، به همین داطر مشخصه. هستند

 

  (A)شرکت  

 (B)شرکت   (C)شرکت   (D)  شرکت  (E)  شرکت 
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 ساير نظارتهاي قانوني و فني  5.1 

آسیب می ( يیر ضروری)تجارت بین الملل از اعمال بردی نظارتهای قانونی و فنی و سایر کنترلهای رسمی 

ایمنی مربوط به اتومبیل و سایر تجهیزات برقی، کنترل سالم بودا کاالهای این نظارتها شامل کنترلهای . بیند

. می باشدشاا دهندة مبداء حمل و يیره بهداشتی، کیفیت بسته بندی محصوالت يذایی وارداتی و بر چسب ن

نظیر محدودیت وضع شده از )در عین حال نظارتهای قانونی بسیار زیادی با اهداف داص اعمال می شود 

بردی از این کنترلها اثر بسیار ( نیلیس در مورد نشاا دادا فیلم های دارجی از تلویزیوا این کشورسوی ا

 .اندکی در محدودیت واردات دارند

سایر محدودیتهای تجاری ناشی از قوانین و مقررات دولتی مربوط به درید از عرضه کنندگاا دادلی است 

، بنیاههای 1922مصوب سال  22ال تحت قانوا درید آمریکاطور مثب  22(سیاستها و مقررات دریدهای دولتی)

درصد به بنیاهها و تولیدکنندگاا دادلی  12دولتی ایاالت متحده ملزم به پردادت یک قیمت ترجیحی تا حد 

. مربوط به آزادسازی تجاری بوده است 24«دور توکیو»همانطور که بخشی از مذاکرات انجام شده در . هستند

رها موافقت کردند تا موادی از قانوا را به دریدها و تدارکات دولتی ادتصاص دهند، و به آمریکا و سایر کشو

این ترتیب نظارتها و کنترلها جنبه بین المللی پیدا کرده و شانس بیشتری نصیب عرضه کنندگاا دارجی می 

 .شود

به صورت تخفیف مالیاتهای این مالیاتها . شده است« مالیاتهای مرزی»های ادیر توجه بسیار زیادی به در سال

يیر مستقیم دادلی برای صادرکنندگاا کاال عمل کرده و برای وارد کنندگاا نیز همانند تعرفه گمرکی می 

مثالهای . به عبارت دییر مالیاتهای مرزی عالوه بر تعرفه گمرکی بر کاالهای وارداتی وضع می شود. دنباش

بر فروش و مالیات مقطوع و در اروپا شامل مالیات بر  مالیات ملمربوط به مالیاتهای يیر مستقیم در آمریکا شا

نظیر مالیات )از آنجا که بیشترین درآمد دولت آمریکا ناشی از مالیاتهای مستقیم است . ارزش افزوده می باشد

، (زودهنظیر مالیات بر ارزش اف)و بیشترین درآمد دولتهای اروپایی نیز از مالیاتهای يیر مستقیم است ( بر درآمد

یا آنکه هیچ )صادر کنندگاا اروپایی دواهد شد لذا تخفیف کمتری نصیب صادرکنندگاا آمریکا در مقایسه با 

لذا صادرکنندگاا آمریکایی عدم مزیت نسبی دواهند  ،(نمی شود تخفیفی نصیب صادرکنندگاا آمریکایی

 . جزء محدودیتهای تجاری هستندموافقتنامه های بین المللی کاال و نرخ های چند گانة ارز نیز . داشت

 

 


  Government procurement policies 
  Buy American ACT 
  Tokyo round 
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 نمونه سؤاالت فصل هشتم

 

 سیاست بازرگانی را تعریف کرده و اهداف آنرا توضیح دهید؟ .1

 کدام سیاست بازرگانی را برای کشورهای در حال توسعه پیشنهاد می کنید؟ چرا؟ .2

 .چیست؟ توضیح دهید همنظور از تعرف .2

فرمولهای مربوطه شرح  زفه مرکب را با استفاده اتعرفه بر ارزش کاال، تعرفه بر واحد کاال و تعر .4

 .اثر تجاری و درآمدی هر یک را با دییری مقایسه کنید .دهید

 . با رسم نمودار آثار تعرفه بر تجارت را توضیح  دهید .5

 .منظور از سهمیه بندی واردات چیست؟ آثار سهمیه بندی واردات بر تجارت را بیاا کنید .0

 .دهیدرا شرح  تعرفه مؤثر حمایتی .2

 آیا این نوع تعرفه را از نظر تجاری مثبت ارزیابی می کنید؟ چرا؟ منظور از تعرفه بهینه چیست؟ .1

به نظر شما این نظریه بیشتر برای کشورهای  .نظریه حمایت از صنایع نوپا را توضیح دهید .9

 توسعه یافته صادق است و یا کشورهای در حال توسعه؟ چرا؟

یک سیاست لملل تا چه اندازه نظریه حمایت از صنایع دادلی را با توجه به اهداف تجارت بین ا .16

 ؟ دانیدمی مناسب و مؤثر 

 .را شرح دهید( قیمت شکنی در تجارت)دامپینگ  .11

 صادراتی چیونه انجام می گیرد و مهمترین هدف آا چیست؟( یارانه)سوبسید  .12

 .محدودیت دواطلبانه بر صادرات را تعریف کنید .12

 تفاوت کارتل و تراست چیست؟ .و اهداف آنها را بیاا کنید هداتوضیح دکارتلهای بین المللی را  .14

 را چیونه ارزیابی می کنید؟ ( نظارتهای قانونی و فنی)سایر محدودیتهای تجاری  .15
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 جارت جهانیسیاسی و ت اقتصاد :فصل نهم

 

شد و توسعه در اقتصادی و سیاسی با توجه به نظام تجاری در سطح بین الملل بعنواا عوامل ر روابدامروز 

فرآیند توسعه همانیونه که ذکر شد، گرچه . سادتار اقتصادی و سیاسی کشورها بسیار حائز اهمیت می باشند

اقتصادی به شراید و سادتار اقتصادی و سیاسی کشورها بستیی دارد، ولی تجارت بین الملل می تواند در این 

کشورهای در حال توسعه با وجود تجارت جهانی طی  از آنجا که بردی از. پروسه نقش برجسته ای داشته باشد

با توجه به حجم و ارزش مبادالت  ،دست نیافتندهنوز ( رشد و پیشرفت مد نظر)سالهای گذشته به اهداف دود 

جهانی سؤال مطرح اینکه کشورهای در حال توسعه چیونه می توانند منافع تجاری و اقتصادی دود را در 

 .افزایش سهم دود در فرایند توسعه گردندش دهند تا از این طریق موفق به بازارهای بین الملل افزای

 

 

 كشورهاي درحال توسعه و توسعه يافتهتجارت بين  .1

هر کشور عیو در جامعه جهانی تالش دارد با تنظیم و تدوین سیاستهای کالا اقتصادی منافع تجاری دود را 

اید موانع و محدودیتهای تولیدی و تجاری را از بین برد برای نیل به این هدف ابتدا ب .تیمین و افزایش دهد

در  اقتصادیانسانی و تا شراید برای رشد پایدار که الزمه توسعه  آنها را کاهش دادبه عبارت دییر طوری یا 

 .هر کشور می باشد، بهبود یابد

 

 مشكالت تجاري كشورهاي در حال توسعه 

ند اقتصادی و بیکاری وسیع روبرو شدند، به طوری که جهت طی دهة گذشته کشورهای توسعه یافته با رشد ک

 نظیر صنایع نساجی، فوالد، کشتی سازی، لوازم برقی)مقابله با این مشکل، حمایتهای تجاری از صنایع بزرگ 

. را در مقابل واردات کشورهای در حال توسعه افزایش دادند( ، تلویزیوا، کفش و سایر محصوالت(دانیی)

توسعه در صنایع بسیار زیادی مزیت نسبی به دست آورده اند و یا در حال کسب مزیت  کشورهای در حال

مستقیماً متوجة صادرات صنعتی « حمایت گرایی جدید»بخش عمده ای از . نسبی در این صنایع هستند
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مهمترین ویژگی این کشورها رشد سریع تولید نادالص . است 25های در حال توسعة تازه صنعتی شدهکشور

سال گذشته، نسبت صادرات صنعتی  26طی . و رشد تولیدات و صادرات صنعتی آنهاست( GDP)ی دادل

به کل واردات کشورهای در حال توسعه از یک درصد به شش کشورهای در حال توسعة تازه صنعتی شده 

 به هر حال نوع کاالها و محصوالت صنعتی صادرات این کشورها باعث افزایش. درصد افزایش یافته است

برقراری نظام تعمیم علیريم  .شده استمحدودیتهای تجاری اعمال شده از سوی کشورهای توسعه یافته 

که طی مذاکرات کشورهای اروپای يربی با ژاپن و آمریکا حاصل شد و براسا،  20(G.S.P) "ترجیحات"یافته 

نظر گرفته شد، باز  آا ترجیحات داص برای صادرات کشورهای در حال توسعه به کشورهای توسعه یافته در

با مذاکرات داوطلبانه آمریکا با کشورهای توسعه یافته  .رو به فزایش است در تجارت جهانی هم حمایت گرایی

در مورد بسیاری از محصوالت نظیر منسوجات که اهمیت زیادی برای کشورهای در حال توسعه دارد، دائماً 

کشور در حال  29آمریکا با بیش از  1911تا سال . دوضع می شو( G.S.P)استثناء پشت استثناء نسبت به  

عالوه بر این قانوا تعرفه و . جانبه را داشته است کشور جامعه اقتصادی اروپا چنین توافقات دو 21توسعه و 

به رئیس جمهور ایالت متحده آمریکا این قدرت را داده است تا ترجیحات و امتیازات داص  1914تجارت سال 

دسارت تجاری آمریکا می شود، نادیده  را که موجب محدودیت صادراتی و در حال توسعه اعطایی کشورهای

یر ظن)قانوا مزبور بر حذف تدریجی امتیازات ترجیحی اعطاء شده به کشورهای در حال توسعه پیشرفته . بییرد

وجود به با آمریکا این کشورها  این شراید به علت افزایش مازاد تجاری. تأکید داردنیز  (و تایوااجنوبی کره 

چنانچه روند فعلی حمایت گرایی متوقف یا معکو، شود، احتماالً باید بر احیاء مجدد بدبینی نسبت به . آمد

در . در کشورهای در حال توسعه مهر تأیید زد 21و بازگشت به استراتژیها و سیاستهای دروا گرا 22صادرات

سعه به کشورهای صنعتی با اعمال سهمیه بندی صادرات کشورهای در حال تودرصد  26حال حاضر بیش از 

شدا بیشتر بازارهای کشورهای توسعه یافته به روی صادرات  باز. و سایر محدودیتهای يیرتعرفه ای روبروست

. کشورهای در حال توسعه بستیی زیادی به حل مشکالت مربوط به بیکاری در کشورهای توسعه یافته دارد

در سازماا تجارت نظیر مذاکرات ) دارد که با انجام مذاکرات چند جانبه تجاری به هر حال این امیدواری وجود 

 .بتواا روند حمایت گرایی را متوقف یا معکو، کرد( جهانی


هستند که از ... تایواا، ترکیه، سنیاپور و کشورهای در حال توسعه تازه صنعتی شده کشورهایی نظیر کره جنوبی،   52

نظر سادتار اقتصادی از کشورهای در حال توسعه پیشرفته تر بوده ولی در گروه کشورهای توسعه یافته قرار نمی 
 .گیرند

26  Generalized System of Preferences 
27  Export pessimism 
28  Inward-Looking Policies 
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 افزايش بدهي كشورهاي در حال توسعه 

. رسید( میلیارد دالر 1266)تریلیوا دالر  2/1طی دهة گذشته بدهی انباشته کشورهای در حال توسعه به رقم 

یعنی  ،در حال حاضر پردادت این بدهی عظیم از سوی کشورهای در حال توسعه بسیار مشکل است

ای توسعه این کشورها برنامه ه ، و همین مسأله زیاا جدی بهبازپردادت اصل وام و حتی بهرة مربوط به آا

جهت تأمین مالی  زیرا این کشورها ،بدهی کشورهای در حال توسعه به شدت افزایش یافته است .وارد می کند

 ،استافزایش یافته  سالهای ادیرسرمایة مورد نیاز دود و پردادت صورتحسابهای درید نفت که قیمت آا طی 

مشکالت فوق به همراه صادرات بسیار . به استقراض از بانکهای دصوصی کشورهای توسعه یافته کردنداقدام 

با استقراض بیشتر از . می کندپیچیده ی را اندک این کشورها به کشورهای توسعه یافته، وضعیت بحران

تنها  گذشتهدهة  دوبه هر حال در . کشورهای دارجی، رشد بدهی این کشورها شدت بیشتری به دود گرفت

در کشورهای مقروض رشد عظیم و سریع بدهیها نصیب این کشورها شد و ادتالالت و نابسامانیهای وسیع 

بدهیهای کشور مکزیک طی  .یابدتا حدی کاهش ( IMF)مللی پول با ددالتهای مکرر صندوق بین التوانست 

تازگی جزء کشورهای  افزایش یافت، هر چند این کشور به یک دورة کوتاه مدت به بانک های دارجی سریعاً

به شدت کاهش یافت، کشور  1912وقتی قیمت نفت در سال . ثروتمند و دارای نفت به حساب می آید

و جهاا به سوی وضعیتی با نام بحراا بدهیها ( 1912اوت )هیهای دارجی نبود مکزیک قادر به پردادت بد

 15میلیارد دالر و بهرة سالیانه آا به  162، بدهی دارجی مکزیک به 1911تا سال برای مثال . پیش می رفت

دییر . یدگردمی میلیارد دالر بالغ  9، در مقابل تراز پردادتهای مثبت این کشور به ه بودمیلیارد دالر رسید

با مشکل تراز بازرگانی مواجهه دالر بدهی  هابا میلیاردو شیلی  ، آرژانتینبرزیلکشورهای امریکای التین مانند 

و  IMFکشورهای در حال توسعه مجبور شدند تا به کمک  ی دودبه علت تأدیر در پردادت بدهیها .هستند

زپردادت بدهی و بهرة آا به مذاکره با بندی با صندوق جهت تغییر جدول زماا اینتحت نظارت مستقیم 

بخشی از مذاکرات شامل پذیرش شراید سختی نظیر کاهش واردات، کاهش تورم،  .بانکهای بستانکار بپردازند

با  .افزایش دستمزدها و اجراء برنامه های اقتصادی جهت نیل به رشد پایدار از سوی این کشورها می شود

، کشورهای بدهکار آمریکای التین به مخالفت با طرحهای سخت ارائه رشد یکنوادت و رو به توقف توجه به

کشورهای توسعه یافته و بانک جهانی می بایستی جهت « طرح بکر» بر اسا،. پردادتند IMFشده از سوی 

بانکهای بزرگ . را تسهیل و افزایش دهندرشد کشورهای در حال توسعه صدور سرمایة بیشتر به این کشورها 

و طلب يیر قابل وصول  جیح می دادند تا به جمع آوری قرضتجاری به انجام چنین کاری بی میل بودند و تر

. پردازندب( در این بازارها داراییها مجدداّ درید و فروش می شوند)دوم  دستدود و یا فروش آنها در بازارهای 

سیاستهای بانک جهانی و اعتراض به  هاا ودر بردی از کشورهای بدهکار جپس از شورش و آشوب 

برای کاهش بار سنیین بدهی کشورهای کشورهای توسعه یافته، صندوق بین المللی پول سیاستهای جدیدی 

د، کاهش در طرح جدی. کنار گذاشته شد به این ترتیب طرح بکر. در پیش گرفتبدهکار آمریکای التین 

هدف از اجرای این سیاست کاهش بدهی کشورهای . نظر بود جانبه مد های چندبدهیها و تیمین مالی قرض
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 بانک جهانی و صندوق بین المللی پول طی سالهای. بوددر حال توسعه به بانکهای تجاری کشورهای صنعتی 

ژاپن نیز متعهد به تأمین  .جهت کاهش بدهی این کشورها شدندمتعهد به جبراا مبلغی  (1919 – 2666)

های کارآمد و حائز اهمیت چه تأثیری در حل مشکل روشه هر حال باید دید که ب. شدبخشی از این بدهی 

آدرین موضوع مربوط به افزایش دائمی جریاا سرمایه از سوی کشورهای توسعه  .بدهیهای بین المللی دارند

توسعه حال کشورهای در  1926از آنجا که در اوایل دهة . یافته به سمت کشورهای در حال توسعه می باشد

 1916داشتند، در اوائل دهة ( سرمایه گذاری مستقیم)در مقابل هر دالر بدهی یک دالر ارزش دارائی دالص 

همین مسأله باعث بروز . سنت ارزش دارائی دالص آنها بود 26در مقابل هر دالر بدهی دارجی کمتر از 

دستیابی به رشد پایدار و  بنابراین برای يلبه بر مشکل بدهیها و. شد 1916بحراا بدهیها در اوائل دهة 

استمرار آا در کشورهای در حال توسعه، افزایش جریاا سرمایه به صورت سرمایه گذاری مستقیم و عدم 

 .اتکاء به قرضهای کوتاه مدت ضروری به نظر می رسد

 

  نظام اقتصاد بين المللتغيير 

تشکیل  29(NIEO)د بین الملل مجمع عمومی سازماا ملل متحد جهت ایجاد نظام جدید اقتصا 1924در ژوئن 

فقر شدید در بیشتر کشورهای در حال توسعه و شیوع این اعتقاد که اقتصاد جهانی بر دالف میل این . شد

قطعاً بسیاری از تقاضاهای مطرح شده در . کشورها عمل می کند از مهمترین علل تشکیل این اجال، بود

NIEO متحد  قبالً در کنفرانس توسعه و تجارت سازماا ملل(UNCTAD)26 ( 1901) ، دهلی نو(1904) در ژنو

( 1912)و ژنو ( 1912)، بلیراد (1929)، مانیل (1920)مطرح شده بود، مجدداً در نایروبی ( 1922)و سانتیاگو 

عالوه بر تقاضای مذاکرات مجدد در مورد بدهیهای بین المللی و کاهش بهره های پردادتی . یز طرح گردیدن

 : تقاضای کشورهای در حال توسعه شامل موارد زیر می شود( مورد بررسی قرار گرفت که در قسمت قبلی)

 تصویب موافقتنامه های بین المللی کاال در مورد اکثر محصوالت به منظور تثبیت و افزایش درآمدهای

اعمال مقررات   .صادراتی کشورهای در حال توسعه و تأمین مالی اولیه توسد کشورهای توسعه یافته

حذف  ترجیحی برای کشورهای توسعه یافته جهت صادرات صنعتی به بازارهای کشورهای توسعه یافته، 

افزایش تکنولوژی به   .ورزی به کشورهای توسعه یافتهمحدودیتهای تجاری بر صادرات محصوالت کشا

جی به افزایش ساالنه جریاا کمکهای دار  .کشورهای در حال توسعه و کنترل شرکتهای چند ملیتی

به کشورهای در حال توسعه اجازه داده شود تا نقش بیشتری در تصمیم   .کشورهای در حال توسعه

به بررسی مختصر هر یک از دردواستهای فوق و نوع پیشرفت حاصله  در ادامه. گیریهای بین المللی ایفاء کنند

 :در صورت انجام هر یک از دردواستها می پردازیم
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ای در حال توسعه در دواست تنظیم موافقتنامه های بین المللی در سالهای گذشته کشوره -

 16در ابتدا . بود ارائه کردند NIEOرا که جزء اصلی تقاضا برای ( برنامة یکپارچة کاالها)کاال 

، قلع، کنف و الیاف مشمول مقررات ، چایکاالی شکر، مس، پنبه، قهوه، کائوچو، کاکائو

اشاره کردیم، تجربیات گذشتة مربوط که در قسمت قبل به هر حال همانطور  .دردواستی بود

به موافقتنامه های عمومی کاال هر چند موفقیت آمیز نبوده ولی در جای دود باعث حرکت و 

ر يیر یدر عمل مالحظه شده که انجام چنین طرح هایی با توجه به ذدا. دلیرمی شده اند

از آنها جهت کنترل صادرات استفاده ترل کاالها چنداا عملی نیستند یا آنکه باید نقابل ک

 .کنیم که نهایتاً منجر به کارآیی وسیع دواهد شد

در عین حال که تصویب هرگونه موافقت نامة بین المللی کاال برای بسیاری از کاالها باعث  -

حذف و نابودی کامل مکانیسم بازار و عدم کارآیی آا دواهد شد، ولی سایر دردواستهای 

این حالت مربوط  .سعه باید با نظام فعلی اقتصاد بین الملل همساز باشدکشورهای در حال تو

به دردواست کشورهای در حال توسعه جهت استفاده از نظام ترجیحات به منظور صدور 

بجای حذف محدودیتهای . کاالهای صنعتی دود به بازارهای کشورهای توسعه یافته می شود

به بازارهای « دستیابی ترجیحی»فاده از تقاضای است ،تجاری کشورهای در حال توسعه

یافته را دارند، زیرا کشورهای توسعه یافته بخش اعظم منافع دود را از کشورهای توسعه 

همانطور که پس از )های تجاری به دست می آورند افزایش صادرات و حذف محدودیت

نشاا می  محاسبات(. مذاکرات تجاری دور کندی و توکیو این مسأله توسد گات تیمین شد

دهند که ترجیحات تعرفه ای احتماالً باعث افزایش صادرات کاالهای صنعتی کشورهای در 

های حاصل شده در این راستا در اصل ناشی از تصویب بردی پیشرفت. حال توسعه دواهد شد

و  1921-22نظام تعمیم یافتة ترجیحات توسد کشورهای اروپای يربی و ژاپن در سال 

به هر حال همانطور که اشاره کردیم، . بوده است 1920ادا در سال توسد آمریکا و کان

نظیر منسوجات، کفش، دوچرده و سایر )مهمترین محصوالت کشورهای در حال توسعه 

 ،با سهمیه بندیهای داوطلبانه بر صادرات ،به طور مستقیم یا يیر مستقیم( کاالهای صنعتی

 .مستثنی شده اند
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ل توسعه حذف تمام محدودیتهای تجاری وضع شده بر دردواست بعدی کشورهای در حا -

محاسبات نشاا می دهند که حذف این . از این کشورهاستواردات محصوالت کشاورزی 

افزایش  به شکل قابل توجهمحدودیتها درآمد صادراتی کشورهای در حال توسعه را ساالنه 

زیرا این  ،ه استدر این راستا صورت نیرفتهنوز پیشرفت محسوسی به هر حال . می دهد

به ویژه ژاپن و )دردواست با منافع کشورهای توسعه یافته و منافع کشاورزی این کشورها 

متقابالً دردواست کشورهای در حال توسعه مبنی بر . در تیاد است( اتحادیه اقتصادی اروپا

وسعه انتقال تکنولوژی و افزایش این انتقال از کشورهای توسعه یافته به کشورهای در حال ت

 .و قوانین مربوط به طرز عمل شرکتهای چند ملیتی با شکست مواجه شد

ی شامل افزایش کمکها (NIEO)از جنبة مالی، دردواستهای نظام جدید اقتصاد بین الملل  -

 کشورهای توسعه یافته GNPدرصد ارزش  2/6تا دارجی به کشورهای در حال توسعه که 

از حالت دوجانبه به کمکهای مالی چند جانبه، توزیع و تعمیم این نوع کمکها  می تواند باشد،

کمک به کشورهای در حال جهت ( حق برداشت مخصوص)ر جدید پولی بین المللی یذدا

این اکثر  حاالتا . توسعه و مذاکرات مجدد دربارة بدهیهای دارجی این کشورها می شود

هی از کشورها هستند که کشورهای توسعه یافته گرو. دردواستها بدوا پاسخ باقی مانده اند

دود را به وسیله کمکهای دارجی به دست می آورند،  GNPدرصد از ارزش  29/6کمتر از 

عالوه بر این بیشتر . درصد است 22/6این رقم در مورد ایاالت متحده آمریکا چیزی حدود 

امروزه صدای کشورهای در حال . کمکهای مربوط به کشورهای توسعه نیافته دو جانبه است

توسعه نسبت به گذشته در تصمیم گیریهای سازمانهای مهم بین المللی نظیر سازماا ملل، 

بانک جهانی و صندوق بین المللی پول بیشتر شده است، ولی هنوز با وجودی که تعداد این 

نتیجه  .کشورها بیش از کشورهای توسعه یافته است هیچ تسلطی بر سازمانهای فوق ندارند

ا گفت دردواستهای کشورهای در حال توسعه می تواند باعث اصالحات نهایی اینکه می توا

در بین المللی  نویناندکی در نظام اقتصاد بین الملل شود ولی استقرار یک نظام اقتصادی 

در تاَمین منافع اقتصادی و سیاسی دو قطب  جهانی موفقیت سازماا تجارتبستیی به  آینده

 .عه یافته دواهد داشتکشورهای در حال توسعه و کشورهای توس
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 (هاادغام اقتصاد) اقتصادي گراييهم .2

یه هم پیوندی اقتصادی نظر. مبنای سیاستهای همیرایی هستندگمرکی  اتحادیه و 21هم پیوندی اقتصادی

کاهش یا حذف موانع تبعیض آمیز بین کشورهای متحد همیرایی اقتصادی و بازرگانی جهت  نوعی سیاست

 :است دارای انواع مختلف( اديام اقتصادی)از نظر درجه هم گرایی دی وندی اقتصاهم پی .است

  

 اتحادیه اقتصادی اروپا 

اتحادیه اقتصادی اروپا باالترین هم پیوندی اقتصادی بین کشورهای عیو را نشاا می دهد، بطوریکه اديام 

زار مشترک اروپا بدوا اقتصادهای ملی در یک اقتصاد بزرگ و حداکثر همیرایی بین اعیا منجر به تشکیل با

 : مهمترین اهداف اتحادیه اقتصادی اروپا عبارتند از .محدودیتهای تجاری و یک واحد پولی شده است

وقتی کشورها با یکدییر مناسبات حسنه اقتصادی و بازرگانی داشته باشند و این . تیمین صلح بین کشورها

جنگ و ستیز بوجود نمی آید و ملتها نیز می توانند  امر منجر به افزایش رفاه جامعه بشود، هیچ دلیلی برای

در اتحادیه اقتصادی اروپا بخاطر حذف . تشدید بازارهای رقابتی . درکنار یکدییر به رشد و توسعه برسند

موانع تجاری و تشکیل بازار مشترک، رقابت بین بنیاههای اقتصادی تشدید شده و این امر در نهایت برای 

مطلوب تمام می شود، چراکه اجنا، و کاالهای مورد نیاز آنها هم دارای کیفیت  مصرف کنندگاا بسیار

با توجه به فشار بازارهای رقابتی و همیرایی . تخصیص منابع اقتصادی . هستند و هم دارای قیمت مناسب

و اقتصادی، هر کشور عیو تمام سعی دود را برای استفاده کامل از ظرفیتهای تولیدی دویش بکار گرفته 

با . گسترش سرمایه گذاریهای دادلی و دارجی . سیاست تقویت بیشتر بخش دصوصی را دنبال می کند

توجه به حذف موانع بازرگانی و وجود مزیت نسبی در بین کشورهای عیو، آا گروه از کشورها که در عرصه 

دود جذب کنند بلکه ابتکار  اقتصاد عملکرد موفقی داشته اند، دواهند توانست نه تنها سرمایه را به طرف کشور

اتحادیه اروپا موفق شد با استفاده از یک واحد پولی برای   .عمل در تکنولوژیهای نوین را نیز بدست آورند

فشار اقتصادی و سیاسی را بر گشورهای يیر عیو گروه یورو افزایش داده و باعث حوزه یورو و بازار مشترک 

هداف سیاسی اروپا زمانی دواهند توانست به واقعیت تبدیل شوند که ا. شتاب گرفتن پروژه اروپای واحد شود

 . اروپا منسجم و یک پارچه باشد


31    Economic integration 
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 اتحادیه گمرکی و مناطق آزاد تجاری 

مانند منطقه آزاد  ،هر نوع تعرفه یا موانع يیر تعرفه ای تجارت را بین اعیاء حذف می کند 22اتحادیه گمرکی

تجاری این است که تمام کشورهای عیو اتحادیه گمرکی سیاست  ولی تفاوت آا با منطقه آزاد ،تجاری

نظیر اعمال نردهای تعرفه مشترک برای سایر  ،تجاری یکسانی را نسبت به کشورهای دییر بکار می برند

نوعی هم پیوندی اقتصادی است که تمام موانع و محدودیتهای تجاری بین  22منطقه آزاد تجاری. کشورها

بازار  .هر کشور عیو موانع تجاری دود با سایر کشورهای يیرعیو را حفظ می کند اعیاء حذف می شود ولی

چیزی فراتر از اتحادیه گمرکی است و تحرک آزادانه نیروی کار و سرمایه بین کشورهای عیو بازار  24مشترک

 20ادییا مناطق آزاد اقتص 25مناطق معاف از حقوق گمرکی. ، نظر اتحادیه اقتصادی اروپامشترک وجود دارد

مفاهیم جدیدی هستند که در سالهای ادیر به وجود آمدند و می تواا این مفاهیم را در چارچوب اتحادیه های 

این مناطق با معافیت حقوق و عوارض گمرکی مربوط به مواد اولیه و . گمرکی مورد بررسی و تحلیل قرار داد

یک مثال از یک اتحادیه  .ی کنندسایر کاالهای واسطه زمینه جذب سرمایه گذاری دارجی را فراهم م

 .اقتصادی و پولی کامل در حال حاضر ایاالت متحده آمریکا می باشد

 

 مقررات ترجیحی تجارت 

باعث کاهش موانع تجاری بین تمام کشورهای عیو یا متحد نسبت به تجارت با  22مقررات ترجیحی تجارت

. ترین شکل هم پیوندی اقتصادی است مالیم ،مقررات ترجیحی تجارت. سایر کشورهای يیر عیو می شود

است  21«طرح ترجیحی کشورهای مشترک المنافع بریتانیا»بهترین مثال مربوط به مقررات ترجیحی تجارت

  .به وسیله بریتانیا برای اعیاء و بردی وابسته های قبلی پادشاهی بریتانیا پایه گذاری شد 1922که در سال 

 ت؟ آیا همیرایی اقتصادی منجر به افزایش تجارت می شود؟ چرا؟منظور از همیرایی اقتصادی چیس :سؤال

های  مولد تجارت و اتحادیه( اقتصادی)برای پاسخ به این سؤال الزم است ابتدا مفاهیم اتحادیه های گمرکی 

 .گمرکی منحرف کننده تجارت توضیح داده شوند


32    Customs Union 
33    Free trade area 
34    Common Market 
35    Duty Free Zones 
36    Free Economic Zones 
37    Preferential Trade Arragments 
38    British Commanowealth Preference Scheme 
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  تجارتتوسعه و هاي گمركي  اتحاديه  2.1

و  "تجارت اتحادیه کمرکی مولد" ی گمرکی بر تعادل جزئی را می تواا برحسبآثار ایستای اتحادیه ها

که  استتجارت  مولد زمانیاتحاده گمرکی . اندازه گیری کرد "کننده تجارتحرف من اتحادیه گمرکی"

اتحادیه جانشین بردی از محصوالت دادلی  یواردات ارزاا تر و با هزینه تولیدی کمتر از سوی سایر اعیا

با این فرض که قبل و بعد از تشکیل اتحادیه گمرکی اشتغال کامل منابع . ر عیو اتحادیه شودیک کشو

تولیدی حاکم باشد، این جانشینی باعث افزایش رفاه تمام کشورهای عیو از طریق افزایش تخصص در تولید 

شورهای يیر عیو اتحادیه گمرکی مولد تجارت باعث افزایش رفاه سایر ک. با توجه به مزیت نسبی دواهد شد

صرف واردات ( با توجه به تخصص بیشتر در تولید) زیرا بخشی از افزایش در درآمد حقیقی د،نیز دواهد ش

 .بیشتر از سایر کشورهای جهاا دواهد شد

 

 29اتحادیه گمرکی مولد تجارت 

 SXو  DX  در این نمودار. مشاهده می کنید 26آثار تشکیل یک اتحادیه گمرکی مولد تجارت را در نمودار 

 در کشور Xفرض کنید که قیمت کاالی . می باشد( 2)در کشور  Xمنحنی های تقاضا و عرضه دادلی کاالی 

نیز به قدری ( 2)کشور . است( $ Px = 1/5)و در سایر کشورهای جهاا ( PX =1$) با وجود تجارت آزاد( 1)

ابتدائاً یک تعرفه بر ارزش يیر ( 2)ور اگر کش. کوچک است که نمی تواند هیچ تاثیری بر این قیمتها بیذارد

با قیمت ( 1)را از کشور  Xکاالی ( 2)وضع کند، آنیاه کشور  xدرصد بر واردات کاالی  166تبعییی معادل 

(PX = 2 $ )در قیمت . وارد دواهد کرد(PX = 2 $)  (2)کشور ،X56 مصرف می کند(GH) بطوریکه ،X26 

درآمد ناشی از . وارد می کند( 1)را از کشور X26 (JH )لید کرده و آا را در دادل تو( GH)یعنی به میزاا 

منحنی عرضه کامالً کشش  S1در نمودار، . دالر می باشد 26یا ( MJHN) معادل (2)وضع تعرفه در کشور 

منحنی عرضه پس از وضع تعرفه است، کشور ( S1+T). با وجود تجارت آزاد ،است( 2)در کشور  Xپذیر کاالی 

در سایر کشورها با توجه به  Xزیرا قیمت کاالی وارداتی  ،را از سایر کشورها وارد نمی کند X کاالی( 2)

اتحادیه گمرکی تشکیل دهند ( 1)و کشور ( 2)چنانچه کشور . دواهد بود( $ PX = 3)احتساب تعرفه برابر 

، آنیاه (ای وضع نکند تعرفه (1)بر واردات کشور ( 2)حذف شود، یا کشور ( 1)یعنی تعرفه بر واردات کشور )

 یعنی به میزاا 70x، (2)در این قیمت کشور . دواهد بود( PX =1$) معادل( 2)در کشور  Xقیمت کاالی 

(AB)  10مصرف می کند به طوری کهX (AC)  60آا را در دادل تولید کرده وX   آا را(CB)  ( 1)از کشور

با  (2)سود مصرف کنندگاا کشور . اهد داشتدرآمد تعرفه ای نخو( 2)در این حالت کشور . وارد می کند

به هر حال بخشی از این سود نفع دالص . دواهد بود( AGHB) تشکیل اتحادیه گمرکی معادل مساحت ناحیه


39    Trade – Creating Customs Unions 
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کاهش  (MJHN)کاهش در اضافه رفاه تولیدکننده و ناحیه ( AGJC) یعنی ناحیه. می باشد( 2)کشور 

نیز ( دالر 15) معادل( BHN)و ( CJM)دورده یا مثلثهای  مجموع نواحی هاشور. درآمدهای تعرفه ای است

نفع رفاهی ناشی از ایجاد تجارت که مربوط به ( CJM)مثلث . است( 2)برای کشور  46نفع رفاهی دالص ایستا

از تولیدکنندگاا کشور  10X (CM)بخش تولیدی است نشاا می دهد، این نفع رفاهی در نتیجه انتقال تولید 

( VUMCبا هزینه ( )1)به تولیدکنندگاا کارآمدتر کشور ( VUMC)با هزینه ای معادل )  تربا کارآیی کم( 2)

نفع رفاهی ناشی از ایجاد تجارت مربوط به بخش مصرف را نشاا می دهد، ( BHN)مثلث . به دست می آید

مقابل  را در( ZWBH)بوده و نفع ( 2)در کشور  20X (NB)این نفع رفاهی ناشی از افزایش مصرف به سطح  

که یکی از پیشتازاا توسعه نظریه اتحادیه های  (Viner)وینر . نشاا می دهد  (ZWBN)هزینه ای به اندازه 

. ایجاد تجارت تاکید داشت و اثر مصرفی را نادیده می گرفت اثر تولیدیبود، بر روی  1956گمرکی در سال 

د و اولین فردی بود که اثر مصرفی تکمیل کر 1955نظریه اتحادیه های گمرکی را در سال  (Mead)مید 

دو مثلث مذکور را برای محاسبه نفع کل رفاهی ناشی  41بعدها جانسوا. ایجاد تجارت را مورد مالحظه قرار داد

 .از اتحادیه های گمرکی معرفی نمود

 

 با رسم نمودار اتحادیه گمرکی مولد تجارت را توضیح دهید؟  :1 سؤال

های گمرکی در  ا و تکامل تجارت بین الملل، آیا الزم است تا اتحادیهبا توجه به گذشت زما   :2 سؤال

 های اقتصادی شوند؟ چرا؟ مناطق مختلف جهاا تبدیل به اتحادیه

 آیا اتحادیه اقتصادی اروپا هم سو با تجارت بین الملل است و یا ضد آا؟ چرا؟ :2سؤال 


40    Net static welfare gain 
41    Johnson 
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 داری اتحادیه گمرکی مولد تجارتتفسیر نمو

__________________________________ 

DX  وSX  منحنی های تقاضا و عرضه دادلی کاالیX   در قیمات . اسات ( 2)در کشاور (PX = 2$)   

مصرف  50X (GH)، (2)قبل از تشکیل اتحادیه کشور . که شامل تعرفه بر ارزش واردات نیز هست

وارد ( 1)را از کشاور    30X (JH)آا را در دادل تولیاد کارده و    20X (GJ)می کند، به طوری که 

( 2)کشاور  . اسات ( MJHN)دالر و معاادل   26، (2)درآمد ناشی از وضع تعرفاه در کشاور   . می کند

دالر مای   2با احتساب تعرفه گمرکی بیش از   PXرا از سایر کشورها وارد نمی کند، زیرا   Xکاالی 

مصرف می  X (AB) واحد 26، (2)، کشور (2)و ( 1)گمرکی بین کشور بعد از تشکیل اتحادیه . شود

 در قیمات ( 1)را از کشاور   60X (CB)را در دادال تولیاد کارده و    10X(AC)کند، به طوری کاه  

(PX = 1$) درآمد تعرفه ای نخواهد داشت و ناحیه  (2)در این وضعیت کشور . وارد می کندAGJC 

نفع رفااهی داالص ایساتای    . دلی به مصرف کنندگاا دادلی استمازاد انتقالی از تولید کنندگاا دا

( دالر 15) BHN و CJM در مجموع به اندازه مجماوع ناواحی هاشاور داورده مثلثهاای      (2)کشور 

 . است
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 اتحادیه گمرکی منحرف کننده تجارت 

ر آثار اتحادیه های در این قسمت ابتدا به تشریح مفهوم انحراف تجاری و سپس با استفاده از نمودار به تفسی

زمانی پیش می آید که با تشکیل اتحادیه  42انحراف تجارت .گمرکی منحرف کننده تجارت می پردازیم

از ( کارآتر) کی جانشین واردات با هزینه کمترگمرکی، واردات با هزینه بیشتر از یک کشور عیو اتحادیه گمر

اتحادیه  یهای ترجیحی تعرفه ای بین اعیاانحراف تجارت به علت اعمال سیاست. یک کشور يیر عیو شود

زیرا موجب انتقال تولید از تولیدات کارآتر دارج از  ،انحراف تجارت باعث کاهش رفاه می شود. به وجود می آید

يیر بنابراین انحراف تجارت موجب تخصیص . اتحادیه به تولیدکنندگاا دادل اتحادیه با کارآیی کمتر می شود

 .لیدی در سطح بین المللی شده و تولید را از تخصیص براسا، مزیت نسبی دور می کندمنابع تو (يلد)بهینه 

و لذا  را به همراه دارد« انحراف تجارت »و « ایجاد تجارت» اتحادیه گمرکی منحرف کننده تجارت هر دو اثر

قدرت نسبی هر  این امر نیز در جای دود بستیی به .می تواند باعث افزایش یا کاهش رفاه اعیا اتحادیه شود

رفاه کشورهای يیرعیو نیز می تواند کاهش یابد، زیرا منابع اقتصادی آنها . یک از دو نیروی متیاد فوق دارد

بنابراین در حالیکه اتحادیه گمرکی مولد . پس از انحراف تجاری با کارآیی کمتری مورد استفاده قرار می گیرد

ش يیر قابل اجتناب رفاه در کشورهای عیو و يیرعیو شود، تجارت می تواند فقد باعث ایجاد تجارت و افزای

اتحادیه گمرکی منحرف کننده تجارت ممکن است هر دو اثر ایجاد تجارت و انحراف تجارت را به همراه 

 .(و رفاه سایر کشورهای جهاا را کاهش دهد) داشته باشد و لذا موجب افزایش یا کاهش رفاه اعیا شود

 Sxو Dxدر این نمودار . می کنید مشاهده 21رف کننده تجارت را در نمودار رکی منحآثار ناشی از اتحادیه گم

منحنی های عرضه کامالً با  بیتنیز به تر SR وS1 و (2) در کشور  Xمنحنی های تقاضا و عرضه کاالی 

یی با وضع یک تعرفه ارزشی يیرتبعی. می باشد (SR) سایر کشورها و( 1)کشش در تجارت آزاد در کشورهای 

 ،(S1+T)و در طول منحنی عرضه  (PX=2$)در قیمت ( 2) ، کشورXدرصد بر واردات کاالی  166به اندازه 

 50X، (2) کشور (PX=2$) را وارد می کند، در قیمت Xکاالی  ،که قبالً ملالحظه کردید 26 نظیر نمودار

(GH)   20مصرف می کند، کهX (GJ)  30آا را در دادل تولید کرده وX (JH)  وارد می  (1)ا را از کشور آ

اگر . بدست می آورد( JMNHبه اندازه مساحت )دالر درآمد تعرفه ای  26پس از وضع تعرفه  (2) کشور. کند

یعنی تعرفه های گمرکی دود را فقد )یک اتحادیه گمرکی تشکیل دهد  (SR) هاکشورسایر فقد با  (2) کشور

ارزاا تر شده و به ( 2) برای کشورها کشورسایر از  X  ، قیمت واردات کاالی(حذف کند هاکشوردییر برای 

(PX=1/5$) در قیمت . می رسد(PX=1/5$) 60 مقدار (2) کشورX (GB) 15مصرف می کند به طوری کهX 

(GC)  45را در دادل تولید کرده وX (CB)  هاکشورسایر را از (SR) (2) در این حالت کشور. وارد می کند 

از تولید کنندگاا با کارآیی بیشتر و  (2) در کشور Xاردات کاالی و بدین ترتیب. اهد داشتدرآمد تعرفه ای نخو

 SR به سمت تولیدکنندگاا با کارآیی کمتر در کشور( کشوری که عیو اتحادیه نیست)( 1) کم هزینه تر کشور


42    Trade diversion 
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  G       J            H    S1 + T

  G'      C'          J'        H'        B'  SR

       S1

           M        N         DX 

  PX ($)   (2)کشور      
         

               SX   

    5       

         

    4       

    3      E     

         

    2       

  1/5       

    1       

         

                X  

            10   15    20             50        60      70 

( اتحادیه نیست که عیو)( 1)منتقل می شود، زیرا در اینجا تبعیض تعرفه ای برای کشور ( عیو اتحادیه)

و پس از  30Xفبل از تشکیل اتحادیه گمرکی  Xاز کاالی  (2) دقت کنید که واردات کشور. برقرار شده است

بنابراین اتحادیه منحرف کننده تجارت می تواند منجر به ایجاد تجارت نیز . است 45Xیه گمرک تشکیل اتحاد

 . بشود

 اتحادیه گمرگی منحرف کننده تجارت  :21نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 :ه گمرکی منحرف کننده تجارتیی اتحادتفسیر نمودار

DX  وSX منحنی های تقاضا و عرضه کاالی X  و ( 2)در کشورS1  وSR  نیز به ترتیب منحنیهای

با وضع یک تعرفه . می باشد (SR)و سایر کشورها ( 1)در کشور  Xعرضه کامالً با کشش کاالی 

وارد می ( 1)از کشور  (PX=2$)در قیمت   30X (JH) ،(2)درصد، کشور  166يیرتبعییی معادل 

 PX)در قیمت  (CB)واحد  45، (2)پس از تشکیل اتحادیه گمرکی با سایر کشورها، کشور. کند

از ایجاد تجارت دالص ناشی از ( 2)منافع رفاهی کشور . وارد می کند (SR)از سایر کشورها ( 1/5$=

زیاا (. B'H'Hو  C'J'Jمجموع مساحت مثلثهای ) دالر است 25/2 تشکیل اتحادیه گمرکی مساوی

(. مساحت مستطیل هاشور دوردهیعنی  )دالر است  15رفاهی ناشی از انحراف تجارت دقیقاً معادل 

( 2)بنابراین اتحادیه گمرکی منحرف کننده تجارت در وضعیت فوق باعث زیاا رفاهی دالص کشور 

 .دالر شده است 25/11به اندازه 

 

مجموع  .به دست می آید (SR)ها کشورسایر که از تشکیل اتحادیه گمرکی با  (2) ایستا در کشورآثار رفاهی 

منافع رفاهی ناشی از ایجاد تجارت دالص است و ناحیه ( دالر 25/2) (BH'H) و( CJ'J)مساحت مثلثهای 
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 از کشور 30X (JH) زیاا رفاهی ناشی از انحراف واردات به اندازه( دالر 15معادل ) (MNHJ)هاشور دورده 

نفع مربوط به اضافه رفاه مصرف . است( SRکشور )پرهزینه تر  هایکشورسایر به ( 1)کم هزینه تر کشور 

کننده به مصرف کننده در اضافه رفاه انتقالی از تولید( GGJC) که مقدار می باشد( GGHB)کننده برابر 

درآمد تعرفه ای جمع آوری . باقی نمی ماند (2) کشوراست، بنابراین هیچ نفع یا زیاا دالص برای  (2) کشور

پس از تشکیل ( JMNHناحیه )دالر  26، هاکشورسایر قبل از تشکیل اتحادیه گمرکی با  (2) شده توسد کشور

نیز نصیب مصرف کنندگاا دادلی ( JJHHناحیه )دالر  15مبلغ  X اتحادیه گمرکی و کاهش قیمت کاالی

 و مستطیل (2) یا نفع دالص کشور( BHH) و( CJJ) قی می ماند مثلثهایآنچه با. می شود (2) کشور

(MNHJ )از آنجا که زیاا رفاهی ناشی از انحراف . یا زیاا محسوب نشده مربوط به درآمد تعرفه ای است

بیش از منافع رفاهی ناشی از ایجاد تجارت یا مجموع مساحت ( دالر 15)تجارت یا مستطیل هاشوردورده 

یا اتحادیه  (2) است، لذا در این حالت زیاا دالص رفاهی کشور( دالر 25/2)( BH'H) و( CJ'J) ایمثلثه

 DXچنانچه منحنیهای  21 در نمودار. البته وضعیت همیشه اینطور نیست. دالر دواهد بود 25/11برابرتجاری 

 ها، مجموع نواحی مربوط به مثلثنیز کمتر شود S1و  SRو فاصله ( یا با کشش تر شوند) دوابیده تر باشند SX و

لذا این احتمال وجود دارد که حتی یک اتحادیه . بزرگتر و مساحت مستطیل هاشور دورده کوچکتر دواهد شد

 .ع رفاهی یک کشور عیو اتحادیه شودگمرکی منحرف کننده تجارت موجب نف

 

  (نظريه بهينه دوم)گمركي  هاي آثار رفاهي اتحاديه 2.2

نظریه اتحادیه گمرکی حالت  .را بررسی می کنیم 42«نظریه بهینه دوم»معروف به اکنوا یک اصل عمومی 

می پردازیم که تشکیل اتحادیه گمرکی تحت  وضعیتیسپس به بررسی . است« بهینه دوم»داصی از نظریه 

ای آا شراید با احتمال بیشتری منجر به ایجاد تجارت و افزایش رفاه می شود، سرانجام سایر آثار رفاهی ایست

 .اتحادیه گمرکی را مورد مالحظه قرار می دهیم

در بخش اول کتاب دیدیم که تجارت آزاد موجب استفاده بهینه و کارآمد از منابع جهانی و حداکثر شدا تولید 

در مورد اتحادیه های گمرکی در سال  (Viner) بنابراین با توجه به کار قبلی وینر. و رفاه جهانی می شود

را می گیریم که او شدیداً اعتقاد داشت هر حرکت به سمت تجارت آزاد باعث افزایش رفاه ، این نتیجه 1956

با این فرض که اتحادیه گمرکی باعث افزایش موانع تجاری برعلیه سایر کشورهای جهاا نمی . می شود

. تاس 44شوند، حذف موانع تجاری میاا اعیا یک اتحادیه نشاا دهنده حرکت به سوی آزادی بیشتر تجارت

« وینر» .معتقد بود که افزایش رفاه کشورهای عیو و يیرعیو شبیه هم دواهد بود« وینر»در چنین وضعیتی 

نشاا داد که تشکیل اتحادیه گمرکی با توجه به شراید موجود می تواند موجب افزایش یا کاهش رفاه 
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است، براسا، این نظریه « بهینه دوم» این یک مثال از نظریه. کشورهای عیو و سایر کشورهای جهاا شود

چنانچه تمام شراید الزم جهت حداکثر کردا رفاه یا رسیدا به بهینه پارتو فراهم نباشد، تالش برای فراهم 

بنابراین . کردا چنین شرایطی تا سر حد امکاا ضرورتاً یا معموالً منجر به وضعیت بهینه دوم نخواهد شد

ا لزوماً ما را به یک وضعیت رفاهی بهینه دوم نمی یین اعتشکیل یک اتحادیه گمرکی و حذف موانع تجاری ب

این نتیجه يیرمنتظره نه فقد (. با توجه به این واقعیت که رفاه می تواند افزایش و یا کاهش یابد) رساند

بلکه در مطالعه اقتصاد به طور ( که منشأ پیدایش آا است)اهمیت بسیار زیادی در حوزه اقتصاد بین الملل دارد 

نظریه اتحادیه گمرکی فقد یک مثال از تجارت بین المللی تحت این اصل عمومی . یز حائز اهمیت استعام ن

به طور کامل « بهینه دوم» نظریه  1955با اندکی ابهام آياز شد ولی بعدها در سال « وینر»هرچند کار  .است

ت یک قاعده عمومی تح 40و لنکستر 45نیز توسد لیپسی 1952گسترش یافت و در سال « جیمز مید»توسد 

 . ارائه گردید

 چرا؟ می شود؟ افزایش رفاهاتحادیه گمرکی موجب چه شرایطی در  :سؤال

 

 :یک اتحادیه  گمرکی با وجود شراید زیر با احتمال بیشتری می تواند موجب ایجاد تجارت و افزایش رفاه شود

صورت تشکیل در این . موانع تجاری کشورهای عیو قبل از تشکیل اتحادیه زیاد باشد -

عیو به کشورهای  اتحادیه گمرکی بجای آا که موجب انحراف تجارت از کشورهای يیر

 .عیو شود به احتمال زیاد باعث ایجاد تجارت می شود

در این صورت تشکیل . باشد اندکموانع تجاری اتحادیه گمرکی با بقیه کشورهای جهاا  -

 .می شوداتحادیه گمرکی با احتمال کمتری موجب انحراف تجارت 

تحت . تعداد کشورهای تشکیل دهنده اتحادیه گمرکی بیشتر و اندازه هر یک بزرگتر باشد -

 .چنین شرایطی با احتمال زیاد تولید کنندگاا با هزینه کمتر در اتحادیه دواهند ماند

اقتصاد کشورهای عیو اتحادیه بجای آنکه مکمل یکدییر باشند، بیشتر رقابتی باشند، در این  -

تشکیل اتحادیه  گمرکی فرصتهای بیشتری برای تخصص در تولید و ایجاد تجارت صورت با 

لذا تشکیل اتحادیه گمرکی با دو کشور صنعتی رقیب به جای تشکیل . فراهم می شود
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، با احتمال بیشتری موجب افزایش رفاه (مکمل) اتحادیه ای با دو کشور صنعتی و کشاورزی 

 .می شود

در این صورت هزینه . ر جغرافیایی به یکدییر نزدیکتر باشندکشورهای عیو اتحادیه از نظ -

 .حمل و نقل مانع ایجاد تجارت میاا اعیا نخواهد شد

و تجارت میاا کشورها قبل از تشکیل  گمرکیبالقوه اتحادیه  یارتباط اقتصادی میاا اعیا -

ی کسب در این صورت با تشکیل اتحادیه گمرکی فرصتهای بیشتری برا. اتحادیه بیشتر باشد

 .منافع رفاهی فراهم می شود

این دییر اتحادیه ها یا مناطق آزاد اقتصادی اروپا نسبت به  اتحادیهدالیل موفقیت بیشتر  -

از . است که اقتصاد کشورهای عیو بجای آنکه مکمل یکدییر باشند بیشتر رقیب هم هستند

و تجارت بین آنها نیز کدییر نزدیکترند اتحاده اروپا به ی نظر جغرافیایی نیز کشورهای عیو

  .بیشتر بوده است

يیر از منافع رفاهی که در قسمتهای قبل به آا اشاره کردیم با تشکیل اتحادیه  گمرکی آثار رفاهی 

یکی از آثار رفاهی مربوط به صرفه جویی در هزینه های اداری است که با . دییری نیز ایجاد می شود

این منافع . پلیس مرزی کشورهای عیو بدست می آید حذف تشکیالت اداری گمرک، پستهای گمرکی و

دوم  .با توجه به اینکه اتحادیه گمرکی موجب ایجاد تجارت و یا انحراف تجارت می شود، بدست می آید

اینکه، یک اتحادیه گمرکی منحرف کننده تجارت با کاهش تقاضا برای واردات از سایر کشورها و عرضه 

ه احتمال زیاد منجر به بهبود رابطه مبادله جمعی اتحادیه گمرکی می صادرات به سایر کشورهای جهاا ب

به هر . در چنین حالتی از نظر نموداری منحنی عرضه اتحادیه گمرکی به سمت باال چردش می کند. شود

حال در مورد اتحادیه گمرکی مولد تجارت عکس این حالت صحیح است، زیرا بخشی از افزایش درآمد 

یل اتحادیه  گمرکی به سمت افزایش تقاضای واردات از سایر کشورهای جهاا حقیقی ناشی از تشک

بهبود رابطه مبادله یک کشور عیو اتحادیه با بدتر شدا رابطه مبادله و یا بدوا تغییر . سرریز می شود

سرانجام اینکه هر اتحادیه گمرکی به مانند یک واحد منفرد در  .ماندا آا بستیی به سایر شراید دارد

 کرات بین المللی شرکت می کند و لذا به احتمال زیاد قدرت چانه زنی اتحادیه نسبت به قدرت تکمذا

 اتحادیهدر صحت این مساله شکی وجود ندارد، بهترین مثال قدرت چانه زنی . تک اعیا بیشتر است

 .اقتصادی اروپاست
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   گمركي هاي منافع پوياي اتحاديه 3.2

آنها را مورد بررسی قرار دادیم، کشورها می توانند با تشکیل اتحادیه عالوه بر آثار رفاهی ایستا که قبالً 

، صرفه جوئیهای اقتصادی این منافع با توجه به افزایش رقابت. گمرکی منافع پویای بسیار مهمی بدست آورند

را هر یک از این منافع . ی شودمقیا،، تشویق سرمایه گذاری و استفاده مطلوب تر از منابع اقتصادی حاصل م

 :می دهیمبررسی قرار مورد  تصرخم

 

در يیاب . بزرگترین نفع پویای ناشی از تشکیل اتحادیه  گمرکی افزایش احتمالی رقابت است -

به ویژه تولید کنندگاا بازارهای ) اتحادیه  گمرکی و با وجود موانع تجاری رشد تولید کنندگاا

ولی با تشکیل یک اتحادیه  . اهد بودبسیار آهسته و کند دو( انحصار کامل و انحصار چند جانبه

گمرکی و دذف موانع تجاری میاا کشورهای عیو، تولیدکنندگاا هر کشور یا باید به رقابت 

افزایش سطح . شدید و کارآ با سایر کشورهای دروا اتحادیه بپردازند و یا تجارت را ترک کنند

. فزایش توسعه اقتصادی می شودرقابت موجب افزایش انییزه استفاده از تکنولوژی جدید و لذا ا

البته . سرانجام تمام فعالیتها منجر به کاهش هزینه های تولید و نفع مصرف کنندگاا دواهد شد

با تصویب و حمایت از قوانین ) یک اتحادیه گمرکی باید کامالً هوشیار و محتاطانه عمل کند

و توافق بر سر تقسیم بازارها  تا فعالیتهای مربوط به انحصار چند جانبه نظیر تبانی (ضدتر است

این کاری . که موجب محدودیت رقابت ملی می شود جانشین فعالیتهای اتحادیه  گمرکی نشود

 .می دهدانجام اتحادیه اقتصادی اروپا  است که

است که از بزرگ شدا  41دومین نفع ناشی از تشکیل اتحادیه  گمرکی، صرفه جوئیهای مقیا، -

ر حال ذکر این نکته ضروری است که حتی یک کشور کوچک دارج به ه. بازاها نشأت می گیرد

از اتحادیه نیز می تواند به کوچک بودا بازار دادلی دود فائق آمده و با صدور کاال به سایر 

به طور مثال . کشورهای جهاا به طور اساسی به صرفه جوئیهای مقیا، در تولید دست یابد

ورهای نسبتاً کوچکی نظیر بلژیک و هلند صدق می این وضعیت در مورد صنایع بسیار بزرگ کش

زرگی با کاردانجات آمریکا بصنایع آنها از نظر اتحادیه اروپا قبل از پیوستن این کشورها به . کند

صادرات به طور کامل از  قابل مقایسه بود، لذا این کشورها توانستند با تولید در بازار دادل و

با کاهش تنوع اتحادیه اروپا به هر حال بعد از تشکیل . صرفه جوئیهای مقیا، استفاده کنند

محصوالت تولیدی هر کاردانه و افزایش تولیدات جاری، کشورها از صرفه جوئیهای مقیا، 

نفع دییری که از تشکیل اتحادیه گمرکی بدست می آید ناشی از . منافع زیادی بدست آوردند
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عالوه بر این . ای بزرگ و رقابتی استبا انییزه کسب سود از بازاره 49تشویق سرمایه گذاری

عیو به ارائه تسهیالت تولیدی به  تشکیل اتحادیه گمرکی باعث می شود تا کشورهای يیر

محصوالت  تجاری وضع شده بر اتحادیه بپردازند، این تسهیالت تولیدی جهت مقابله با موانع

 برای مثال. معروفند 56این تسهیالت به تعرفه کاردانه ای. طراحی شده است يیر عیو یاعیا

در اروپا را نباید جدا از چنین رشد سریعی در  1995سرمایه گذاریهای عظیم آمریکا بعد از سال 

 .بازار مورد بررسی قرار دارد

سرانجام در یک اتحادیه  گمرکی، نظیر بازار مشترک، تحرک کامالً آزاد نیروی کار و سرمایه  -

منافع پویای ناشی از  .بع اقتصادی در کل جامع می شوداحتماالً باعث استفاده مطلوب تر از منا

باره آا صحبت  تشکیل اتحادیه گمرکی قطعاً بیش از منافع ایستای رفاهی است که قبالً در

بدوا هیچ شکی پیوستن . عالوه بر این اهمیت منافع پویا بیش از منافع ایستا است .کردیم

مطالعات . علت همین منافع پویا بوده استبه  1922در سال اتحادیه اروپا کشود انیلیس به 

 .برابر بزرگتر از منافع ایستاست 0تا  5تجربی جدید نشاا می دهد که منافع پویا حدود 

 

پیوستن به اتحادیه گمرکی به علت منافع ایستا و پویای آا فقد یک راه  ،به هرحال همانطور که اشاره کردیم

برای یک کشور این باشد که به اقتصادی و بازرگانی مشی  بهترین دداست، ممکن . است« بهینه دوم» حل

برای یک کشور بزرگ نظیر ایاالت متحده . طور یک جانبه تمام محدودیتها و موانع تجاری را حذف کند

، کارآیی منافع ناشی از حذف یک جانبه موانع باشد آمریکا که می تواند روی رابطه مبادله دود تاثیر گذار

حذف یک . میت وزا این منافع در مقابل زیانهای ناشی از بدتر شدا رابطه مبادله داردتجاری بستیی به اه

جانبه تمام موانع تجاری از نظر سیاسی بسیار مشکل است، زیرا با مخالفت بسیاری از کشورهای کوچک مقتدر 

 .که از حذف موانع تجاری آسیب می بینند روبرو دواهد شد

 


49    Stimulus to invertment 
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 (سيسيا_اقتصادي)الملل  روابط بين 2

روابد بین الملل نوع و چیونیی ارتباط اقتصادی و سیاسی کشورها را با توجه به حجم مبادالت بازرگانی و 

تجارت این قسمت، مطالب ارائه شده در در . انسجام سیاسی جهت افزایش منافع کالا ملی نشاا می دهد

تواا نقش قطبهای بزرگ و کوچک می دهیم تا باز دیدگاه بسیار کالا اقتصادی و سیاسی بسد را بین الملل 

 .  اقتصادی را در روند تجارت جهانی روشن سازیم

 

  (ژاپن_اروپا_آمریکا)سه قطب بزرگ اقتصادی جهاا 

تریلیوا دالر تولید داشته است که سهم  4/04میالدی رقمی معادل  2662، کل جهاا در سال 1طبق شکل 

( ارزش کل تولیدات جهاا %54)تریلیوا دالر  2/24 رقمی معادل سه قطب بزرگ اقتصادی از این تولیدات

سرانه تولید، درآمد پتانسیل  ک،تکنولوژی پیشرفتبا توجه به قدرت اقتصادی این کشورها از نظر . بوده است

رشد از باعث شده تا آنها ، (دارجیکالا سرمایه گذاریهای )و همچنین فعالیتهای اقتصادی بروا مرزی  باال

( هندوستاا و يیرهتایواا، مانند چین، کره جنوبی، سنیاپور، )تولید دییر کشورها ح اقتصادی و افزایش سط

 ددالتو فشرده در سادتار تولید این کشورها به شکل گسترده  زیرادویش را بدست آورند، مد نظر منافع 

رت بر اسا، آمار صندوق بین المللی پول در سالهای ادیر مشخص است که در دو دهه گذشته قد .دارند

اقتصادی آمریکا، اروپا و ژاپن بخاطر رشد تجارت بین الملل و پدیده جهانی شدا افزایش یافته و عمالٌ آنها را 

 .به يول اقتصادی تبدیل کرده است

 (GDP – Worldwide) میالدی 2662سطح تولید در جهاا برای سال   :1شکل   

 (دالر تریلیوا 4/04جهاا در این سال  ارزش کل تولیدات)        


       

     

        

    
     

    

            

     

                   -         
          -             



 آمار اقتصادی اروپا و جهاا(: 2661)بانک مرکزی اروپا :  منبع  
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  (اقتصادهای نوظهور)چین و روسیه 

رشد اقتصاد چین برای بخش بزرگی از افکار عمومی جهاا شیفت انییز و در عین حال نیراا کننده است، 

سعه یافته و در حال توسعه بخاطر هجوم کاالهای چینی به این چراکه سطح تولید در بسیاری از کشورهای تو

به عقیده بردی . کشورها کاهش یافته و مشکالت اقتصادی و اجتماعی متعددی را بوجود آورده است

دیری  به رشد اقتصادی دویش ادامه دهد،موقعیت کنونی را حفظ کرده و کارشناساا ، چنانچه چین بتواند 

از شرق تا يرب )ور جاییزین ژاپن شده و قدرت بالمانع اقتصادی و سیاسی منطقه نخواهد گذشت که این کش

این امر می تواند برای آمریکا، اروپا و ژاپن نیراا کننده باشد، زیرا رابطه . دواهد شد( آسیا و اقیانوسیه

چین روی منافع . وداقتصادی و سیاسی چین با آمریکا و اروپا متفاوت از رابطه ژاپن با آمریکا و اروپا دواهد ب

  . بلند مدت دویش متمرکز است و این منافع ايلب از نظر استراتژیکی هم سو با منافع يرب نیستند

بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، روسیه تحوالت متعددی را پشت سر گذاشت و شاهد بحرانهای مالی و 

ام با افزایش جهانی قیمت نفت موقعیت میالدی به این طرف همی 2662از سال . نظامی منطقه بوده است

این کشور بهبود پیدا کرده و با توجه به ذدایر نفت، گاز و بزرگی مساحت این کشور که از نظر استراتژیک حائز 

ایفا کند بلکه با ( اروپا)اهمیت می باشد، روسیه توانسته نقش کلیدی دویش را نه تنها در تامین انرژی يرب 

ی با چین و بردی کشورهای منطقه به يول اقتصادی، سیاسی و نظامی شرق مبدل انعقاد پیمانهای متعدد

 . شوند

 میالدی 2662سطح تولید در جهاا برای سال   :2شکل 
        ( تریلیوا دالر 4/04ارزش کل تولیدات جهاا) 

 

       

     

      

     

     

    

    

    

      

                

     

GDP - Worldwide (2007)
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 ،ایراا و کشورهای حوزه دلیج فار 

  :حوزه دلیج فار، بسیار حائز اهمیت می باشندایراا و کشورهای زرگانی بین الملل برای اقتصاد جهاا و با

بوده و تامین کننده تقریباٌ نیمی از نفت مورد ( اوپک)این کشورها از اعیای کلیدی سازماا صادرکنندگاا نفت 

باعث  منطقهورها در این کشموقعیت ژئوپلوتیک ع سرشار طبیعی، بدر کنار منا . نیاز بازارهای جهانی هستند

شنادته شوند و در بازرگانی بین الملل بسیار مؤثر ( شرق و يرب)ارتباطی بین داور و بادتر  پلشده است که 

اکثر کشورهای حوزه دلیج فار، از قدرت درید باالیی بردوردار بوده و در عمل متقاضایاا ثابت   .باشند

و باثبات کشورها جزو گروه کشورهای در حال توسعه  این . درید کاال و ددمات کشورهای صنعتی هستند

 های دارجیسرمایه گذاری بهباالیی  اکثر این کشورها نیاز مبرم وزیرسادتارهای اقتصادی  کهمحسوب شده 

      .هستند ییکشورها چنینبازار به همین دلیل کشورهای صنعتی مایل به حیور در  .دارد

 

 51لیموافقتنامه تجارت آزاد آمریکای شما  

مریکا و کانادا است که در آحاصل موافقتنامه تجارت آزاد بین ( نفتا)موافقتنامه تجارت آزاد امریکای شمالی 

مذاکرات در دصوص شراید نفتا که عیویت مکزیک . به اجرا درآمد 1919امیا شد و از ژانویه  1911ژانویه 

این . یافت و در دسامبر هماا سال امیا شد پایاا 1992در منطقه تجارت آزاد را نیز در برگیرد، در اکتبر 

موافقتنامه تمام این طبق  .اجرا شد 1994تصویب و از اول ژانویه  1992موافقتنامه سرانجام در نوامبر 

میاا بتدریج از باید سال  15مریکا در مدت آگذاری میاا کانادا، مکزیک و  های تجارت و سرمایه محدودیت

مریکا و مکزیک به سرعت برداشته شد و آتجارت محصوالت کشاورزی میاا  های اکثر تعرفه. برداشته شود

سال برداشته  15در مدت ( هاها و سبزی ذرت، شکر و بردی میوه شامل)درصدی محصوالت کشاورزی  0تعرفه 

مکزیک قرار . تعرفه دواروبار و منسوجات قرار است در مدت ده سال در هر سه کشور حذف شود. دواهد شد

 2662ها تا سال  مریکا و کانادا بیشاید و تمام محدودیتآ هایگذاری  مالی دود را به روی سرمایهاست بخش 

ها برداشته شده است به استثنای نفت در مکزیک،  گذاری در اکثر بخش تاکنوا موانع سرمایه .دوبرداشته ش

مکزیک روش توزیع از مسیر قرار بود . فرهنگ در کانادا و دطوط هواپیمایی و ارتباطات رادیویی در امریکا

آوریل در . های دادلی را در مدت ده سال بردارد های ترجیحی برای شرکت دولتی را آزادسازی کند و روش

، پنجمین نشست وزارتی سه عیو کمیسیوا تجارت آزاد در شهر پاریس فرانسه برگزار شد و با رفع 1991

ارویی، فوالد و محصوالت سیمی، منسوجات، اسباب کاال از جمله مواد شیمیایی، د 066ها در دصوص  تعرفه

ها زودتر از زماا ده ساله که  در نتیجه این توافق، تعدادی از تعرفه. بازی و ساعت از اول اوت موافقت کردند

 .ریزی شده بود، برداشته شد در ابتدا برنامه
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 چرا؟ ؟ثبت به همراه داشتهآثار مموافقتنامه تجارت آزاد آمریکای شمالی برای کشورهای عیو آیا  :سؤال

شود، فرصتهای تجاری و  های اقتصادی که در مناطق مختلف جهاا با حیور چند کشور تشکیل می بلوک

دهد تا بتوانند فعالیت دود  گذاری سودمندی را در ادتیار بخش دصوصی فعال در آا کشورها قرار می سرمایه

. برداری نمایند گذاری بهره تجاری و آزادی سرمایهرا در قلمرو کشورهای عیو گسترش دهند و از ترجیحات 

جویی از  این امر در نهایت توسعه اقتصادی کشورهای یاد شده را به دنبال دواهد داشت، ضمن آنکه با بهره

شاا و تقویت بنیه  مزیتهای نسبی موجود و قابل دلق در کشورهای عیو به لحاظ وجود استعدادهای طبیعی

های تجاری در  گذاری، کاهش تعرفه رفع موانع تجاری و سرمایه. ک بسزایی داردرقابت شرکتهای فعال کم

های  های بلوک از مزیت و مسائل زیست محیطی های اقتصادی مدت معینی مورد توافق و گسترش همکاری

کشور در سانتیاگو با یکدییر مالقات و به طور رسمی  24، رؤسای 1991در آوریل  .ای است اقتصادی منطقه

دولت امریکا با گسترش  .برقرار کنند 52مریکاآفق کردند، روند مذاکرات را برای ایجاد منطقه آزاد تجاری توا

در چارچوب توافق شده .را مطرح کرد ”فتا“تدریجی مواد تجاری نفتا بر پایه دوجانبه، پیشنهاد اولیه ایجاد 

کردند و  کردند، آنها باید مذاکره میبا یکدییر مالقات  1991کشور که در ماه مار،  24توسد وزرای تجارت 

در همین چارچوب دیده . پذیرفتند  ای می را به عنواا بخشی از یک بلوک اقتصادی فرعی منطقه« فتا»مواد 

  .ایجاد شود (نفتا مانند)ای  های فرعی منطقه تواند در کنار انجمن شده بود که فتا می

 الی را بیاا کنید؟مشکالت موافقتنامه تجارت آزاد آمریکای شم :سؤال

ای برای مردم ثروتمند  توافقنامه"نفتا  :اعالم کردمکزیک وقت وزیر دارجه ده سال پس از گذشت پیماا نفتا، 

ده سال پیش که توافقنامه تجارت  ."و قدرتمند است که منافع مردم عادی در هر سه کشور را تامین نمی کند

 های دم ایاالت متحده، مکزیک و کانادا به عنواا حذف تعرفهآزاد آمریکای شمالی امیا شد، این پیماا به مر

این توافقنامه، قانوا ولی . گمرکی بر روی کاالهایی که از مرز این سه کشور عبور می کنند، معرفی شد

به عقیده مخالفین، . شرکتهای تجاری: ای است که تنها یک شهروند را می شناسد اساسی یک اقتصاد قاره

( که ممکن است سود آنها را در آینده کاهش دهد)شرکتهای تجاری در برابر سیاستهای دولت  این توافقنامه از

در همین . حفاظت می کند و به شرکتها این حق را می دهد که تمام ددمات عمومی مدنی را دصوصی کنند

ی برای اداره نفتا مدل .حال، نفتا الیه های حفاظتی کارگراا، محید زیست و حوزه عمومی را از بین می برد

سیاستمدارانی که این توافقنامه را تصویب کردند، قول دادند که نفتا  .اقتصاد جهانی به شیوه نئولیبرال است

سرمایه . درآمد دانوارها باال دواهد رفت دواهد شد، زیرا از طریق افزایش سطح اشتغالرفاه  موجب افزایش

  .دیل دواهند کردگذاراا دارجی مکزیکوسیتی را به یک قطب اقتصادی تب



  Free Trade Agreement of America (FTAA) 
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کاردانه های آمریکایی واحدهای تولیدی دود را به مناطق مرزی مکزیک منتقل د از پیماا نفتا، عدر عمل ب

. جایی که اتحادیه های کارگری فعال نیستند و هیچ محدودیت و قانوا زیست محیطی وجود ندارد. کردند

جهی به آا دسته از صنایع مکزیکی که به سرمایه تو( که استراتژی نفتا بود)رشد اقتصادی مبتنی بر صادرات 

دو و نیم میلیوا کشاورز و دانواده های آنها به دلیل اینکه تواا . گذاراا دادلی فرودته شده بودند، نداشت

آمریکا و کانادا را نداشتند، مجبور به ترک کار دود و حتی زمینهای  (یارانه ای)رقابت با محصوالت کشاورزی 

 و ضروری های اصلیيذا ،از آنها در فقر زندگی می کنندبخش اعظمی که  ،ی بیشتر مکزیکیهابرا. دود شدند

صدها هزار مکزیکی جاا دود را به دطر می اندازند تا از مرز آمریکا رد شوند و به  از اینرو .ه استشدتر گراا 

توافقنامه تجاری مشابهی  1919کانادا که از سال  .پایین باشدشغل بپردازند، حتی اگر کیفیت  جستجوی کار

اما  .با آمریکا داشته و تبادل تجاری بسیار کمتری با مکزیک دارد، کمتر مورد تاثیر مستقیم قرار گرفته است

های اجتماعی و را افزایش داده و استاندارد یجنوبمناطق نفتا توانایی شرکتهای کانادایی برای عزیمت به 

در هر سه اعتقاد بردی بر این است که  .بوده، تیعیف کرده است کارگری این کشور را که به طور سنتی قوی

سودها  لیو پردادت کردهی هزینه ها را مردم عاد. ه استشدوضع توزیع درآمد و ثروت بدتر  عیو نفتاکشور 

سرمایه گذاراا آمریکایی و کانادایی به طور تیمین شده به نیروی  .ها و قدرتمندها شده استنصیب ثروتمند

، عمدتاً ریشه در ملی گرایی عیو مخالفت با نفتا در هر سه کشور 52.اا مکزیک دسترسی پیدا کردندکار ارز

ايلب توافقات دولت مرکزی را به تصویب نمی رساند و با  آمریکا کنیرهبرای مثال، . اقتصادی و سیاسی دارد

نفتا را موجب آمریکایی نادا در کا. هاستبه مکزیک هاانتقال شغلهای آمریکایی ،مسئله .کندی ممخالفت آنها 

ها به بی اعتمادی تاریخی مردم این در مکزیک ریشه اصلی مخالفت. انندمی د ییکانادابومی شدا فرهنگ 

وقتی مبارزه با نفتا آياز شد، گروه های مخالف یا روی مسائل  .برمی گردد آمریکاییکشور به امپریالیسم 

را روی مبارزه با دییر سازمانهای جهانی مانند دور جدید مذاکرات دادلی دودشاا تأکید کردند یا فعالیتهایشاا 

در واقع با توجه به تأثیر آمریکا بر اقتصاد جهانی، مبارزه با مدل نفتا می . سازماا تجارت جهانی متمرکز کردند

هانی تواند مهم ترین کاری باشد که فعاالا ساکن آمریکای شمالی می توانند برای ایجاد یک نظام اقتصاد ج

 . عادالنه تر انجام دهند

هر روز . البته نفتا با وجود اشتباهاتش، روند یکپارچیی اقتصادی کانادا، مکزیک و آمریکا را ایجاد کرده است

های مالی، فروش، تولید و دییر فعالیتهای تجاری در بازار  که می گذرد، روابد دادل قاره ای بیشتری در زمینه

سرمایه گذاراا کانادایی، آمریکایی و مکزیکی شرکتهای تجاری مشترک . دآمریکای شمالی ایجاد می شو

بازارهای بسد در پیمانهای جهانی نباید فراموش کرد که . می پردازندفعالیت اقتصادی به تشکیل داده اند و 

مد نظر  این قوانین باید دواسته ها و منافع قشرهای مختلف جامعه را .یافته نیاز به قوانین بسد یافته دارند

وزرای دارجه سه ، اما با وجود همه مشکالت. و از شکاف بیشتر بین فقیر و ينی جلوگیری بعمل آورند داشته


انک تجاری بزرگ کشور به عنواا مثال، مکزیکی هایی که روابد دوبی با دولت داشتند، دومین ب. تجار مکزیکی نیز توافقها را شکستند   

.میلیارد دالر به یک گروه تجاری آمریکایی فرودتند 5/12میلیارد دالر از دولت دریدند و آا را  2/2را به قیمت 
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موافقتنامه گسترش همکاریهای تجاری، انرژی و امنیتی را در  سرانجامکشور ایاالت متحده، کانادا و مکزیک 

 2665در سال  آاموسوم است، مذاکرات اولیه  SPPاین قرارداد که به . به امیا رساندند میالدی 2661سال 

را متممی بر پیماا نفتا  SPPبسیاری از تحلیلیراا پیماا . اما در آا زماا نتوانست به نتیجه برسد ،آياز شد

  .می دانند که موجب نزدیکتر شدا بازارهای این سه کشور می شود

 

 اقتصادی کشورهای جنوب شرقی آسیا اتحادیه 

متشکل از کشورهای اندونزی ، مالزی، فیلیپین، سنیاپور و  54 (آا.سه.آ)نوب شرقی آسیا اتحادیه کشورهای ج

تصمیم گرفته شد تا اتحادیه فوق  1920ولی بعدها در سال  ،ک سازماا سیاسی بودی( 1902)تایلند که در ابتدا 

المللی محسوب  های موفق بین اتحادیه جنوب شرقی آسیا از اتحادیه  55.به یک بازار مشترک تبدیل شود

توانستند نه و اجتماعی اقتصادی  ،کشورهای عیو با همکاری و انسجام دود در مسائل سیاسی زیراشود،  می

در دویش فراهم آورند بلکه با رشد باالی اقتصادی شرق آسیا تنها شراید الزم را جهت ثبات سیاسی منطقه 

همکاری همه جانبه این . ادی در جهاا باشندمناطق موفق اقتص جزو کشورهای توسعه یافته جذب منابع مالی

وجود چین و ژاپن قدرتمند در جنوب آسیا، پیوندهای دوستی بین کشورها از آا لحاظ حائز اهمیت است، که با 

 .دواهد کردتیمین بهتر کشورهای کوچک تعادل و ثبات منطقه را 

بزرگ دهد تا در یک بازار مشترک  یامکاا م جنوب شرقی آسیا منطقه آزاد تجاری به کشورهای عیو اتحادیه

کشورهای عیو را در رقابت  (سیاسیو )منافع اقتصادی  طرفبتوانند از یک ( میلیوا نفر 466برای )اقتصادی 

اتحادیه اروپا، بازار مشترک آمریکای مرکزی و ناحیه آزاد مبادالت آمریکای )های اقتصادی  با دییر اتحادیه

ییر با بهبود جریاا سرمایه و تحرک نیروی کار در منطقه جنوب شرقی آسیا د طرفتاُمین کنند و از ( التین

 .دهندافزایش  ی دویش راکشورهادر سطح تولید 

 


54    Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) 

.مبالدی به این سازماا پیوست 1914برونئی در سال  -  
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 ؟به موفقیت جامع و کامل نمی رسدهم پیوندی اقتصادی بین کشورهای در حال توسعه چرا  :سؤال

 

 

 اسات کاه   ای در حاال توساعه ایان    اقتصادی میاا کشوره بزرگترین علت عدم موفقیت کامل هم پیوندی

به طور عادالنه میاا کشورهای عیو تقسیم نمی شوند، بلکه بیشتر منافع احتماالً به  همیرایی منافع حاصل از

له باعاث انصاراف   ئایان مسا  . و ساهم کشاورهای فقیار نااچیز اسات      تعلق می گیرد گروه کشورهای پیشرفته

یاک راه جلاوگیری از   . اقتصادی با شکست مواجهه می شودشده و هم پیوندی  با درآمد ملی پایینکشورهای  

به طاور  )طرحهای صنعتی است  یسرمایه گذاری از طریق اجرا و بروز چنین پیشامدی پردادت کمکهای مالی

مریکاای مرکازی باا    آهر چند این اقدام در باازار مشاترک   (. مثال واگذاری بردی از صنایع به کشورهای عیو

مشکل دییار کشاورهای در حاال توساعه       .منجر به انحالل این اتحادیه گردید شکست مواجه شد و نهایتاً

انتقال تکنولوژی از صنایع سانتی باه صانایع مادرا از     . عدم توانایی این کشورها در انتقال تکنولوژی می باشد

کااا  طریق هم پیوندی اقتصادی حاصل نمی شود، بلکه بک کشور باید فرآیند توسعه یافتیی را طی کند تاا ام 

اکثار کشاورهای در حاال توساعه از زیار       (. تحقیاق و آماوزش  )دسترسی به فن آوریهای جدید مهیاا شاود   

 (جاده ها، راه آهن و دطاوط هاوایی  ) سادتارهای اقتصادی ضعیفی رنج می برند و سیستم حمل و نقل عمومی

ست دادا بخشی از قدرت بسیاری از کشورهای در حال توسعه تمایلی به از د . فرسوده و نامطلوب می باشد

اقتصااد   . از اینرو در اکثر فعالیتهای اقتصادی رابطاه جاای ضاابطه را گرفتاه اسات     . ندارند را حاکمیت دود

در برابر تغییرات ناگهاانی قیمتهاای جهاانی بارای      حسا،کشورهای در حال توسعه، اقتصادی وابسته و ايلب 

و وادرات آنها مستقیم تحت تااثیر تغییار قمیتهاا قارار مای      ، بطوریکه صادرات مواد اولیه و کاالهای واسطه ای

بازارهای رقابتی در کشاورهای در  . قدرت رقابت پایین . گیرند و منجر به نوساا شدید سطح تولید می شوند

حال توسعه تکامل یافته نیستند، زیرا انحصار دولتی یا انحصار دصوصی و همچنین سیستم ناکارآماد مادیریتی   

میزاا بهره وری منابع اقتصادی و تولیدی را بشدت کااهش داده و صانایع   ( و يیره ادتال،ری، رشوه، سوداگ)

چنانچه کشوری موفق . و جذب بازارهای جدید ناتواا سادته استمات دکاال و داین کشورها را برای صادرات 

است، زیرا کاالهاای  ( ناچیز)به صادرات کاال و ددمات گردد، منافع حاصل از صادرات برای این کشورها پایین 

هستند که به روش سنتی بادوا توجاه   ( کشاورزی، دامداری و منسوجات)صادراتی آنها ايلب جزو صنایع کاربر 

 .  به فن آوریهای جدید تولید و صادر می شوند
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 (WTO) سازمان تجارت جهاني 2

 

المللای دربااره    انس باین شورای اقتصادی و اجتماعی سازماا ملل به منظور برگزاری یک کنفار  1940در سال 

درصاد تجاارت جهاانی را در ادتیاار داشاتند       26کشور کاه   19ای تدارکاتی متشکل از  تجارت و اشتغال کمیته

حاصل کار این کمیته پیشنویسای باود کاه    . در هاوانا شروع به کار نمود 1942این کمیته در سال . تشکیل داد

. های بازرگانی شد که در ژناو تشاکیل گردیاد    کنفرانس تعرفهبعدها به منشور هاوانا معروف شد و دستور اولین 

ای بدست آمد که کالٌ در یک معاهده چند جانبه موسوم باه   در این کنفرانس توافقهایی در زمینه امتیازات تعرفه

باه اجارا    1941موافقتناماه ماذکور از اول ساال    . گنجانده شد( = GATTموافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت  )

 .کشور قرار گرفت 22د و مورد قبول گذاشته ش

 

هام  . میالدی تاسیس گردید و پیماا گات را نیز در بار گرفات   1995در سال  (WTO)سازماا تجارت جهانی 

اناد و کشاورهای    کشور رسماّ به عیویت این ساازماا درآماده   156تعداد ( میالدی 2662سپتامبر سال )اکنوا 

ل باا توجاه باه گساترش ساازماا تجاارت جهاانی بخصاوص در         حا. دییر نیز در شرف پیوستن به آا هستند

و مبناای   ، وظاایف الملل سؤال مطارح اینکاه اهاداف    سالهای ادیر و تحوالت اقتصادی و سیاسی در سطح بین

در ادامه اهداف و مینای سیاساتیذاری ساازماا تجاارت جهاانی      .امروز چیونه می باشد WTOگذاری  سیاست

 .مورد بررسی قرار می گیرند

 

 هداف سازماا تجارت جهانیا -

 سازماا تجارت جهانی مبنای سیاستیذاری -

 

 

 اهداف سازماا تجارت جهانی 

 

 نیروی انسانی، کااال، دادمات و   )ای که مبادالت بازرگانی  الملل به گونه تدوین قوانین تجاری بین

ه بین کشورها گسترش یافته و شراید اقتصادی، سیاسی و اجتمااعی بارای رشاد و توساع    ( سرمایه

 .پایدار در جهاا فراهم شود

 برای افزایش کاارایی  ( سوبسید)ها   های گمرکی و قطع یارانه کشورهای عیو باید به کاهش تعرفه

 .بپرهیزند( Protectionism)تجارت جهانی از هرگونه دودگرائی 

     کمک به کشورهای در حال توسعه و کم توسعه یافته برای باال بردا تواا ظرفیات تولیادی ایان

 .رها تا بتوانند سهم دود را در تجارت جهانی افزایش دهندکشو
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 ریزی برای کاهش شکاف توسعه انسانی بین کشورهای فقیر و ينی برنامه. 

  پشتیبانی از پیماا کیوتو (Kyoto)الملل برای حفظ محید زیست در سطح بین. 

 

 

 وظایف سازماا تجارت جهانی 

  

 های گمرکی به حداقل ممکن ق کاهش تعرفهگسترش مبادالت بازرگانی بین کشورها از طری. 

         رد سیاست حمایت از صنایع دادلی باه طاوری کاه کشاورهای عیاو محادودیتهای مقاداری در

 (.ای ممنوعیت استفاده از موانع يیر تعرفه)صادرات و واردات وضع نمایند 

 انجام مذاکرات مستقیم بین کشورهای عیو برای رفع ادتالفات تجاری دود. 

 ور عیو وقتی دو کشWTO       برای یکدییر امتیازات تجاری قائل مای شاوند، ایان امتیاازات بارای

 .اعیای دییر نیز مصداق پیدا می کند

 

 

 مبنای سیاستیذاری سازماا تجارت جهانی 

 

 کمک به کشورهای در حال توسعه برای پیاده کردا اصول اقتصاد آزاد . 

اسا، قوانین اقتصاد بااز مبنای بار باازار     کشورها بر ( همه)به عقیده سازماا تجارت جهانی وقتی  

های اقتصادی و تجاری دود را تنظیم کنند، کشورهای عیو موفق به افزایش تواا  رقابتی سیاست

پذیر  ظرفیت تولیدی دود دواهند شد و نتیجتا در چنین جوی تحکیم موقعیت اقتصادی بهتر امکاا

 .می باشد

 

 للالم نقش سازماا تجارت جهانی در اقتصاد بین. 

و باناک   (IMF)المللای پاول    سازماا تجارت جهانی همکاریهای بسیار نزدیکی باا صاندوق باین    

هاای جهاانی، یعنای همااهنیی      جهانی انجام می دهد تا بتواا از ایان طریاق در تعیاین سیاسات    

الملال و گساترش تجاارت آزاد و همچناین      های پولی و مالی و اقتصاادی در ساطح باین    سیاست

 .ای به عهده گیرد زرگانی بین کشورها، مدادله کرده و نقش سازندهبرداشتن موانع با

 

  پیروی از سیاست شفاف در اطالع رسانی به اعیای دود(Transparency Policy). 
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. الملال  در بازرگانی بین (Anti-Dumping-Price)انتشار جزئیات تازه در باره سیاست ضد دامپینگ  

ات جهانی برای تثبیت و گساترش تجاارت آزاد و همچناین    عالوه بر این تنظیم و هماهنیی توافق

 .جذب اعیای جدید

 

  مرکز تجارت جهانی(The International Trade Centre) . 

بوجود آمد و هدف اصالی آا کماک باه     GATTمیالدی نزد  1904مرکز تجارت جهانی در سال 

مرکز تجاارت جهاانی از    امروز. کشورهای در حال توسعه برای افزایش کاالهای صادراتی دود بود

برای گسترش بازرگانی  UNCTAD همچنین با   و UN و  WTOطریق همکاری و هماهنیی با 

 (.کمک و یاری تخصصی)ای و تعدیلی ارائه می دهد  دارجی بین کشورها ددمات تکنیکی، تعرفه

 

 

. لل عقاید متفااوتی وجاود دارد  الم در رابطه با فعالیتهای سازماا تجارت جهانی و تاثیر آا بر نظام اقتصادی بین

دود نیز مدعی آا است، این ساازماا باه عناواا نهاادی حاصال از       WTOبر اسا، یکی از این نیرشها  که 

هدفهای همساو و کااهش هزیناه تولیاد و      ،دستاورد ملل جهاا معرفی می شود که در راستای منافع مشترک

 . گام بر می دارد( مزیت نسبی)تصادی گیری از بازدهی اق توزیع جهانی کاال و ددمات با بهره

 

: در ارتباط با عملکرد دود در صحنه بین الملل اشاره می کناد ( امتیاز)نکته مثبت  16سازماا تجارت جهانی به 

 سازماا تجاارت جهاانی عقیاده دارد از طریاق گساترش مباادالت بازرگاانی رواباد         . تیمین صلح جهانی

ن کشورها بهبود می یابد و در نتیجه با روابد دوستانه مای تاواا صالح    اقتصادی و بدنبال آا روابد سیاسی بی

مایالدی کاه محادودیتهای     1926عالوه بر این نباید فراموش کرد، در اوایال  . جهانی را تثبیت و تیمین کرد

تجاری بین کشورها تشدید شد زمینه برای درگیری و دصومت هموار شد و شرایطی بوجود آماد کاه باه ساود     

بوجود می آید، اثر آا ساالها بااقی دواهاد     "اعتماد"بنابراین وقتی در تجارت بین کشورها . نبود هیچ کشوری

حال  ( سیساتماتیک )در سازماا تجارت جهانی ادتالفات تجاری به شکل اصاولی   . ماند و استحکام می یابد

مبادالت بازرگانی اداتالف  با توجه به حجم معامالت تجاری، تنوع کاالها و تعداد کشورها طبیعتاّ در . می شوند

نکته حائز اهمیت اینکه وقتی کشوری با طرف تجاریش ادتالف پیدا می کند و با مشاکل ربارو   . بوجود می آید

 1995از ساال  . می شود، سازماا تجارت جهانی با داوری داود در حال مشاکالت تجااری تاالش مای کناد       

داتالف تجااری را باا توجاه باه قرارداداهاا و       ا 266میالدی تاکنوا سازماا تجارت جهانی توانساته بایش از   

قبل از جنگ جهانی دوم این امکاا برای کشورها وجود نداشات کاه   . موافقتنامه های تجاری حل و فصل کند

ایجاد یک سیساتم بار اساا،     . نزاع تجاری دود را در یک سازماا جهانی متخصص امور تجاری حل کنند

سازماا تجارت جهانی مدعی این مطلب نیست که با هماه  . رهانقش کشورها در تجارت جهانی نه قدرت کشو

کشورها رفتار یکساا و مشابهی دارد بلکه تالش می کند تا نابرابریهاا مقاداری کااهش پیادا کنناد و صادای       
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تماام کشاورها در   . کشورهای ضعیف در جامعه جهانی بهتر به گوش برسد و باه راُی آنهاا اهمیات داده شاود    

دارای حق راُی مساوی هستند و به شکایات تمام کشورهای عیو رسایدگی مای شاود    سازماا تجارت جهانی 

سیستم فراملیتی سازماا تجارت جهاانی ایان امکااا را باه     . صرفنظر از اینکه یک کشور فقیر یا ثروتمند باشد

در کشورهای کوچک داده است تا آنها بتوانند با پیوستن به هم بطور گروهی اهاداف و دواساته هاای داود را     

در سازماا تجاارت جهاانی تبعایض اعماال نمای شاود، چراکاه تماام         . مقابل کشورهای بزرگ به پیش ببرند

اعتقاد ماا بار ایان اسات کاه       . قراردادها و موافقتنامه های تجاری در تماا کشورهای به تصویب می رسند

قیمتای  . ده هساتیم ما همه مصرف کننا . تجارت آزاد هزینه های زندگی در کشورهای عیو را کاهش می دهد

که ما برای مواد يذایی، پوشاک و دییر کاالهای مورد نیاز دود پردادت می کنیم در سیاست تجااری ساازماا   

با توجه به تالش سازماا جهت کاهش تعرفه ها و برداشتن محدودیتهای تجااری  . تجارت جهانی مؤثر هستند

نهایی کاالها و ددمات برای مصارف کننادگاا   و همچنین افزایش رقابت اقتصادی در بازارهای جهانی قیمت 

برای مثال امروز یک دانواده چهار نفره در اروپای يربی مواد يذایی مورد نیااز داود در طاول    . کاهش می یابد

در آمریکا هزینه های پوشاک نسابت باه   . میالدی تهیه می کند 1995دالر کمتر از سال  1566یک سال را با 

سیاست کااهش تعرفاه هاای گمرکای کاه از طارف ساازماا        . پیدا کرده اندکاهش  %51میالدی  1916سال 

تجارت جهانی مصمم دنبال شده است، شراید مساعدی را جهت کاهش قیمات نهاایی کاالهاای مصارفی در     

سازماا به این امر نیز واقف است که بسیاری از کشورها از طریق سوبساید  . کشورهای عیو بوجود آورده است

سازماا تجارت جهانی با سیاست تجاری دود تالش دارد  . از کاالهای دادلی می پردازند و یارانه به حمایت

تا مصرف کننده نه تنها در درید کاال و ددمات مورد نیاز دود حق انتخاب داشته باشد بلکه بتواند بهترین کااال  

در یاک کشاور باه معنای     افازایش واردات  . را از نظر قیمت، کیفیت و کاربرد در هر موقع از سال بدسات آورد 

کشوری که وارد کننده مواد دام و کاالهای واسطه می باشد می تواند با . افزایش صادرات در کشور دییر است

کشاوری کاه   . هزینه کمتری محصوالت مورد نیاز دود را دریداری کرده و در تولید ماورد اساتفاده قارار دهاد    

. تجاارت منجار باه افازایش درآماد مای شاود        . شاود  صادرات بیشتری دارد از درآمد باالتری بردوردار می

محاسبات آماری در کشورهای مختلف نشاا می دهد که رشد تجارت جهانی در دو دهه گذشته درآماد ملای و   

کااهش محادودیتهای   . درآمد سرانه را در بسیاری از کشورهای عیو سازماا تجارت جهانی افزایش داده است

ت، کشاورزی و ددمات باعث شد تا اقتصاد جهاا بتواناد رشاد بیشاتری    تجاری و افزایش تولید در بخش صنع

در سالهای گذشاته ایان    . میلیارد دالر آمریکا به تولید جهانی اضافه شود 012داشته باشد یعنی رقمی معادل 

مطلب به اثبات رسیده که تجارت محرک رشد اقتصادی در کشورها بوده و بخاطر افزایش ظرفیتهاای تولیادی   

چنانچه نرخ بیکااری در کشاوری باا وجاود     . ای شغلی بیشتری در بازارهای نیروی کار ایجاد شده استفرصته

یکی از این عوامال  . مبادالت تجاری باال باشد به این داطر است که عوامل دییری در این فرآیند ددالت دارند

ری از کشورها تحات تااُثیر   پشرفت تکنولوژی و فن آوری است که سطح اشتغال و کارآیی اقتصادی را در بسیا

قرار داده بطوریکه در بعیی از بخشهای اقتصادی ایجاد اشتغال می کند و در دییر بخشها منجار باه ناابودی    

عامل دییری که در پایین بودا سطح اشتغال نقش ایفا مای کناد سیاساتهای تعادیلی مای      . مشايل می شود
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افزایش درآمد ملی شده است ولی این افازایش باه     گرچه در بعیی از کشورها تجارت دارجی منجر به. باشند

یک نموناه موفاق در اعماال سیاساتهای تعادیلی      . بازار کار انتقال داده نشده است تا مشايل جدید ایجاد شود

میلیوا نفر از آنها شاغل   2/1میلیوا نفر در بخش صادرات شايل هستند که  12در این کشور . آمریکا می باشد

مبادالت تجااری باین کشاورها سیساتم اقتصاادی را       . بدست آورده اند 1994 –1991دود را بین سالهای 

ساازماا تجاارت جهاانی    . افزایش بازدهی اقتصادی نیز منجر به کاهش هزینه ها دواهد شد. کارآمد می سازد

اطالعات و قوانین شفافی در باره سیاست تجاری ارائه می دهد و تالش دارد تاا تماام کشاورهای عیاو ایان      

درضمن با دسته بندی و طبقه بندی تمام کاالهای مصرفی آا دساته از  . ازماا قوانین تجاری را رعایت کنندس

تجارت بین الملل به دولتها امکاا می دهد با اصاالحات   . کاالها که استاندارد نیستند از رده دارج می شوند

ر منافع تجاری دود را افزایش دهناد بلکاه باه    سادتاری در اقتصاد بتوانند نه تنها با بهبود تراز پردادتهای کشو

مقامات اقتصادی می توانند بعیای از سیاساتها را    . دواسته و عالیق گروه های مختلف اجتماعی رسیدگی کنند

سیستم تجارت جهاانی   .  عملی نکنند با این دلیل که چنین سیاستهایی با قوانین تجارت جهانی منافات دارد

بنابراین مشوق دوبی برای دولتها محسوب می شود کاه  . نظیم و طرح ریزی شده استبر اسا، بازار رقابتی ت

برای مثال دور شدا از باازار انحصااری و یاا    . آنها تا چه اندازه در استراتژی بازرگانی دود موفق عمل کرده اند

ه طبیعتااّ هنیاامی کا   (. جااییزین شادا رابطاه باه جاای تخصاص و کاارآیی       )جلوگیری از رشوه و تبعایض  

شراید برای رشوه، قاچااق  ( مانند نرخ باالی گمرکی و یا سقف واردات)محدویتهای تجاری وجود داشته باشند 

 . و اقتصاد سیاه مساعد دواهد شد

 

بر اسا، یک نیرش دییر، سازماا تجارت جهانی ابزاری است در دست قدرتهای بازرگ کاه از آا بار علیاه     

ین گروه معتقدند که سازماا تجارت جهانی در افزایش بیکااری  ا. کشورهای ضعیف و کوچک استفاده می شود

بخصوص در کشورهای در حال توسعه و عمیق تر شدا شکاف بین کشورهای فقیر و ينای مسائول و مقصار    

این سازماا فقد به منافع تجاری مای اندیشاد   . است، زیرا سیاستهای تجاری را به این کشورها دیکته می کند

ادی از جمله توسعه پایدار توجه ندارد و یا اینکه هایچ گاامی در جهات امنیات ياذایی،      و به دییر مسائل اقتص

 .توسعه انسانی و حفظ محید زیست در جهاا بر نمی دارد

 

سازماا تجارت جهانی هایچ سیاسات تجااری     : سازماا تجارت جهانی به این انتقادات چنین پاسخ می دهد

قوانین سازماا مشخص هستند و ایان قاوانین توساد پارلمااا      به اعیای دود دکته نمی کند، چراکه اصول و

هر تصمیمی که سازماا تجارت جهانی در ارتباط با مسائل تجاری و سیاساتهای  . تمام کشورها تاُیید شده است

بازرگانی اتخاذ می کند، با اعیای سازماا در این باره مذاکره صورت می گیرد و به شکل دمکراتیاک بایاد باه    

ساازماا   . در عمل دولتها هستند که به سازماا تجارت جهاانی دیکتاه مای کنناد    . اعیا برسدتصویب تمام 

این مطلاب صاحت دارد کاه بعیای از     . تجارت جهانی بدنبال آزاد سازی مبادالت تجاری به هر قیمتی نیست

ی داود  به محض مشاهده کسری تراز بازرگانی با کشور طرف تجار "دادا و گرفتن"کشورها با توجه به اصل 
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در این میاا سازماا تجارت جهانی ماذاکرات ساازنده ای باین طارفین     . محدودیتهای وارداتی اعمال می کنند

تجاری انجام می دهد با این هدف که محدودیتهای تجاری چیونه کااهش یابناد و یاا باا توجاه باه شاراید        

ا تجاارت جهاانی مسائولیت و    ساازما  . اقتصادی کشورها تا چه اندازه امکاا آزاد سازی تجاری وجاود دارد 

در ارتباط با توسعه پایدار، توسعه انسانی و سیاستهای زیسات محیطای دولتهاا    . وظایف روشن و مشخصی دارد

سازماا واقف است کاه رشاد تجاارت جهاانی     . هستند که راه و روش رسیدا به این اهداف را تعیین می کنند

از آنجا که درآمد ملی کشورهای عیو افزایش پیدا مای   منافع تجاری در سطح بین الملل را افزایش می دهد و

 (Keyto)براساا، پیمااا کیوتاو    . کند برای توسعه انسانی و توسعه اقتصادی این کشورها ماؤثر دواهاد باود   

کشورهای جهاا با هم در این مهم اتفاق نظر دارند که سالمت و موفقیت انسانها فقد در حفاظ و ساالم نیاه    

و همکاری با یکدییر فراتار    از اینرو باید تمامی کشورها از طریق مشاوره. پذیر است داشتن محید زیست امکاا

. از مرزهای ملی با آلودگی هوا، زمین و آب مبارزه کرده و از تخریب طبیعت به شاکل جادی جلاوگیری کنناد    

د کاربن،  اکسای  دی)برای رسیدا به این مهم الزم است در راستای اجرای پیماا کیوتو تولیاد گازهاای سامی    

طبق قوانین و مقرراتی که در سازماا توساد کشاورهای   . متوقف گردند( اکسید نیتروژا منواکسید کربن و دی

بر استفاده بهینه از منابع جهانی و حفظ محید زیست تاکیاد  ( موافقتنامه نهائی دور اوروگوئه)عیو تدوین شده 

دید شاکاف باین کشاورهای فقیار و ينای      سازماا تجارت جهانی در افزایش بیکاری و یاا تشا   . شده است

به عقیده این سازماا رابطه بین تجاارت و اشاتغال و همینطاور رابطاه باین تجاارت و عادالت        . مسئول نیست

فلسفه اقتصادی ما بر این موضوع داللت دارد که جریانات آزاد تجاری بین کشورها . است (Complex)پیچیده 

تغال بردوردار است بلکه می تواند فقر و فساد اقتصادی را به شکل قابال  نه تنها از پتانسیل باالیی در ایجاد اش

بنابراین کشورهایی که از نظر درآمد سرانه با مشکالتی مواجهه هستند می تواناد باه   . مالحظه ای کاهش دهد

کاه  این دلیل باشد که آنها نتوانستند در گذشته از فرصتهای بدست آمده بطور مطلاوب اساتفاده کنناد و یاا این    

به هرحال طبق آمار صندوق بین المللای پاول   . سیاستهای تعدیلی در این کشورها با شکست مواجهه شده باشد

و بانک جهانی بعد از جنگ جهانی دوم رشد جریانات آزاد تجاری باعث نجات میلیونها نفر از فقر و فساد شاده  

ت جهاانی ضاعیف و بادوا قادرت     در داتمه نباید فراموش کرد که کشورهای کوچک در سازماا تجاار . است

  .نیستند بلکه راُی و نظر آنها در شکل گیری و تعیین سیاستهای سازماا مؤثر هستند
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 نمونه سؤاالت فصل نهم

 

روابد اقتصادی و سیاسی بین کشورهای توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه را با  .1

 .توجه به رشد منافع تجارت جهانی توضیح دهید

 .ی کشورهای در حال توسعه را شرح دهیدمشکالت اقتصاد .2
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 تحرک جهانی عوامل تولید  :فصل دهم
 

الملل با فرض عدم تحرک عوامل تولید در سطح بین المللای صاحبت کاردیم،     تاکنوا فقد درباره تجارت بین

در حالی که عوامل تولید مانند سرمایه، نیروی کاار و تکنولاوژی قابلیات تحارک و عباور از مرزهاای رسامی        

باه  . به طرق مختلف تجارت بین الملل و تحرک منابع مولد می توانند جانشین یکدییر شاوند . کشورها را دارند

ر مثال کشورهایی با وفور نسبی سرمایه و کمیابی نیروی کار، نظیر ایاالت متحده امریکاا، بایاد باه صادور     طو

کاالهای سرمایه بر یا صدور سرمایه بپردازد، در مقابل به واردات کاالهای کاربر اقادام کناد و یاا باا مهااجرت      

همانناد تجاارت باین الملال،     . فقات نمایاد  کارگراا از سایر کشورهایی که با وفور نیروی کار روبرو هستند موا

حرکت و انتقال منابع مولد از کشورهایی با وفور نسبی این منابع و با قیمت اندک به کشورهایی با کمیابی ایان  

 .منابع و قیمت زیاد باعث یکساا شدا بازده بین المللی منابع و افزایش سطح عمومی رفاه می شود

آثار اقتصادی بسیار متفاوتی بر روی کشاورها باه جاای     ،ک منابع مولددر هر صورت تجارت بین الملل و تحر

از . در این فصل ما به منافع و زیانهای ناشی از انتقال منابع در سطح بین المللای داواهیم پردادات   . می گذارند

 آنجا که شرکتهای چند ملیتی مهمترین وسیله انتقال سرمایه، نیروی کاار و تکنولاوژی در ساطح باین المللای     

 .هستند، بخش اعظم بخث دود را به بررسی این نوع از شرکتهای اقتصادی نسبتاً جدید ادتصاص می دهیم

 

 گردش سرمايه در بازارهاي جهاني .1

 : می باشدو نوع د صورت می گیرد که دارجی سرمایه گذاریهایگردش سرمایه در بازارهای جهانی در قالب 

 سرمایه گذاریهای مالی  -

 . مستقیمو سرمایه گذاریهای  -

یهای دالص مالی نظیر اوراق قرضه و سهام اسات کاه باه صاورت پاول ملای       یشامل دار سرمایه گذاری مالی

با وجود اوراق قرضه، سرمایه گذار فقد با قارض دادا سارمایه داود یاک     . کشور سرمایه گذار انتقال می یابد

ارزش اسمی ورقه قرضه را در سررساید و   دریافت می کند و نهایتاًزمانی بهره یا بازده ثابت را در فواصل معین 

اکثر سرمایه گذاریهای قبل از جناگ جهاانی اول از ایان ناوع سارمایه      . پایاا مدت قرارداد دریافت دواهد کرد

به منظور ساادت و احاداث دطاوط    « سرزمین های تازه کشف شده»گذاریها بود و اولین بار توسد بریتانیا در 

در سرمایه گذاری مالی باه صاورت ساهام نیاز     . عادا این مناطق بکار گرفته شدآهن و استفاده از مواد دام و م

. سرمایه گذار سهامی را منتشر می کند، یا ارزش دارایی بنیاه دود را به صورت ساهام باه فاروش مای رسااند     
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ا و در ابتدا توسد نهادهای مالی نظیار بانکها  ( به صورت سبدی از اوراق قرضه و سهام)سرمایه گذاریهای مالی 

 .صندوق های سرمایه گذاری انجام شد

، عباارت اسات از سارمایه گاذاریهای حقیقای در تأسایس کارداناه هاا،         سرمایه گذاری مستقیماز سوی دییر 

کاالهای سرمایه ای، زمین و موجودی انبار، به طوری که سرمایه و مدیریت آا در دست سرمایه گاذار باوده و   

سرمایه گاذاری مساتقیم معماوالً باه شاکل      . مایه گذار باقی می مانددر دست سر ،در طول زماا بهره برداری

صاورت مای   ( به طور مثال درید اکثریت سهام یاک بنیااه  )تأسیس یک بنیاه و یا نظارت مدیریتی یک بنیاه 

در سطح بین المللی سرمایه گذاریهای مستقیم معموالً توسد شرکتهای چندملیتی که به کار تولید، ارائاه   .گیرد

در حال حاضر، سرمایه گاذاریهای مساتقیم مهمتارین    . استخراج منابع مشغول هستند، انجام می شود ددمت و

سرمایه گذاریهای مالی پس از جنگ جهاانی  . روش گردش جریاا سرمایه دصوصی در سطح بین المللی است

 .مجدداً احیاء گردید هااین نوع سرمایه گذاری 1906اول متوقف شد و از سال 

اروپا، آسیا )کشورهای دییر مریکا در آسرمایه گذاریهای مستقیم  نه تنهامار جهانی گردش سرمایه، با توجه به آ

اب شات  نیاز مریکاا  آسرمایه گذاریهای مستقیم کشورهای داارجی در   افزایش پیدا کرد بلکه( و آمریکای جنوبی

یکاا باه ویاژه از ساال     مرآدر عین حال رشد سرمایه گذاریهای مساتقیم داارجی    .بیشتری به دود گرفته است

 وجاود چناین رونادی،   با . مریکا بوده استآ، سریع تر از سرمایه گذاریهای مستقیم کشورهای دارجی در 1926

 لدر ساا  .اسات  از سارمایه گاذاریهای آمریکاا در داارج     مریکا بیشترآسرمایه گذاریهای کشورهای دارجی در 

از یک بستانکار دالص به یک بدهکار دالص تبادیل   مریکاآ (1914از سال عد ب) برای اولین بار میالدی 1915

همین مسأله موجب بروز مباحث بسیار زیادی باین اقتصاادداناا، سیاساتمداراا و مقاماات رسامی دولتای       . شد

 .آمریکا در مورد منافع و دطرات چنین روندی گردید

 .علت رشد فزاینده سرمایه گذاریهای دارجی در آمریکا چیست؟ توضیح دهید :سؤال

مریکا در کانادا آمریکا در اروپا از سرمایه گذاریهای مستقیم آسرمایه گذاریهای مستقیم  1912تا  1956از سال 

علت این تفاوت در رشد سرمایه گذاریها، رشد سریع جامعه . مریکای التین سریعتر افزایش یافته استآو 

الزم به یادآوری . اتحادیه اروپا بوده است همریکا در توسعآمریکا به حذف تعرفه های آاقتصادی اروپا و تمایل 

مشکل بدهیهای چراکه مریکای التین کاهش یافته، آمریکا در کشورهای آاست که سرمایه گذاریهای مستقیم 

جزو کشورهای مقروض دنیا محسوب  هنوز حل نشده و این کشورهامریکای التین آبین المللی کشورهای 

 .شوند یم
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 سرمايه ي جهاننگيزه و علل گردش ا .2

در این قسمت به بررسی انییزه و علل سرمایه گاذاریهای ماالی و سارمایه گاذاریهای مساتقیم داارجی مای        

هر چند هر دو نوع سرمایه گذاری دارجی دارای انییزه های مشابهی هستند، ولی سارمایه گاذاریهای   . پردازیم

سرمایه گذاری مالی را شرح می دهاد،   مستقیم دارجی نیاز به توضیحات بیشتری دارند که در الیوی اصلی که

 . ارائه نشده است

 

 50انییزه و علل سرمایه گذاریهای مالی بین المللی 

ناوع   اینبین المللی این است که بازده و درآمد ( سهام و اوراق قرضه)مهم ترین انییزة سرمایه گذاریهای مالی 

انچه بازده اوراق قرضه یک کشور نسبت باه  چن. سرمایه گذاری در دارج بیش از سرمایه گذاریهای دادلی است

. بازده اوراق قرضة کشور دوم بیشتر باشد، افراد سایر کشورها تمایل باه دریاد اوراق قرضاه کشاور اول دارناد     

ود از طریاق دریاد اوراق قرضاه    بدیهی ترین و ساده ترین نتیجة اقدام به سرمایه گذاری و حداکثر کاردا سا  

طباق الیاوی   . ، یکساا شدا بازده اوراق قرضه در سطح بین المللی اسات (که بازدهی بیشتری دارد)کشوری 

کاوچکتری   (k/L)بازده سرمایه در کشورهای که نسبت سرمایه باه نیاروی کاار    ( دو کشور)اوهلین  ا هکشور

دهی یک شرکت دارجی در آینده بیش  چنانچه ساکناا یک کشور پیش بینی کنند که سود. دارد، بزرگتر است

جهت ساده شدا بحث هزیناة بااالتر   )تهای دادلی است، اقدام به درید سهام آا شرکت می کنند از سود شرک

 (. معامله و سایر هزینه های مربوط به مالکیت اوراق قرضة دارجی را در نظر نمی گیریم

روشن است که انییزة سرمایه گذاریهای مالی بین المللی کسب سود بیشاتر اسات و ماادامی کاه ایان انییازه       

ا توضیح مانده اسات و آا  اما یک واقعیت مهم بدو. ود دارد، سرمایه گذاریهای بین المللی انجام دواهد شدوج

 بین المللی و گردش سرمایه بین المللی دو جانبه چیونه تفسیر می شود؟  های مالیاینکه سرمایه گذاری

دییار اسات، قطعااً سارمایه      چنانچه بازده اوراق قرضه در یک کشاور کمتار از باازده اوراق قرضاه در کشاور     

گذاریهای مالی از کشور اول به کشور دوم جریاا دواهد یافت، ولی این واقعیت با گردش همزماا سارمایه در  

جهات   .که ايلب در جهاا واقعی مشاهده می شاود ناساازگار اسات   ( از کشور دوم به کشور اول)جهت مخالف 

به این معنا که سارمایه گاذاراا در   . امل ریسک اشاره کنیمتوجیه گردش دو طرفة سرمایه بین المللی باید به ع

توجه ندارند بلکه در هر سرمایه گذاری دااص عامال ریساک را نیاز در نظار مای        هاقدام دود تنها به نرخ بازد

ریسک مربوط به سهام نه تنها عامل ورشکستیی است بلکه نوساانات ارزش باازاری ساهام نسابت باه      . گیرند

. یشتر بوده و ممکن است بازده واقعی سهام بسیار کمتار از باازده پایش بینای شاده باشاد      اوراق قرضه بسیار ب
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بنابراین سرمایه گذاراا با توجه به سطح داصی از ریسک بازده سرمایه گذاری را حداکثر مای کنناد و معماوالً    

 .هر چه بازده سرمایه گذاری بیشتر باشد قبول ریسک نیز بیشتر است

اندازه گیری ریسک با توجه به نوسانات و واریانس بازده در حادود نارخ متوساد باازده     حال به بررسی سهام و 

درصد هساتند، ولای    26هر دو دارای نرخ بازده متوسد  (B)و  (A)به طور مثال فرض کنید سهام . می پردازیم

است کاه   روشن. درصد باشد 56درصد و حداکثر  26حداقل  (A)ممکن است بازده سهام ( 56به 56) با احتمال

ولای   ،از آنجا که هر دو نوع ساهام دارای باازده متوساد یکسااا هساتند     . بیشتر است( B) ریسک درید سهام

را دریاداری   (A)بیشتر است، سرمایه گذاراا باید برای حداقل کاردا ریساک داود ساهام      (B)ریسک سهام 

تغییارات در باازده دو ناوع ساهام      یعنای  ،کاهش یابد( A)بازده سهام  (B)چنانچه با افزایش بازده سهام  .کنند

عکس یکدییر باشند، یا ارتباط منفی در طول زماا داشته باشند، در این صورت سرمایه گذار با مالکیت هار دو  

باه عباارت دییار ریساک کمتار      . درصد را به دسات آورد  26 متوسدنوع سهم می تواند با ریسک کمتر بازده 

باعاث مای شاود کاه      (B)ساهام  ( و بازده بیشتر)ه با ریسک بیشتر در مقایس (A)مربوط به بازده متوسد سهام 

زیرا باازده دو ناوع ساهام عکاس      در مجموع کاهش یابد،( B)و سهام  (A)ریسک سرمایه گذاری شامل سهام 

با سرمایه گاذاری بار روی اوراق بهاادار باا     ( اوراق قرضه و سهام)  52یهایطبق نظریه سبد دارا .یکدییر هستند

نسبت به هم در طول زماا می تواا یک بازده معین را با ریسک کمتر و یاک باازده بیشاتر باا     بازده معکو، 

سرمایه گذار از نیهداری دارائیهای پر ریساک انتظاار باازده بیشاتری دارد و     . به دست آورد را ریسک مشخص

داراییهاا ترکیبای از   سبد مطلاوب  . با ریسک کمتر نیز بازده کمتری به همراه دارد( سهام و اوراق قرضه)دارائی 

سهام و اوراق قرضه است که بیشترین بازده انتظاری را در سطح معینی از ریسک و یا درآمد انتظاری معینای را  

د اقتصاادی  یکاه متاأثر از شارا    ،از آنجا که بازده اوراق قرضاه و ساهام داارجی   . با کمترین ریسک تأمین کند

یک سابد   .با بازده اوراق قرضه و سهام دادلی تفاوت دارد به احتمال زیاد ،گوناگوا در کشورهای مختلف است

دارایی شامل اوراق قرضه و سهام دادلی و دارجی بازده متوسد باالتر یا ریسک کمتری را نسبت به یک سابد  

 .دارایی شامل اوراق قرضه و سهام دادلی به همراه دارد

و گاردش دو جانباة سارمایه باین کشاورها       یها جریااا یک ترکیب مطلوب و متوازا از دارایبرای دستبابی به 

در ( B) با بازده متوسد یکساا ولی ریسک کمتر نسابت باه ساهام    ،(A)به طور مثال اگر سهام . ضروری است

در کشاور دوم عرضاه    (A)با بازده معکو، نسبت به بازده ساهام   ،(B)بازار کشور اول در دستر، باشد سهام 

یعنی در کشور دوم سرمایه گذاری کنناد   ،را دریداری کنند (B)ید سهام شده باشد، سرمایه گذاراا کشور اول با

در کشور اول را دریداری کنند تا به یک ترکیب متوازا از داراییهاا   (A)و سرمایه گذاراا کشور دوم باید سهام 

سار بحاث   در سرتا. سرمایه گذاریهای مالی بین المللی دو جانبه را توجیه می کناد  تنوع ریسکبنابراین . برسیم

قبلی به طور ضمنی فرض کرده بودیم که سرمایه گذاراا از باازده متوساد ساهام و قابلیات دسترسای باه آا       
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توجاه باه    ابناابراین سارمایه گاذاراا بایاد با     . در عمل این آگاهی کمتر وجود دارد. اطالع دقیق و کامل دارند

را در ( اوراق قرضاه و ساهام  )اییهای مختلاف  اطالعات دود از بازار، نرخ بازده متوسد و احتمال دستیابی به دار

از آنجاا کاه اشاخاص مختلاف     . هر بازار برای دود از قبل مشخص نموده و براسا، آا اقدام به دریاد کنناد  

انتظارات متفاوتی نسبت به بازده یک سهام معین دارند، این احتمال وجود دارد که بردی از سارمایه گاذاراا در   

این مساأله نیاز توجیاه دییاری بارای      . سهام کشورها مقروا به صرفه استیک کشور حد، بزنند که درید 

 .وجود سرمایه گذاریهای بین المللی دو جانبه است

 

 انییزه و علل سرمایه گذاریهای مستقیم دارجی 

 .انییزه سرمایه گذاریهای مستقیم در دارج معموالً مشابه انییزه سرمایه گذاریهای مالی در ساایر کشورهاسات  

ناشای از نارخ رشاد بااالتر کشاورهای      کاه  کسب درآمد و بازده باالتر  :می تواا نام بردانییزه ها  این از جمله

قطعااً  . دارجی، قوانین مالیاتی مطلوب یا دستیابی و استفاده از یک سادتار اقتصادی پیشرفته و ریسک گریازی 

صادرات یا تولیدات دارجی و فاروش   شرکتهایی که با مسائل بین المللی کامالً آشنا هستند می توانند از طریق

هرچند ایان دالیال جهات     .آنها سود بیشتری با نوسانات بسیار کمتر نسبت به شرکتهای دادلی به دست آورند

کفایت می کناد ولای هناوز هام یاک      ( درید اوراق قرضه و سهام دارجی)توجیه علل سرمایه گذاریهای مالی 

 . دارجی بدوا پاسخ مانده است میسؤال اساسی در مورد سرمایه گذاریهای مستق

به چه دلیل ساکناا یک کشور اقدام به اساتقراض از ساایر کشاورهای داارجی نکارده و باه جاای         :سؤال

 سرمایه گذاریهای مستقیم دارجی، دود اقدام به سرمایه گذاری می کنند؟ پذیرش

د آشاناتر هساتند و لاذا در    کشور با شراید دادلی و محلی دوبومی یک شاید علت اصلی این است که ساکناا 

بهرحال چند علت مهام وجاود   . مقایسه با سرمایه گذاراا دارجی می توانند سود رقابتی بیشتری به دست آورند

 :دارد

معماوالً در بازارهاای انحصاار کامال و     کاه  مهمترین دلیل این است که بسیاری از شرکتهای بزرگ  -

می توانناد   ،ت تولیدی محرمانه و منحصر به فرد دارندانحصار چند جانبه يالباً ابزار مدیریتی و اطالعا

در چناین حاالتی   . از آنها به طور مطلوب و سودآور در کنترل مستقیم شرکتها در دارج اساتفاده کنناد  

ایان وضاعیت را ادياام افقای مای      . یک شرکت اقدام به سرمایه گذاری مستقیم دارجی دواهد کارد 

دارجی یک محصول همین متمایز کاه در دادال کشاور نیاز     اديام افقی عبارت است از تولید . نامیم

دارای یک تکنولوژی منحصر بفارد در   (IBM)و یا ( Microsoft) به طور مثال شرکت .تولید می شود

 تد تا کنترل مستقیم دود را بر ایان محصاوال  نو تمایل دار هستندتولید کامپیوتر کامپیوتر و  نرم افزار
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باا تولیاد   کاالهای دود از آمریکا به سایر کشورها به جای صادرات د این شرکتها می توانن .ندنحفظ ک

 بارای مثاال شارکت    .دنبه اهداف داود برسا  ( و پذیرش شراید محلی)در دارج  و نرم افزار کامپیوتر

(IBM)  زیارا مای    ،به هیچ وجه مایل نیست تا امتیاز تولید کامپیوتر را به تولیدکنندگاا دارجی بدهاد

ل بر اسرار تجاری و حفظ حق انحصاری دود به ارائه محصول و ددمات پاس از  دواهد با کنترل کام

امتیااز باه    مایال باه ماذاکره جهات اعطاای     ( IBM)حتای اگار   . فروش با کیفیت مطلوب ادامه دهد

تولیدکنندگاا دارجی باشد، انعقاد چنین موافقتنامه هایی با توجه به نرخ رشد بسیار ساریع تکنولاوژی   

چنین وضعیتی قطعاً بارای بسایاری از شارکتهای بازرگ نظیار      . امکاا پذیر نیست در زمینه کامپیوتر

چناد ملیتای وجاود دارد و علات اصالی سارمایه گاذاریهای         شرکتهایزیراکس، ژیلت، تویوتا و سایر 

 .مستقیم دارجی در صنایع کشورهای در حال توسعه می باشد

 

وجیه می کند عباارت اسات از کنتارل و    دلیل مهم دییری که سرمایه گذاریهای مستقیم دارجی را ت -

این وضاعیت  . استفاده از مواد اولیه مورد نیاز با حداقل هزینه و عدم نیرانی از کاهش عرضه این مواد

ی در کشاورهای در حاال   به نام اديام عمودی معروف است و مهمترین ناوع سارمایه گاذاری داارج    

بنابراین . را تشکیل می دهد( ثروتمند)عدنی کشورهای توسعه یافتة ينی از نظر مواد م توسعه و بردی

مریکایی مالک معادا بسیاری در کانادا، جامائیکا، ونزوئال، استرالیا و سایر کشورها باوده و  آشرکتهای 

 اديام عمودی مربوط به شارکتهای چناد  . افراد دارجی نیز مالک بردی معادا زيال در امریکا هستند

بنیاههاا باا   . پسین و پیشین یک شرکت تولیادی اسات   ارتباطاتوده و به معنای پیوند دادا ملیتی ب

اديام عمودی می توانند ارتباط پیشین دود بر فروش و شبکه توزیع محصول در داارج را نیاز داشاته    

 .باشند، بیشتر تولیدکنندگاا اتومبیل در دنیا از اديام عمودی استفاده می کنند

 

های تجاری تناب از تعرفه ها و سایر محدودیتاج : از یه گذاریهای مستقیم عبارتندسایر دالیل سرما -

برای مثال، سرمایه گذاریهای مستقیمی که در ابعاد  .رها بر واردات دود وضع می کنندکه سایر کشو

وسیع توسد شرکتهای امریکایی در کشورهای عیو اتحادیه اروپا و بردی صنایع کشورهای در حال 

در  ها در کشورهایدولتايلب ها که  منافع ناشی از یارانه بدست آوردا . توسعه انجام شده است

به همین دلیل، . دنپردادت می کندارجی مستقیم  هایبرای تشویق سرمایه گذاریحال توسعه 

سرمایه گذاریهای مستقیم دارجی در کشورهای در حال توسعه شرکتهای چند ملیتی مایل به 

دارجی عبارتند از ورود به یک بازار انحصار چند  سایر دالیل سرمایه گذاریهای  مستقیم . هستند
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یم شدا در سود، درید یک شرکت دارجی بدهکار جهت جلوگیری از رقابت هجانبه دارجی جهت س

دلیل دییر این است که فقد یک . با آا در آینده و اجتناب از زیاا احتمالی در بازارهای صادراتی

 .برای ورود به بازار را به دست آورد شرکت چند ملیتی می تواند اعتبار مالی الزم

 

حال می تواا سرمایه گذاریهای مستقیم دارجی دو جانبه را با توجه به یک صنعت پیشرفته تر در یاک کشاور   

در مقابل کارائی بیشتر بردی از صنایع یک کشور نسابت باه ساایر کشاورها     ( مریکاآنظیر صنعت کامپیوتر در )

عالوه بر این با توجه به پیشرفتهای بسیار سریع صانعت  . توجیه کرد( ژاپننظیر صنعت اتومبیلهای کوچک در )

نظیر دطوط تلفن بین المللی و پردازش )و پیشرفت صنعت ارتباطات ( نظیر سادت هواپیمای جت)حمل و نقل 

کاه بعاد از جناگ دوم جهاانی تااکنوا وقاوع یافتاه اسات، سارمایه          ( و انتقال اطالعات در سطح بین المللای 

ادتراعاات و پیشارفتهای علمای باه مادیراا شارکتهای       . ای مستقیم دارجی به راحتی انجام می شاود گذاریه

چندملیتی این توانایی را می دهد تا به کنترل مستقیم عملیات شعب دود در سرتاسر جهااا بپردازناد و هماین    

 .مسأله موجب سهولت و تشویق سرمایه گذاری مستقیم دارجی می شود

 

 رمايۀ بين الملليآثار رفاهي گردش س 2

در این قسمت به بررسی آثار رفاهی گردش سرمایة بین المللی بر کشورهای سرمایه گذار و کشورهای میزبااا  

پس از آا به بررسی آثاری دواهیم پردادت که در تجزیاه و تحلیال هاای نماوداری دیاده نمای       . می پردازیم

 .شوند

 

 یزبااآثار گردش سرمایه، بر کشور سرمایه گذار و کشور م 

بخشای از  . را در نظر می گیاریم  'OOبا کل ذدیرة سرمایة ترکیبی  (2)و  (1)جهانی با دو کشور  22در نمودار 

 (2)متعلق به کشاور  ( 'AO)و بخش دییری به اندازه  (1)متعلق به کشور ( AO)کل موجودی سرمایه به اندازة 

محصول نهایی سرمایه در کشورهای به ترتیب ارزش ( 2VMPK)و ( 1VMPK) است، بطوری که منحنی های

تحت شراید رقابتی، ارزش محصول نهاایی سارمایه همااا    . در سطوح مختلف سرمایه گذاری است (2)و  (1)

 .بازده، یا درآمد ناشی از سرمایه است
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در دادال سارمایه گاذاری مای      (OC)را با باازده   (OA)ه دود کل موجودی سرمای (1)در يیاب تجارت کشور 

اسات، بخشای از   ( OFGA) برابر ،بنابراین محصول کل که سطح زیر منحنی ارزش محصول نهایی است. کند

شده و بقیاه محصاول باه     (1)نصیب صاحباا سرمایه در کشور ( OCGA) این محصول کل به اندازه مساحت

در يیااب   (2)به طور مشابه کشاور  . نظیر نیروی کار و سرمایه می شود تولید نصیب سایر عوامل( CFG) اندازه

. در دادال سارمایه گاذاری مای کناد     ( 'HO) را باا باازده   ('AO) کل موجودی سرمایه دود باه انادازه   ،تجارت

نصایب صااحباا سارمایه در     (2)بخشی از این محصول کل در کشاور  . ('AMHO) محصول کل برابر است با

 .باقیمانده آا نصیب سایر عوامل تولید می شودو  (2)کشور 

با وجود تحارک سارمایه و باا    . حال فرض می کنیم که سرمایه در سطح بین المللی به طور آزادانه حرکت کند

بزرگتار اسات، بخشای از    ( CO) (1)از بازده سارمایه در کشاور    'HO (2)توجه به اینکه بازده سرمایه در کشور 

 BE (BE = ON = O'T)انتقال می یابد به طوری که در سطح  (2)به کشور ( AB) زهبه اندا (1)سرمایة کشور 

باه کال باازده     (OFEB) (1)چنانچه کل تولید دادلای کشاور   . نرخ بازده سرمایه در دو کشور مساوی می شود

 بخااطر . به دست می آید( OFERA) اضافه شود، کل درآمد ملی به اندازة (ABER)سرمایه گذاریهای دارجی 

باا وجاود    .افازایش یافتاه اسات   ( ERG) وجود سرمایه گذاریهای دارجی درآمد ملی نسبت به گذشته به اندازة

افزایش می یابد، ( ONRA) اندازه به (1)تحرک آزادانة سرمایه در سطح بین المللی بازده کل سرمایه در کشور 

باه انادازة    (2)یه دارجی به کشور جریاا ورودی سرما. کاهش دواهد یافت( NEF)و بازده کل سایر عوامل به 
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(AB) از سرمایه موجب کاهش نرخ بازده (O'H)  به(O'T )از (2)تولید کل دادلای کشاور   . می شود (O'JMA )

نصیب سرمایه گاذاراا   (ABER)به اندازة  (ABEM)بخشی از افزایش تولید کل . کاهش می یابد( O'JEB) به

دواهاد  ( ERM) برابر (2)ص ناشی از افزایش تولید کل در کشور دارجی می شود، به طوری که نهایتاً نفع دال

کاهش مای یاباد، و باازده کال ساایر       (O'TRA)به( O'HMA) بازده کل صاحباا دادلی سرمایه از سطح. بود

 .افزایش دواهد یافت( THE) به( HJM) عوامل تولیدی نیز از سطح

افزایش  (OFEB + O'JEB)به  (OFGA + O'JMA)تولید کل جهانی از سطح  (2)و  (1)با متحد شدا کشور 

 22سطح هاشاور داورده در نماودار    یا ( ERG + ERM = EGM) می یابد، به عبارت دییر مقدار افزایش برابر

بنابراین گردش سرمایه در سطح بین المللی باعاث افازایش کاارایی در تخصایص عوامال تولیاد در       . می باشد

دقات کنیاد کاه هرچاه شایب      . د و رفااه جهاانی افازایش مای یاباد     سطح بین المللی شده و به دنبال آا تولی

 .کمتر باشد، نفع کل ناشی از گردش بین المللی سرمایه بیشتر دواهد بود( 2VMPK) و( 1VMPK) منحنیهای

 

 سایر آثار گردش بین المللی سرمایه 

نیروی کار قبل و بعد از با فرض اشتغال کامل دو عامل تولید سرمایه و می تواا نتیجه گرفت که  22از نمودار 

انتقال سرمایه، با کاهش بازده متوسد و کل نیروی کار در کشور سرمایه گذار، بازده متوسد و کل سرمایه ایان  

بنابراین در عین حال که کشور سارمایه گاذار از سارمایه گاذاری در ساایر کشاورهای       . کشور افزایش می یابد

نیز یک توزیع مجدد درآمد دادلای از ساوی نیاروی کاار باه       دارجی منافعی به دست می آورد، در دادل کشور

انجام می شود، به هماین دلیال نیروهاای ساازماا     ( سرمایهمالک به ضرر نیروی کار و به نفع )سمت سرمایه 

از ساوی دییار هار چناد کشاور      . مریکا با سرمایه گذاری ایاالت متحده در دارج مخالفت مای کنناد  آیافته در 

اریهای دارجی در کشورش منافعی به دست می آورد ولی این سرمایه گاذاریها منجار باه    میزباا از سرمایه گذ

حال فرض می کنیم که عادم اشاتغال   . توزیع مجدد درآمد دادلی از سوی سرمایه به سمت نیروی کار می شود

کامل نیروی کار وجود دارد، در این صورت سرمایه گذاریهای دارجی موجب کاهش ساطح اشاتغال در کشاور    

سرمایه گذار و افزایش آا در کشور میزباا می شود، و به دنبال آا انتظار داریم که نیروی کار کشاور سارمایه   

 .گذار اعتراض می کند و نیروی کار کشور میزباا از این سرمایه گذاری منافعی به دست آورد

تراز پردادتهاای یاک   . می گذارد انتقال سرمایه بین المللی بر تراز پردادتهای کشور سرمایه گذار و میزباا تأثیر

در دوره ای که . کشور کل دریافتیها از سایر کشورهای جهاا و کل پردادتها به بقیه کشورها را نشاا می دهد

سرمایه گذاری دارجی انجام می شود، هزینه ها یا پردادتهای دارجی کشور سرمایه گذار افازایش مای یاباد و    

مازاد پردادتهای دارجی نسبت به دریافتهای دارجی به وجاود  )ی شود همین امر موجب کسری تراز پردادتها م

مریکاا طای دهاه    آهمین مسأله قطعاً یک عامل بسیار مهم در ایجاد کسری عظیم تاراز پردادتهاای   (. می آید
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مریکا در سایر کشورها طای  آبود، این کسری عظیم باعث وضع محدودیتهایی بر سرمایه گذاری دارجی  1906

البته در مقابل بادتر شادا کساری تاراز پردادتهاای کشاور سارمایه گاذار، تاراز          . شد 1924تا  1905سالهای 

 . پردادتهای کشور میزباا که دریافت کننده سرمایه گذاری دارجی است، طی هماا دوره بهبود می یاید

افزایش صاادرات  در هر صورت انتقال اولیة سرمایه و افزایش هزینه های دارجی کشور سرمایه گذار احتماالً با 

کاالهای سرمایه ای، لوازم و قطعات یدکی و محصوالت این کشور جبراا شده و به دنبال آا منافع به سامت  

ساال تخماین    16تا  5دورة بازگشت سرمایه اولیه به طور متوسد بین . کشور سرمایه گذار جریاا دواهد یافت

ند مدت مورد مالحظه قرار گیرد، این اسات کاه آیاا    اثر دییر سرمایه گذاری دارجی که باید در بل. زده می شود

سرمایه گذاری دارجی منجر یه جابجائی صادرات کشور سرمایه گذار شده و حتی سرمایه گذار اقدام به واردات 

کاالهایی می کند که قبالً صادرکننده آنها بوده است؟ بنابراین هر چند اثر کوتاه مدت و آنای سارمایه گاذاری    

پردادتهای کشور سرمایه گذار منفی و روی تراز پردادتهای کشور میزباا مثبات اسات ولای    دارجی روی تراز 

 .آثار بلندمدت این سرمایه گذاریها چنداا روشن نیست

، آثار کوتاه مدت و بلند مادت بار   شورهای توسعه یافته دو جانبه استاز آنجا که سرمایه گذاریهای دارجی در ک

ر را دنثی می کنند، به استثناء کشوری نظیر ژاپن که حجام سارمایه گاذاریهای    روی تراز پردادتها يالباً یکدیی

دارجیش بسیار بیشتر از سرمایه گذاریهای دریافتی از دارج اسات و کشاورهای در حاال توساعه کاه دریافات       

کننده سرمایه گذاریهای دارجی بوده و به طور دائم با مشکالت جدی مربوط به تاراز پردادتهاای داود روبارو     

یک اثر مهم رفاهی ناشی از سرمایه گذاریهای دارجی در کشورهای سرمایه گذار و میزبااا اساتفاده از    .ستنده

به طور مثال اگر نرخ مالیات بر درآماد در  . تفاوت نردهای مالیاتی و درآمدهای دارجی کشورهای مختلف است

مریکاایی در  آین است که شرکتهای درصد باشد، انتظار معقول ا 46درصد و در کشور سوئیس  41مریکا آکشور 

نظر کنند که از تماام یاراناه هاا     سویس سرمایه گذاری کنند یا در برنامه فروش دارجی دود به نحوی تجدید

مریکا، قراردادهای مالیاات  آزیرا اکثر کشورها، همانند کشور . استفاده کرده و نهایتاً نرخ مالیات کمتری بپردازند

لاذا مالیاات اداذ شاده توساد       .جهت اجتناب از مالیات میاعف بر اصل سهام ،اندمیاعف را به امیاء رسانده 

درصادی   41ادتالف بین نرخ . )درصد است 1مریکا از درآمدهای دارجی که به کشور برگردانده شده اند فقد آ

و مقادار  در نتیجة پایة مالیااتی  (. یعنی سوئیس درصدی مالیات در دارج 46و نرخ  یعنی آمریکا مالیات در دادل

 .مالیاتهای ادذ شده در کشور سرمایه گذار کاهش و در کشور میزباا افزایش می یابد
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سرمایه گذاریهای دارجی بر سطح تولید و حجم تجاارت دو کشاور سارمایه گاذار و میزبااا تاأثیر گذاشاته و        

رجی بساتیی باه شاراید    به هرحال چیونیی تأثیر سرمایه گذاری دا. احتماالً رابطه مبادله را نیز تغییر می دهد

عالوه بر این سرمایه گذاریهای داارجی احتمااالً   . نظر دقیقی ارائه کرد دو کشور دارد و از قبل نمی تواا اظهار

بر رهبری تکنولوژیک کشور سرمایه گذار تأثیر می گذارد و موجب می شود تا کشور میزباا کنترل بیشتری بار  

از آنجا که بیشاتر آثاار ناشای از    . مستقل اقتصادی را به دست آورداقتصاد دود داشته و توانایی هدایت سیاست 

سرمایه گذاریهای دارجی و انتقال سرمایه معموالً از طریق عملیات و فعالیتهای شرکتهای چند ملیتی به وجاود  

 .به بررسی و شنادت بیشتر این شرکتها می پردازیم ادامه بحثمی آید، در 

 

 

 شركتهاي چندمليتي 2

رین تحوالت اقتصاد بین الملل که پس از جناگ دوم جهاانی رخ داد پیادایش و رشاد شارکتهای      یکی از مهمت

شرکتهای چندملیتی یا فراملیتی شرکتهایی هستند که مالکیت، کنترل، نظارت و هادایت تولیاد   . ملیتی بود چند

ار شارکتهای چناد   از تولیاد جهاانی در ادتیا    بخش قابل توجهیامروز . را در بسیاری از کشورها در دست دارند

بایش از   ت مادر و شرکتهای وابساته در داارج،  به طور مثال تجارت بین شرک ،ملیتی است و تجارت فراشرکتی

مرساد،   ،تویوتاا بردی از شرکتهای چند ملیتی نظیار  . درصد از تجارت جهانی در صنایع را در بر می گیرد 56

رد دالر شرکتهای بزرگی هساتند کاه درآمدشااا از    میلیا صدهاو جنرال موتورز با فروش ساالنه ای معادل  بنز

عالوه بر این امروزه مهمترین سرمایه گاذاریهای  . مجموع درآمد ملی بسیاری از کشورهای کوچک بیشتر است

در عمل معموالً شرکت مادر سارمایه داارجی،   . مستقیم بین المللی توسد شرکتهای چند ملیتی انجام می شود

عات مورد نیاز شعبه های وابسته را تأمین کرده و یک سازماا بازاریابی نیز جهت مدیریت فنی، تکنولوژی و قط

در این قسمت به بررسی دالیل وجاودی شارکتهای چناد    . برگشت تولید و درآمد این شعبه ها نیز دائر می کند

فاراهم  و میزبااا  ( مهماا یا سرمایه گاذار )ملیتی و بردی از مشکالتی که این شرکتها برای کشورهای موطن 

 .کرده اند، می پردازیم
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 دالیل پیدایش شرکتهای چند ملیتی 

. دلیل اصلی پیدایش شرکتهای چند ملیتی کسب سود رقابتی از طریق یک شبکة جهانی تولیاد و توزیاع اسات   

باا ادياام عماودی، بیشاتر     . این سود رقابتی با اديام افقی و عمودی با شعبه های وابساته افازایش مای یاباد    

د ملیتی می توانند از عرضةّ مواد دام دارجی دود و سایر کاالهاای واساطه و بکاارگیری بردای     شرکتهای چن

جهت رهایی از کمبودهایی که معموالً در بازارهای دارجی وجود ( با انجام تجارت کارآمدتر فراشرکتی)ترفندها 

دتر و دادمات و توزیاع را   شبکه هاای کارآما   عالوه بر این شرکتهای چند ملیتی می توانند. دارد، مطمئن شوند

با اديام افقی از طریق شعبه های وابسته، شرکتهای چند ملیتی بهتر می توانند قادرت انحصااری   . فراهم کنند

دود را حفظ کرده و آا را تقویت کنند، و باالدره محصوالت دود را با شراید و سلیقه های محلای هماهناگ   

الوه بر این سود رقابتی شارکتهای چناد ملیتای بساتیی باه      ع .کرده و از کیفیت مطلوب کاالها مطمئن شوند

. صرفه های ناشی از مقیا، در تولید، مسائل مالی، تحقیق و توسعه و جمع آوری اطالعات مربوط به بازار دارد

حجم تولید شرکتهای چند ملیتی این امکاا را برای آنها فراهم می کند که در مقایسه باا شارکتهای کاوچکتر    

تولید کاالهایی که نیاز به نیاروی کاار    .نیروی کار و تخصص در تولید را در ادتیار داشته باشند بخش بزرگی از

ساده دارد، در کشورهایی با وفور نسبی نیروی کار و دستمزد ارزاا امکاا پذیر اسات، پاس از تولیاد قطعاات و     

ه بر این شرکتهای چند ملیتی عالو. محصوالت واسطه می تواا آنها را برای مونتاژ به سایر کشورها حمل کرد

و سایر شعب وابسته به آنها معموالً در مقایسه با شرکتهای کامالً دولتی دسترسی بیشاتری باه بازارهاای باین     

. المللی سرمایه دارند و این مسأله آنها را در وضعیت بهتری از نظر تأمین مالی طرحهای بزرگ قارار مای دهاد   

را روی یک یا چند کشور پیشرفته که با وجود افاراد   (R&D)قیق و توسعه این شرکتها می توانند فعالیتهای تح

سرانجام اطالعات دست چاین کاه توساد شاعب     . متخصص و ابزار الزم بهترین شراید را دارند، متمرکز کنند

وابسته از سرتاسر جهاا در ادتیار شرکت مادر قرار داده می شود، این شارکتها را نسابت باه ساایر شارکتهای      

از نظر ارزیابی، پیش بینی، کسب منافع ناشای از تغییار در هزیناه هاای نسابی، سالیقه هاای مصارف          دولتی

 .کنندگاا و سایر شراید عمومی بازار در وضعیت بهتری قرار می دهد

یک شرکت بزرگ وقتی انتظار کسب سود بیشتر از صنایع دود در دارج دارد، قطعاً به سرمایه گذاری در داارج  

از آنجا که یک شرکت معموالً در دادل کشور سود رقاابتی باه دسات مای آورد و از وضاعیت      . دواهد پردادت

صنایع دادلی کامالً آگاه است، قبل از اقدام به سرمایه گذاری در داارج، امکااا کساب ساود بیشاتر در ساایر       

ی و دارجی در بین نردهای سود دادلبه عبارت دییر . صنایع دادلی را به هیچ وجه مورد بررسی قرار نمی دهد

و همین ادتالف نرخ سود مهمترین مبناای اقادام باه سارمایه گاذاری در       یک صنعت داص تفاوت وجود دارد

مریکاا و سارمایه گاذاریهای    آبرهمین اسا، سرمایه گذاریهای شرکت اتومبیال ساازی تویوتاا در    . دارج است

گاذاریهای شارکتهای الکترونیاک     در همین راستا می تواا سارمایه . در ژاپن قابل توجیه است (IBM)شرکت 

تماام حقاایق   . مریکا را در مقابله با گسترش بازار کامپیوتر این کشور مورد بررسی قرار دادآچندملیتی ژاپنی در 
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فوق داللت بر این دارد که شرکتهای چناد ملیتای باه صاورت انحصاارگراا چناد جانباه فاروش باه عرضاة           

وضعیتی يالباً با استفاده از الیوهاای دوراا عمار محصاول و     محصوالت همین متمایز دود می پردازند، چنین

باه طاور   . شکاف تکنولوژیک قابل توضیح بوده و تحت شراید صرفه های ناشی از مقیا، به وجاود مای آیاد   

اناواع وساائد نقلیاه موتاوری،     : مثال بردی از محصوالت فرودته شده توسد شرکتهای چند ملیتی عبارتناد از 

عالوه بار   .، لوازم و ابزار اداری، فرآورده های نفتی، محصوالت شیمیایی و مواد يذاییمحصوالت برقی، فلزات

این شرکتهای چند ملیتی از جهت کنترل، نظارت و تغییر منافع در مناطق و حوزه های فعالیت دود نسابت باه   

ک کاردانة تولید شرکتهای کامالً دولتی در وضعیت بهتری قرار دارند، به طور مثال جهت تعیین محل احداث ی

قطعات، یک شرکت چند ملیتی برای استفاده از حداقل دستمزد دادلی و کسب سایر منافع یارانه ای، تجااری و  

اندازة بزرگتر شرکتهای چند ملیتی در رابطاه باا   . عمل می کند« کارگاه محلی»مالیاتی به صورت یک  تخفیف

سه با شرکتهای کامالً دولتی، از جهت تأثیرگذاری بر کشورهای میزباا نشاا می دهد که این شرکتها، در مقای

عاالوه باراین شارکتهای چناد ملیتای      . سیاست دولتهای محلی و کسب منافع در وضعیت بهتاری قارار دارناد   

(MNCs)  می توانند با درید شرکتهای بدهکار محلی از رقابت آتی با آنها در اماا بوده و وضعیت بهتری برای

. ودیتهای تجاری منطقه ای نسابت باه شارکتهای کااماًل دولتای باه دسات آورناد        کسب سود و گریز از محد

شرکتهای چند ملیتی از طریق تنوع بیشتر محصوالت با ریسک کمتاری مواجاه اناد و معماوالً در مقایساه باا       

 .شرکتهای کامالً دولتی سود بیشتری به دست می آورند

مت بازاری محصوالت و حمل آنها به شعب وابساته  سرانجام یک شرکت چند ملیتی با قیمت گذاری بیش از قی

دود در کشورهایی که مالیات بسیار زیادی دریافت می کنناد و یاا باا قیمات گاذاری کمتار از قیمات باازاری         

هزیناه هاای   . محصوالت و حمل آنها به شعب وابستة دود در کشورهایی با مالیات کمتری دریافت مای کنناد  

ناام دارد و در تجاارت   « قیمات گاذاری انتقاال   »این نحوة قیمت گذاری . نندمالیاتی دود را به حداقل می رسا

و . کاالهای واسطه بین شعب یک شرکت همانند تجارت میاا شرکتهای مستقل مورد استفاده قرار مای گیارد  

باا  باالدره بردی از این دالیل یا ترکیبی از آنها به شرکتهای چند ملیتی این توانایی را می دهد تاا در مقایساه   

شرکتهای کامالً دولتی منافع رقابتی را به دست آورند و همین امر اهمیت و علت پیدایش و ازدیاد این شارکتها  

به این معنا که با اديام عمودی و افقی شاعب وابساته داارجی و اساتفاده از     . را در دوراا حاضر نشاا می دهد

ه شارکتهای کاامالً دولتای در کنتارل     صرفه های ناشی از مقیا، و به دست آوردا موقعیات بهتار نسابت با    

فعالیتهای محلی، شرکتهای چندملیتی چناا رشدی پیدا کرده اند که اماروزه باه مهمتارین ساازماا اقتصاادی      

 . دصوصی بین المللی تبدیل شده اند
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  (سرمایه گذار)مشکالت ایجاد شده توسد شرکتهای چند ملیتی در کشورهای موطن 

ا سازماا دهی کارآمد نظاام تولیاد و توزیاع در ابعااد جهاانی مای توانناد باعاث         هرچند شرکتهای چند ملیتی ب

افزایش تولید و رفاه جهانی شوند، ولی در عین حال ایان شارکتها مجموعاه ای از مشاکالت را بارای کشاور       

ثار زیااا باار تشاکیل شارکتهای چناد      آشده نسبت به  ابرازبیشترین ایرادات . مهماا و میزباا ایجاد می کنند

وارد شده صدمه ( کشوری که اقدام به سرمایه گذاری مستقیم در کشور میزباا می کند)ملیتی در کشور موطن 

ایان مشاايل احتمااالً    . به مشايل دادلی و از بین رفتن مشايل بر اثر سرمایه گذاریهای مستقیم دارجی اسات 

در آنهاا  ( اُمباد )وطن ما کنناد و کشاور   مشايلی هستند که در تولید از نیروی کار ساده و نیمه ماهر استفاده می 

مریکاا و ساایر کشاورهای بازرگ     آبه همین دلیل اتحادیه ها و سازمانهای کارگری در . عدم مزیت نسبی دارد

هرچند با سرمایه گاذاریهای  . با سرمایه گذاریهای مستقیم دارجی توسد شرکتهای چند ملیتی مخالفند صنعتی

ی و فنی در سازماا مرکزی شرکت چناد ملیتای   تمشايل اداری، مدیری مستقیم دارجی به احتمال زیاد بردی از

حتی اگر تعداد مشايل از دست رفته بیش از تعاداد مشاايل جدیاد باشاد، مای      . کشور مهماا ایجاد دواهد شد

این مشايل را در بردورد با رقبای دارجی از دسات بدهاد و در عاین     مبداُتواا این احتمال را نیز داد که کشور 

چناین وضاعیتی باه    . ا عدم سرمایه گذاری مستقیم دارجی نیز هیچ شغل جدیدی در دادل ایجااد نشاود  حال ب

البته صحت این مساله بستیی به نوع سرمایه گاذاری مساتقیم داارجی و    . مراتب بدتر از وضعیت نخست است

 .شراید سرمایه گذاری نیز دارد

نولوژی پیشرفته و ترکیب آا با نهاده های تولیاد ارزاا  ارتباط دارد، صدور تک مبداُیک مساله دییر که با کشور 

گفته می شود که ایان اقادام باعاث از باین رفاتن برتاری       . دارجی به منظور حداکثر کردا سود شرکت است

از سوی دییر در مقابل ایان اثار زیانباار احتماالی تمرکاز فعالیات       . در آینده دواهد شد مبداُتکنولوژیک کشور 

تا حد زیادی رهبری تکنولوژیک این کشاورها را   موطن هایبر تحقیق و توسعه در کشورشرکتهای چند ملیتی 

اینکه آیا شرکتهای چند ملیتی در مجموع باعث تحلیل و اضمحالل برتاری تکنولوژیاک کشاور    . حفظ می کند

 .سؤال بسیار مهمی است که هیچ پاسخ روشنی برای آا وجود ندارد ،می شوند یا نه مبداُ

شرکتهای چند ملیتی از طریق قیمت گذاری انتقال و سایر اقادامات مشاابه و انتقاال فعالیتهاا باه       عالوه براین

مای   ماوطن کشورهایی با پایه مالیاتی کمتر، موجب کاهش درآمدهای مالیاتی و کاهش پایه مالیاتی در کشاور  

یاژه آنکاه مالیاتهاای    این نتایج از وضع مالیات مشترک در سطح بین المللی نیز حاصل مای شاود، باه و   . شوند

جهت جلوگیری از مالیات میاعف شاعبه هاای   . کشور میزباا در ابتدا بر سود شعبه های وابسته وضع می شود

 مباداُ چنانچه نارخ مالیاات در کشاور    )فقد از سودهای دارج شده مالیات می گیرد  مبداُفرعی و وابسته، کشور 

و  مباداُ یات نیز معاادل تفااوت نردهاای مالیااتی در کشاور      ، نرخ مال(باشد میزباابیش از نرخ مالیات در کشور 

 .است (مقصد) میزبااکشور 
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درصاد و   56 مباداُ فرض کنید که نرخ مالیات بر سود شرکت در کشور . له را روشن می کندئذکر یک مثال مس

رصاد و در  د 26درصد باشد، و نرخ سود با توجه به ریسک قبل از مالیات در کشور میزباا  46در کشور میزباا 

. در این صورت شرکت چند ملیتی در دارج اقدام باه سارمایه گاذاری دواهاد کارد     . درصد باشد 10 مبداُکشور 

درصد ساود را   1به دست آورد، کشور میزباا ( میزباا)درصد سود از کشور دارجی  26ملیتی  وقتی شرکت چند

 12وقتی شرکت چند ملیتای بخواهاد   . ددرصد باقیمانده نصیب شرکت می شو 12به عنواا مالیات ادذ کرده و 

درصد مالیات از ساود شارکت چناد ملیتای دریافات       16 مبداُدرصد سود دود را به کشورش انتقال دهد، کشور 

درصاد از کال    2/1 مباداُ بنابراین کشور (. ادتالف بین نرخ مالیات بر سود شرکت در دادل و دارج)دواهد کرد 

و  مباداُ چنانچه نردهای مالیاات بار ساود شارکت در کشاور      . فت می کندسود انتقالی را به صورت مالیات دریا

نمای تواناد    مباداُ میزباا مساوی باشد، وقتی شرکت چند ملیتی اقدام به دارج کردا سود دود می کند، کشور 

 10کناد و   (ماوطن ) مباداُ چنانچه شرکت چندملیتی اقدام به سارمایه گاذاری در کشاور    . هیچ مالیاتی ادذ کند

باا نارخ مالیااتی    )درصد درآمد مالیاتی ادذ کند  1می تواند  مبداُد به دست آورد، در این صورت کشور درصد سو

مای   مباداُ بنابراین شرکتهای چند ملیتی باعث کاهش درآمدهای مالیاتی و پایاه مالیااتی در کشاور    (. درصد 56

، شرکتهای چند ملیتی می توانناد  سرانجام به علت دسترسی این شرکتها به بازارهای بین المللی سرمایه .شوند

آثاار  . را با مشکالتی روبرو کنند مبداُبر سیاستهای پولی دادلی تأثیر گذاشته و کنترل دولت بر اقتصاد در کشور 

مریکاا  آمریکا از اهمیت به سزایی برداوردار اسات، زیارا کشاور     آزیاا بار شرکتهای چند ملیتی در مورد کشور 

در مجماوع  . محساوب مای شاود    (مباداُ )ماوطن  ین شرکتهای چند ملیتی، کشور از بزرگتر%  56برای بیش از 

محادودیتهایی بار    ،جهت بهبود تراز پردادتهای دود در سالهای ادیر برای رفع مشکل بیکاری مبداُکشورهای 

 .فعالیتهای شرکتهای چند ملیتی وضع کرده اند

 

 (مقصد) مشکالت ایجاد شده توسد شرکتهای چند ملیتی در کشور میزباا 

اولاین  . شکایتهای بسیار تندی بر علیه شرکتهای چند ملیتی دارناد  ،مبداُکشورهای میزباا نسبت به کشورهای 

و مهمترین ادعای کشورهای میزباا این است که شرکتهای چناد ملیتای اقتصااد آنهاا را تحات سالطة داود        

درصاد از کال سارمایة بخشاهای      06دود این ادعا در مورد کشور کانادا قطعاً صحیح است، زیرا ح .درآورده اند

درصد توساد   46حدود  که تولیدی و صنایع این کشور یا متعلق به دارجیاا است یا توسد آنها کنترل می شود

تسالد  . این واقعیت در مورد بردی کشورهای کوچکتر در حال توسعه نیز صادق است. مریکاییها اداره می شودآ

اا به طرق مختلف اعمال می شود، بردی از این روشها به صورت زیار  شرکتهای چند ملیتی در کشورهای میزب

 :است
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 مباداُ عدم رضایت از شعبة وابسته به شرکت چند ملیتی به علت صدور کاال به کشوری که باا کشاور    -

  .برای جلوگیری از چنین صادراتی مبداُروابد دصمانه دارد و یا لزوم پیروی از قوانین کشور 

دارجی جهت فرار از شراید سخت اعتبااری در دادال و اعطااء وام و قارض     استقراض سرمایه های  -

 .بسیار اندک است مبداُدادا سرمایه به دارج هنیامی که نردهای بهره در کشور 

تأثیر بر روی سلیقه مردم با استفاده از بازاریابی وسیع در مورد محصوالتی نظیر کوکااکوال، لباساهای    -

 .يیره جین و

باه کشاور    R&Dرکتهای چند ملیتی در کشور میزباا منتقل کردا سرمایه های مربوط باه  یک اثر زیاا بار ش

هرچند این انتقال ممکن است برای شرکت چند ملیتی و برای کل جهاا در مجموع عملای کارآماد   . است مبداُ

ماورد   این مساله به ویاژه در . محسوب شود ولی قطعاً باعث حفظ وابستیی تکنولوژیکی کشور میزباا می شود

عالوه براین ممکن است شرکتهای چند ملیتای باا   . کشورهای در حال توسعه صادق بوده و اهمیت حیاتی دارد

جذب پس اندازهای دادلی و سایر استعدادهای ملی باعاث محرومیات کشاور میزبااا و شارکتهای بازرگاانی       

یاههای تولیدی برای رشد و توساعه  دادلی در استفاده از این منابع شوند، استفاده از این منابع جهت تأسیس بن

عاالوه باراین ممکان اسات     . دامنه و گسترة این وقایع چنداا روشان نیسات  . این کشورها اهمیت حیاتی دارد

شرکتهای چند ملیتی با سرمایه گذاری در کشور میزباا بیشترین منافع را به داود ادتصااص دهناد، یاا مناابع      

. ریز مالیاتی و سایر مزایاای مالیااتی و تعرفاه ای باه دسات آورناد      بسیار زیادی را در کشور میزباا از طریق گ

سرمایه گذاریهای انجام شده توسد شرکتهای چند ملیتی در کشورهای در حال توسعه در بخش معدا و تولیاد  

زیارا ایان شارکتها باا پردادات دساتمزد انادک باه         . مواد دام موجب اعتراض معدا کاراا دارجی شده است

باا و استفاده از روشهای تولیدی بسیار سرمایه بر و نامتناسب با وضعیت کشورهای در حال کارگراا کشور میز

دارند، عدم آموزش به کارگراا محلی، استخراج و بهره بارداری بایش از حاد     نیروی کارتوسعه که وفور نسبی 

ر کشور میزبااا یجااد   منابع طبیعی و ایجاد یک اقتصاد دوگانه در یک قلمرو جغرافبایی، مشکالت فراوانی را د

 .کرده اند

 

کشور میزباا جهت کاهش صدمات اقتصادی و اجتماعی سرمایه گذاریهای دارجی توسد شارکتهای   :سؤال

 . چند ملیتی از کدام امکانات اصولی بردوردار است؟ توضیح دهید
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موجب شاده تاا   بیشترین اعتراضات در مورد کشورهای میزباا در حال توسعه از بردی جنبه ها صحیح است و 

بسیاری از کشورهای میزباا با نظارت و کنترل سرمایه گاذاریهای داارجی موجباات تخفیاف آثاار زیااا باار        

براین اساا، کاناادا مالیاات بیشاتری بار      . فعالیتهای شرکتهای چند ملیتی و افزایش منافع دود را فراهم کنند

در بخش های داصی از اقتصااد داود باه    کشور هند فقد . شعب وابستة شرکتهای چند ملیتی وضع کرده است

بردای از  . دارجیاا اجازه سرمایه گذاری می دهد و قوانینی جهت نظارت بر فعالیت آنها تصاویب کارده اسات   

کشورهای در حال توسعه به ویژه کشورهایی با اقتصاد برنامه ریزی مرکزی فقد با سارمایه گاذاری مشاترک    

و قوانینی برای انتقال تکنولوژی و آموزش کاارگراا محلای،   ( دلییا مشارکت در درید سهام دا)موافق هستند 

اعمال محدودیت استفاده از نهادهای وارداتی، بخشودگی مالیات بر سود، مقررات محلی و يیره تصاویب کارده   

به هرحال ایان مقاررات   . در نهایت حتی کشور میزباا می تواند تجهیزات تولید دارجیاا را ملی اعالم کند. اند

 .انین احتمالی باعث کاهش شدید جریاا سرمایه گذاریهای مستقیم دارجی به سوی یک کشور می شاوند و قو

درصد از بزرگترین شرکتهای چند ملیتی است، در ساالهای ادیار باا شادت      56مریکا که میزباا بیش از آحتی 

در حاال حاضار   . دگرفتن سرمایه گذاریهای مستقیم دارجی، کنترل بیشتری بر ایان فعالیتهاا اعماال مای کنا     

، ساازماا  (OECD)، سازماا همکاریهاای اقتصاادی و توساعه    (EU)تالشهایی از سوی جامعه اقتصادی اروپا 

جهات تادوین یاک نظاام     ( UNCTADکنفرانس سازماا ملل متحد در تجارت و توسعه )و آنکتاد  (UN)ملل 

باه  . تهایی نیز به دست آماده اسات  سیستم مقررات بین المللی هدایت شرکتهای چند ملیتی انجام شده و موفقی

و میزباا در تیاد با هم قرار دارد، در محل تدوین یاک نظاام    مبداُهرحال از آنجا که معموالً منافع کشورهای 

در نتیجاه بعیاد باه نظار مای رساد کاه موفقیات کااملی در          . دقیق مقررات بین المللی يیرممکن دواهد باود 

د ملیتی و حل مشکالت ایجاد شده توسد آنها در کشاور مهمااا و   محدودیت فعالیتهای زیاا بار شرکتهای چن

 .میزباا به دست آید

 

 مهاجرت بين المللي نيروي كار 5

هرچناد اماواج وسایع    . نیروی کار در مقایسه با سرمایه از تحرک کمتری در سطح بین المللی برداوردار اسات  

این مساأله ناه تنهاا باعاث کااهش فشاار        .مهاجرین در قرا نوزدهم از اروپا به سوی دنیای جدید سرازیر شد

در ایان  . مریکا تا حد زیادی ناشی از همین مهاجرتها بوده اسات آجمعیت در اروپا شد، بلکه رشد و توسعة سریع 

مهاجرفرسات و  »قسمت به بررسی علل مهاجرت نیروی کاار و تحلیال آثاار رفااهی آا بار روی کشاورهای       

 . می پردازیم« مهاجرپذیر
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 ن المللی نیروی کارعلل مهاجرت بی 

مهاجرت بین المللی نیروی کار ممکن است انییزه های اقتصادی یا انییزه هاای کاامالً يیراقتصاادی داشاته     

بردی از مهاجرتهای بین المللی که در قرا نوزدهم و قبال از آا انجاام شاد قطعااً بخااطر دالصای از       . باشد

عظم مهاجرین به ویژه پاس از جناگ دوم جهاانی،    هرچند بخش ا. فشارهای سیاسی و مذهبی اروپا بوده است

 . کسانی بودند که با انییزه کسب درآمد بیشتر و دریافت دستمزدهای باالتر اقدام به مهاجرت می کردند

همانند هر اقدام به سرمایه گذاری باا یاک روش و ابازار     ا انییزه های اقتصادی را می تواااقدام به مهاجرت ب

به ویژه آنکه مهاجرت دقیقاً مشابه هر نوع سرمایه گذاری با هزینه و فایده سر و . ر دادمورد تجزیه و تحلیل قرا

هزینه ها شامل مخارج مهاجرت و دستمزدهای از دست رفته در دوراا بیکاری و جستجو برای یافتن . کار دارد

ستاا و سایر بستیاا، کمی بسیاری نظیر جدایی از دانواده، دو هزینه های يیر البته. شغل در کشور جدید است

نیاز به یادگیری آداب و رسوم و زباا جدید و دطرات جستجو بارای بدسات آوردا شاغل جدیاد، پیادا کاردا       

البته با توجه به این واقعیت که معموالً مهااجرین باه   . مسکن مناسب و امثال آا در کشور جدید نیز وجود دارد

کنند و یا به مناطقی نقل مکاا می کنند که قبالً تعادادی  صورت گروهی و با سایر افراد اقدام به مهاجرت می 

مناافع  . از مهاجرین در آا نواحی اسکاا داشته اند، لذا هزینه های مهاجرت تاا حاد زیاادی کااهش مای یاباد      

اقتصادی ناشی از مهاجرت بین المللی را می تواا از مقایسة دستمزدهای حقیقی و درآماد بیشاتر یاک کاارگر     

هاجرت یا باقیماندة دوراا زندگی کاری او با درآمدی کاه در کشاورش باه دسات مای آورد،      مهاجر در دوراا م

سایر منافع ناشی از مهاجرت عبارتند از آموزش بهتر و وجود فرصتهای شغلی بارای فرزناداا   . اندازه گیری کرد

خ بازده دادلی اقدام باه  با توجه به تحلیل هزینه ا فایده و مازاد درآمد نسبت به هزینه ها می تواا نر . مهاجرین

چنانچه  نرخ بازده مهاجرت آنقدر زیااد باشاد کاه    . مهاجرت را مشابه هر نوع سرمایه گذاری دییر محاسبه کرد

. حتی هزینه های يیراقتصادی ناشی از مهاجرت را جبراا کند، آنیاه یک کارگر اقدام به مهاجرت دواهد کارد 

رت با داشتن اطالعات کافی و یا تحلیال هزیناه ا فایاده اقادام باه       البته در دنیای واقعی کارگراا مهاجر به ند

این مساله با توجه به ایان واقعیات   . با این وجود مهاجرین همانند گذشتیاا عمل می کنند. مهاجرت می کنند

که مهاجرین به طور دائم و یکنوادت از کشورهایی با دستمزد کمتر به ساوی کشاورهایی باا دساتمزد بیشاتر      

عالوه بر این کارگراا جواا تر بیش از کاارگراا مسان آماادگی    . نند، مورد تائید قرار گرفته استحرکت می ک

مهاجرت دارند زیرا در مقایسه، کارگراا گروه اول زماا کاری بیشتری برای اساتفاده از دساتمزدهای داارجی    

سرمایة انساانی محساوب مای    بنابراین مهاجرت همانند آموزش نوعی سرمایه گذاری در . باالتر در ادتیار دارند

 .شود
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 آثار رفاهی مهاجرت بین المللی نیروی کار 

آثار رفاهی ناشی از مهاجرت بین المللی نیروی کار بر روی کشورهای مهاجرفرست و مهاجرپذیر را می تواا با 

للای  استفاده از هماا ابزار و روشهای نموداری که در تجزیه و تحلیال آثاار رفااهی ناشای از تحارک باین الم      

 .به کار بردیم، مورد بررسی قرار داد (22نمودار ) سرمایه

  آثار رفاهی ناشی از مهاجرت بین المللی نیروی کار :22نمودار   

 

 

 

 

 

 

 

 منحنیهاای . اسات  (2)عرضاة نیاروی کاار کشاور     (O'A) و( 1)عرضة نیروی کار کشور  (OA( )22)در نمودار 

(1VMPL ) و(VMPL2 )را نشاا می دهاد  (2)و  (1)کشورهای ایی نیروی کار در به ترتیب ارزش محصول نه .

 .نشاا دهندة دستمزدهای حقیقی نیروی کار است( VMPL) تحت شراید رقابتی

نارخ   (2)در کشاور  . اسات ( OFGA) ، برابار (1)و محصول کل در کشاور  ( OC)قبل از مهاجرت، نرخ دستمزد 

کنیم که مهاجرت باین المللای نیاروی کاار     حال فرض می . است O'JMA و محصول کل برابر O'Hدستمزد 

( OC) (1)از ساطح دساتمزدها در کشاور    ( O'H) (2)از آنجا که سطح دساتمزدها در کشاور   . امکاا پذیر است

مهاجرت می کنند و دستمزدهای دو کشاور   (2)به کشور ( 1)کشور واحد نیروی کار از  (AB)مقدار  بیشتر است

شااهد افازایش    ماا  به عبارت دییر با مهاجرت نیروی کار. (BE=ON=O'T) مساوی می شوند (BE)در سطح 

اتحادیه هاای کاارگری   دواهیم بود و به همین دلیل  (2)و کاهش دستمزدها در کشور  (1)دستمزدها در کشور 

از سوی دییر محصول کل در کشاور  . سازمانها در کشور مهاجرپذیر با مهاجرت نیروی کار مخالفت می کنندو 

افازایش  ( O'JEB) به( O'JMA) از سطح (2)کاهش یافته و در کشور (OFEB)به سطح ( OFGA) از سطح (1)

الزم باه   .(22 ناحیاة هاشاور داورده در نماودار    )می شاود  ( EGM) نفع دالص محصول جهانی برابر .می یابد
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ه کشوری کا یعنی  (1)یادآوری است که در این وضعیت یک توزیع مجدد درآمد ملی به طرف نیروی کار کشور 

. داواهیم داشات   (2)و توزیع مجدد باه ساوی مناابع يیرکااری کشاور       ،نیروی کار از آا مهاجرت کرده است

دریافات   (1)کشورشاا ارسال می کنند، بنابراین کشاور   درآمدهای دود را به (1)احتماالً کارگراا مهاجر کشور 

باشاد،  ( AB) قبال از مهااجرت   (1)شور عالوه بر این چنانچه مقدار نیروی بیکار ک. کننده این پولها دواهد بود

( OFEB) باا وجاود مهااجرت و بادوا آا     (1)وده و سطح محصول کال کشاور   ب( ON)نرخ دستمزد در سطح 

. دواهد رساید  (ABEM) دواهد بود، در این صورت افزایش دالص محصول جهانی با وجود مهاجرت به سطح

 (.2تمام افزایش تولید در کشور یعنی )

 

 

  ماهر کارمهاجرت نیروی 

هرچند مشاهدات نشااا مای دهناد کاه در     . تاکنوا به طور ضمنی فرض کردیم که نیروی کار يیرماهر است

 کسب مهارت و رعایت مسائل بهداشاتی جهاا واقعی سرمایه انسانی از نظر کیفی به صورت آموزش کارگراا، 

 .  و کمی تفاوتهای بسیار زیادی دارند

 نیروی کار ماهر بر روی کشور مهاجرفرست و کشور مهاجرپذیر چیست؟ آثار رفاهی ناشی از مهاجرت :سؤال

در . آثار رفاهی فوق احتماالً تفاوت ویژه ای با آثا رفاهی ناشی از مهاجرت پذیری کار سااده یاا يیرمااهر دارد    

داا شاهد افزایش مهاجرت تعداد بسیار زیادی از دانشامن ما  (1956 - 1906) دههچند ارتباط با این سؤال طی 

و کارشناساا فنی، دکترها، پرستارها و سایر افراد متخصص از کشورهای در حال توسعه به ساوی کشاورهای   

 . این مسأله به فرار مغزها شهرت یافته است. مریکا بوده ایمآتوسعه یافته و از اروپا به سوی 

 و کشور مقصد توضیح دهید؟ مبداُآثار ناشی از فرار مغزها را برای کشور  :سؤال

و صادرکنندة مهاجرین متخصص مجبورند هزینه های گزاف آموزشی و تعلیم ایان کاارگراا را    مبداُکشورهای 

قطعااً بسایاری از ایان    . تحمل کرده و شاهد دروج آنها از کشور و کسب منافع از سوی ساایر کشاورها باشاند   

ر مثاال در بسایاری از   باه طاو  . کارگراا متخصص نمی توانند در کشور داود باه طاور کارآماد فعالیات کنناد      

کشورهای در حال توسعه یک پزشک، ددماتی در حد یک پرستار ارائه می کند و یا مهندسین در حد کاارگراا  

فنی به کار گرفته می شوند، با این وجود یک واقعیت يیرقابل انکار وجود دارد که هزینه هاای گازاف تعلایم و    

 پردادااات مااای کناااد ولااای از ایااان  فرسااات  آماااوزش حرفاااه ای ایااان کاااارگراا را کشاااور مهااااجر 

سرمایه گذاری بازده بسیار اندکی به صورت انتقال دستمزدها و درآمدهای مهاجرین به کشور اصلی باه دسات   
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این ممکن است مهاجرت کارگراا جواا باهوش و فعال نیز بیشتر شاده و باه ایان ترتیاب      عالوه بر. می آورد

 .نیز کاهش یابد ذدیره این منابع انسانی کیفی در کل نیروی کار

مریکاا،  آمانناد قاوانین   . )فرار مغزها يالباً با وضع قوانین مهاجرت از سوی کشورها تقویت و تشدید شده اسات 

به طوری که این کشورها تسهیالتی جهات مهااجرت افاراد متخصاص در     ( انیلیس و سایر کشورهای صنعتی

. رت کاارگراا يیرمااهر برقارار مای شاود     نظر می گیرند، ولی از سوی دییر محدودیتهای شدیدی برای مهاج

مساله فرار مغزها باعث تقاضای ادذ مالیات مهاجرت افراد متخصص در زماا دروج یاا اداذ مالیاات از درآماد     

این افراد در کشور مهاجرپذیر شد، به طوری که حداقل بخشی از هزینه های پردادتی جهت آموزش این افاراد  

ولی باید به ایان نکتاه    ،ند این پیشنهادات کامالً منطقی به نظر می رسیدهرچ. جبراا شود مبداُاز سوی کشور 

بناابراین دریافات بخشای از    . نیز توجه کرد که یک جزء مهم آزادی اشخاص، ادتیار آنها جهت مهاجرت اسات 

ساوی  هزینه های تعلیم و آموزش مهاجرین متخصص به صورت کمکهای اقتصادی بارای ساایر پردادتهاا از    

هم از نظر اشخاص و هم از نظر اقتصادی برای دولتها عملی منطقی و کارآماد   مبداُپذیر به کشور کشور مهاجر

 .محسوب می شود، به ویژه وقتی کشور مهاجرفرست کشور در حال توسعه است

. در بحث مهاجرت کارگراا ماهر و یا يیرماهر به طور ضمنی فرض کردیم که اقدام به مهاجرت دائمی نیسات 

بخش عمده ای از مهاجرت نیروی کار، به ویژه به جامعة اقتصادی اروپا، یاک مهااجرت موقات    در هر صورت 

به طور مثال کشوری مانند الماا فقد کارگراا مهاجر دارجی را به طور موقات و در زمااا   . محسوب می شود

ر دوراا رکاود  ولی از پاذیرش کاارگراا جدیاد و اجاازه کاار د     ( که به کارگراا مهماا معروفند)نیاز می پذیرد 

با چنین روشای آلمااا مای تواناد ورود کاارگراا      . اقتصادی و زمانی که به آنها نیازی ندارد، دودداری می کند

مهاجر را با توجه به وضعیت رونق یا رکود اقتصادی دود کنترل کند و قوانینی برای تعدیل مشکل کشاورهای  

یوگسالوی کاه کشاورهایی نسابتاً فقیار باوده و قاادر        ، ترکیه ورومانی، بلغارستااصادرکننده نیروی کار نظیر 

در سالهای احیر بر اثر افزایش نارخ بیکااری    .نیز وضع کند ،نیستند از نیروی بیکار به طور کارآمد استفاده کنند

تبعایض  حاس  افازایش   مناطق جنیای، مهاجرین رشد اروپا،  اتحادیه در بسیاری از کشورهای صنعتی، به ویژه

، ایان مسااله حتای در کشاورهایی نظیار      محسو، اسات کامالً نات مناسب برای مهاجرین امکاو عدم نژادی 

بودند دیاده مای شاود، بطاوری کاه کشاور میزبااا         مهاجرینفرانسه و انیلیس که معموالً با روی باز پذیرای 

کاار مهااجر   قرارداد کار آنها را تجدید نکرده و آنها را تشویق به بازگشت می کند، لذا تعداد و سهم کل نیاروی  

 .در کشورهای مهاجرپذیر رو به کاهش است
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له در ایااالت متحاده   ئاین مسا . تشکیل می دهد نیز مشکل بردی کشورها را مهاجرت يیرقانونی نیروی کار  

مریکا به یک بحث دا  تبدیل شده است، آمریکا کشوری است که در آا میلیونها مهاجر يیرقانونی در اقتصااد  آ

مهااجرت  . با حداقل دستمزد و کمترین مزایای اجتماعی مشغول به کار هساتند « یرزمینیاقتصاد ز»معروف به 

. مریکا، به ویژه به ضرر کارگراا ساده و يیرماهر آمریکایی، اثر مای گاذارد  آيیرقانونی به شدت بر توزیع درآمد 

چیاونیی  این مساله موجب افزایش مباحثات و منازعات شدیدی در مورد چیاونیی حال مشاکل مهااجرت و     

مشکل ادیار باا توجاه باه ورود يیرقاانونی صادها و        .توقف و یا کند کردا روند مهاجرتهای يیرقانونی گردید

به نظر می رسد که مقامات رسامی ساازماا مهااجرین آمریکاا     . هزارها مهاجر در هر سال، ودیم تر شده است

ه از مرزهای مکزیک به طاور روزاناه   مغلوب مشکل مهاجرت شده و قادر نیست تا از ورود هزاراا نفر مهاجر ک

مریکای جنوبی و مرکزی و سایر آا می شوند و یا به وسیله هواپیماها و کشتی ها از مناطق کارائیب، کمریآوارد 

 .نواحی جهاا به این کشور وارد می شوند، جلوگیری کند

 

  به آمریکافرار مغزهای انیلیسی 

دانشمند برجسته و متخصص در رشته های تااریخ، فلسافه،   محقق و  266بیش از  1911تا سال  1912از سال 

. مریکاا، تارک کردناد   آعلوم سیاسی و فیزیک دانشیاههای انیلیس را به قصد کاار در بهتارین دانشایاههای    

از میااا نیروهاای   . بوده اسات « جذب»و « فشار»عزیمت و مهاجرت این دانشمنداا ناشی از ترکیب نیروهای 

ثابت ماندا حقوق اساتید و بالتصدی ماندا بسیاری از مشايل، عدم پردادت فاوق  فشار دادلی، قطع بودجه و 

العاده آموزشی و سایر حقوق مربوط به ترفیعات ساالنه، کاهش بودجه درید کتااب و تجهیاز کتابخاناه و عادم     

ادتای  نیز مای تاواا باه حقوقهاای پرد    « جذب»از میاا نیروهای . تامین دستیاراا آموزشی را می تواا نام برد

عاالوه بار ایان امکااا     . مریکا که بیش از سه برابر حقوق اساتید در انیلیس اسات، اشااره کارد   آدانشیاههای 

 . استفاده از بودجه های تحقیقاتی، آزمایشیاههای مجهز و دستیاراا آموزشی نیز فراهم است

رک دانشایاههای  تقریباً يیرممکن بود که یک محقق و پژوهشایر برجساته تمایال باه تا      هدر سالهای گذشت

امروزه هر متخصص انیلیسی که حتی یک پیشنهاد دوب نیز از دانشایاههای  . کمبریج یا آکسفورد داشته باشد

در ساالهای  . مریکایی دریافت نکرده است، تالش می کند تا در دارج از انیلیس کسب شاهرت و اعتباار کناد   آ

رشته های هنر و علوم یک نفر انیلیسای اسات    ادیر از هر شش استاد استخدام شده در دانشیاه نیویورک و در

این مهاجرت بزرگتارین فارار   . نفر انیلیسی هستند 0نفر استاد استخدام شده در دانشیاه برکلی نیز  25و از هر 

مریکاا  آباه دادال    1926از زماا دروج دانشمنداا آلمانی و اساترالیایی در دهاه   ( انیلیس)مغزها از یک کشور 

غزها به آمریکا قطعاً موجب افزایش شهرت و اعتبار دانشیاههای این کشور می شاود  فرار م. محسوب می شود

 .ولی در مقابل زیانهای بسیاری به دانشیاههای درجه یک انیلیس وارد می کند
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از  بااالیی  به طور مثال در سالهای ادیر حادود درصاد  . مریکا نیستآالبته وضعیت فوق تنها مورد فرار مغزها به 

در رشته های ریاضی و علاوم کاامپیوتر و   که  مریکا دارجی بوده اندآره دکتری در دانشیاههای داتشجویاا دو

از آنجا که بسیاری از این دانشجویاا پس از دریافت پایااا ناماه   . نیز در علوم فیزیک به تخصص اشتغال دارند

مریکا می آاز سایر کشورها به  مریکا دواهند ماند، این واقعیت نیز دلیل دییری بر فرار مغزهاآتحصیلی دود در 

از اعزام دانشجویاا دود به دارج و پردادت هزینه های تحصیلی آناا به امیاد بازگشات    مبداُکشورهای . باشد

مریکا به آنها پردادات مای   آولی حداقل بخشی از هزینه های آموزشی را در . در آینده منافعی بدست می آورند

ت منحصر به فرد دارد، زیرا عزیمت دانشمنداا و محققین از یاک ناحیاه و   فرار مغزها از انیلیس یک حال. کنند

سازماا تمرکز یافته انجام می شود و متخصصین برجسته نیز کسانی هستند که هزینه هاای آموزشای داود را    

 . در کشور انیلیس دریافت کرده اند

 

 

 

 

 نمونه سؤاالت فصل دهم

 

 

 هر کدام را تییح دهید؟انواع سرمایه گذاری دارجی را نام برده و  .1

 چیست؟( نیروی کار و سرمایه)منظور از تحرک عوامل تولید  .2

 .انییزه و علل گردش سرمایه در سطح بین الملل چیست؟ نظر دود را بیاا کنید .2

 با رسم نمودار آثار رفاهی انتقال سرمایه در سطح بین الملل را شرح دهید؟ .4

تغییرات بازده ( سرمایه گذاری دارجی)ر دگر با توجه به انتقال سرمایه از یک کشور به کشو .5

 و کشور مقصد ارزیابی کنید؟ مبداُسرمایه و نیروی کار را در کشور 




154 

 "سرمایه گذاری دارجی باید در بلند مدت مورد مالحظه قرار گیرد"منظور از این جمله که  .0

 .چیست؟ توضیح دهید

 .بیاا کنیده و علل پیدایش آنها را داشرکتهای چند ملیتی را توضیح د .2

سود ( قیمت گذاری انتقال)کاال و ددمات نحوه قیمت گذاری چیونه شرکتهای چند ملیتی از  .1

 می برند؟

 توضیح دهید؟ مبداُکتهای چند ملیتی را در کشور مشکالت ایجاد شده توسد شر .9

 توضیح دهید؟( میزباا)مشکالت ایجاد شده توسد شرکتهای چند ملیتی را در کشور مقصد  .16

روی کار را با هم یمنافع و هزینه مهاجرت ن رت بین المللی نیروی کار چیست؟مهاج پدیده .11

 مقایسه کنید؟

 .با رسم نمودار آثار رفاهی مهاجرت نیروی کار را توضیح دهید .12

 بیشتر است یا کشور مقصد؟ چرا؟  مبداُبرای کشور ( ماهر و ساده)منافع مهاجرت نیروی کار  .12

 ارزیابی کنید؟و کشور مقصد  مبداُن پدیده را برای کشور منظور از فرار مغزها چیست؟ آثار ای .14
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 ضمیمه
 

 

 (IMF) صندوق بين المللي پول .1

الملال   بعد از پایاا جنگ دوم جهانی کشورهای متفقین بخصوص آمریکا به این فکر افتادند که نظام پولی بین

. نیازهای مالی کشورها بازساازی کنناد   را تغییر داده و متناسب با معادالت جدید اقتصادی و سیاسی و همچنین

شارقی  ایااالت    در شامال ( ایااالت نیوهامشایر  )در شهر کوچک ساحلی بارتن وودز   1944بدنبال آا در ژوئیه 

کشور جهاا از جمله ایراا دور هام جماع شادند و کنفارانس بارتن وودز در       44متحده آمریکا نماینده گانی از 

در این کنفرانس وجود دو شخصیت متخصص در مسائل پولی و . شکیل دادندالملل را ت ارتباط با نظام پولی بین

میناارد کیناز رهبار گاروه      یکی هاری دکستر وایت رهبر گروه اقتصاد آمریکا و دییری جاا. گیر بود ارزی چشم

ا در این میاا از دو تز ارائه شده تز وایت به دلیال موقعیات برتار اقتصاادی و نظاامی امریکا      . اقتصاد انیلستاا

پذیرفته شد که بر آا مبنا رونق اقتصادی و پیشرفت جامعه جهانی تاابعی از عملکارد آزاد نیروهاای اقتصااد و     

الملل طوری تنظیم شاود تاا بتواناد از     سیستم بازراهای رقابتی بوده و از این جهت الزم است تا نظام پولی بین

از سوی دییر تجارت دارجی  بین کشاورها را  یک سو نقل و انتقاالت سرمایه در بازارهای جهانی را تسهیل و 

کشاور از اعیاای ساازماا ملال متحاد       44المللی پول که موافقتنامه آا با حیاور   صندوق بین. گسترش دهد

المللی پول یاک   بنابراین صندوق بین. موجودیت یافت  میالدی رسماٌ 1945دسامبر  22تنظیم شده بود در تاریخ 

باشد و اعیای آا بطور رسمی موافقات   در شهر واشینیتن پایتخت آمریکا می است که مقر آا   سازماا جهانی

در پایاا ماه . کرده اند تا در مسائل مالی، پولی و ارزی طبق مقررات و قوانین مندرج در این صندوق عمل کنند

ی یعنا )تریلیوا حق برداشت مخصاوص   41/2میالدی منابع مالی صندوق بین المللی پول معادل  2660مار، 

محاسبه شده که کشور آمریکا بیشترین سهمیه را به دود ادتصااص داده اسات   ( تریلیوا دالر آمریکا 5بیش از 

سهمیه صندوق بین المللی پول را در ادتیار دارند که ایان امار   % 42هفت کشور صنعتی دنیا معادل %(. 62/12)

با توجه به این حقیقات    51.بردوردار شوند باعث شده تا این کشورها از نفوذ باالیی در صندوق بین المللی پول

کشور جهاا عیو صندوق بین المللی پول هساتند، تقریبااّ نیمای از مناابع ماالی صاندوق در        116که بیش از 

 .دست فقد هفت کشور قرار دارد

سال است که از تاُسیس صندوق بین المللی پول می گذرد و سؤال مطرح اینکه آیا صندوق با توجه  06اکنوا 

 وظایف و اهداف محوله توانسته با حیور دود در سیستم مالی جهاا عملکرد مثبت و موفقی داشته باشد؟  به


: بر اسا، این گزارش سهمیه هر یک از این کشورها به شرح زیر است. میالدی 2660گزارش سالیانه صندوق بین المللی پول در سال    2

 .% 21/2و کانادا %  11/4، ایتالیا % 95/4، انیلستاا % 95/4، فرانسه % 99/5، آلماا % 12/0، ژاپن %12/ 62آمریکا 
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  اهداف صندوق بین المللی پول 

 :اهداف صندوق بین المللی پول عبارتند از

 الملل و نظارت بر اجرای این مقررات تنظیم و تدوین مقررات نظام پولی بین -

ام پولی و مالی جهاا به این دلیل الزم و ضاروری اسات کاه سیاساتهای     تنظیم قوانین و مقرارت در نظ

پولی و ارزی در سطح بین الملل نه تنها منافع اقتصادی و سیاسی تک تک کشورها را در بار مای گیارد    

بیانش  . بلکه مبادالت بازرگانی و جریاا سرمایه در بازارهای جهانی را نیز تحات تااُثیر قارار مای دهاد     

صندوق بین المللی پول با بینش سیاسی و اقتصادی سازماا تجارت جهانی یکسااا   سیاسی و اقتصادی

است و هدف هر دو سازماا افزایش کارآیی سیستم تجاری و سیستم ماالی در ساطح باین الملال مای      

از اینرو صندوق بین المللی پول بر عملکرد پولی و مالی دولتها نظارت دارد و کشورها را در اجارای  . باشد

 . و سیاستهای اقتصادی از طریق مشاوره و کمک مالی یاری می دهد برنامه

 .اعطای تسهیالت به کشورهای عیو جهت رفع کسری تراز پردادتها  -

صندوق بین المللی پول به کشورهای عیو برای کاهش یا رفع مشکالت اقتصادی تسهیالت اعطا مای  

  .تنوع هستندتسهیالت صندوق از نظر میزاا و مدت زماا بازپردادت م. کند

  59بردی از انواع تسهیالت صندوق بین المللی پول :42نمودار 

 

 اعتبارات

 مقدار

 (سهمیه)

زمان 

 بازپرداخت

 (احتمالی)

زمان 

 بازپرداخت 

 (اجباری)

 

 ترانش اعتباری
(Stand-By Arrangement - 1952) 

 2 - 5سال      2  - 4سال     033% -033%

 تسهیالت مالی جبرانی
(Compensatory Financing Facility - 1963) 

 0 - 5سال    2 - 4سال     45% % 55

 تسهیالت مالی گسترش یافته
(Extended Arrangement – 1974) 

 5/4 –03سال  5/4  – 7سال   033% -033%

 تسهیالت ذخیره اضافی
(Supplemental Reserve Facility - 1997)  

 5/2 – 0سال  2 - 5/2سال   بدون شرایط

 تسهیالت برای رشد و کاهش فقر 
(Poverty Reduction and Growth F. - 1999) 

 بلند مدت 0 - 0سال     043% -085%

 تسهیالت برای شوکهای برون زا
(Exogenous Shocks Facility – 2006) 

 کوتاه مدت 0 - 2سال    25% -% 53 


 میالدی 2660گزارش ساالنه صندوق بین المللی پول در سال : منبع  20
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للی پول تسهیالتی را کاه از نظار میازاا و مادت     مشاهده می شود صندوق بین الم 42همانطور که در نمودار 

میزاا اعتباارات اعطاایی بار اساا،     . زماا بازپردادت متنوع هستند برای کشورهای عیو در نظر گرفته است

هر کشور به صندوق باین المللای پاول    . در صندوق بین المللی پول تعیین می شود (Quotas)سهمیه کشورها 

مانند دالر آمریکا، یاورو،  )می تواند به ارزهای معتبر دنیا  %(25)از آا  حق عیویت پردادت می کند که بخشی

مای تواناد    %(25)باشد و بخش دییر آا  (SDR)یا حق برداشت مخصوص (  پوند استرلینگ و فرانک سویس

منابعی که کشورها بعنواا حق عیویت به صندوق بین المللای پاول پردادات    . به واحد پول ملی پردادت شود

می توانند هر زماا که این کشورها مایال باشاند بخصاوص در دوراا     (reserve tranche position) می کنند

شراید استفاده از وام توسد صندوق تعیین می شاود و  . رکود اقتصادی و نیاز به منابع مالی از آنها استفاده کنند

کشورهایی که از وامهای صاندوق  . ندطبیعتاّ توانایی کشور وام گیرنده در بازپردادت وام نقش مهمی ایفا می ک

بین المللی پول استفتاده کرده ولی در بازپردادت آا با مشکل روبارو مای شاوند در صاورتی اعتباارات جدیاد       

دریافت می کنند که سیاستهای اقتصادی و برنامه های مالی کشور باا قاوانین صاندوق هماهناگ و مطابقات      

 .دارد

 

 الملل یت بازارهای مالی بینهمکاریهای اقتصادی و پولی برای تثب -

یکی از اهداف مهم صندوق بین المللی پول اعطای تسهیالت بخصوص باه کشاورهای فقیار جهااا     

از آنجاا کاه ایان کشاورها از      06.از کشورهای عیو را تشکیل می دهند %(42)باالیی است که درصد 

وامهاای دریاافتی نیساتند،     درآمد ملی بسیار پایینی بردوردار هستند و در نتیجاه قاادر باه بازپردادات    

تسهیالت برای رشد و کااهش فقار و   )صندوق بین المللی پول برای این کشورها اعتبارات ویژه ای را 

در کنار کمکهای مالی، صاندوق باین   . در نظر گرفته است( همچنین اعتباراتی برای شوکهای بروا زا

تخاذ سیاساتهای پاولی، ارزی و ماالی    ای نیز در مورد ا المللی پول به کشورها کمکهای فنی و مشاوره

کشاورهایی  ( و سیاسی)کارشناساا صندوق بین المللی پول با بررسی موقعیت اقتصادی . اعطا می کند

که مدتی است با مشکل مالی و کسری تراز پردادتها مواجهه هستند، راه کارهایی جهت بروا رفت از 

نشاا داده که این کمکها در بهباود مادیریت   تجربه در سالهای گذشته . حالت رکود پیشنهاد می کنند

 .اقتصادی و مالی بردی کشورها مؤثر واقع شده است
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 برای تسهیل تجارت جهانی  (Convertibility)آزادی معامالت ارزی  -

طبق قوانین صندوق بین المللی پول تمام اعیاا موظفناد در ارتبااط باا اعماال سیاسات ارزی و ثباات        

ارزی نه تنها با مقامات مسئول صندوق بلکه با دییر کشاورهای عیاو نیاز    بخشیدا به سیستم پولی و 

هدف از چنین همکاری جلوگیری از تعیین نرخ ارز با توجه به عالیاق و دواساته   . همکاری داشته باشند

( ناعادالناه )های سیاسی بردی از کشورها که از نرخ ارز بعنواا ابزاری جهت کسب سود تجاری بیشاتر  

همچنین از طریق تغییر نرخ ارز نباید سیاساتهای تعادیلی کاه بارای ثباات و توساعه       . نداستفاده می کن

گرچه هار کشاور در   . اقتصادی الزم هستند دائم به تعویق اندادته شوند و یا از انجام آنها دودداری شود

انتخاب نظام و سیاست ارزی دود آزاد می باشد ولی صندوق بین المللای پاول بار روی تحاوالت نظاام      

بنابراین هادف صاندوق   . پولی و مالی کشورهای عیو نظارت داشته و تغییرات نرخ ارز را دنبال می کند

بین المللی پول از کنترل و هدایت سیاستهای اقتصادی و ماالی در کشاورهای عیاو کنتارل تقاضاای      

مای   (Manipulation)دادلی، افزایش تواا ظرفیت تولید و جلوگیری از سیاستهای يلد قیمات گاذاری   

 .باشد

 

 عملکرد صندوق بین المللی پول 

 :  عملکرد صندوق بین المللی پول می تواند با توجه به فعالیتهایش از زماا تاُسیس به سه دوره تقسیم شود

 

  1945 – 1929عملکرد صندوق بین المللی پول بین سالهای  

. رتن وودز قارار داشات  عملکرد صندوق در دوراا اولیه بعد از جنگ تحت تاُثیر نظام ثابات ارزی با  

اکثر کشورهای عیو براین عقیده بودند که تغییر نرخ ارزی تاُثیر چندانی بر روی حجم صاادرات و  

واردات کشورها ندارد، چراکه از یک سو تواا ظرفیت تولیدی کشورها بخاطر مشکالت اقتصاادی  

این عوامال  . می شدند بعد از جنگ محدود بود و از سوی دییر صادرات و واردات نیز کامالّ کنترل

سبب شدند که تاُثیر سیاستهای اقتصادی و کمکهای مالی صندوق باه کشاورهای عیاو نااچیز و     

 .قابل توجه نباشد
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  1916 – 1994عملکرد صندوق بین المللی پول بین سالهای  

یالت میالدی زمانی که بانکهای دصوصی در بازارهای مالی بین الملل مقادیر زیادی  تسه 1916در دهه 

بانکی به شکل وام در ادتیار کشورهای در حال توسعه و کم توسعه یافته قارار داده بودناد، متوجاه شادند     

در نتیجه بانکهای دصوصی فعالیت ماالی داود   . این کشورها توانایی بازپردادت وامهای دریافتی را ندارند

در این میاا صاندوق باین المللای    . در این کشورها را کاهش داده و تاُمین مالی به آنها را متوقف سادتند

پول با نقش واسطه ای دود نه تنها به کشورهای شدیداّ مقروض کمک ماالی رسااند تاا از ورشکساتیی     

نجات یابند بلکه با قسد بندیهای جدید بدهیهای کشورهای در حال توسعه به بانکهای دصوصی از باروز  

البته فعالیات صاندوق باین المللای     (. دیریت مالیم)بحراا مالی در بازارهای جهانی جلوگیری بعمل آورد 

پول فقد در چارچوب کمکهای ماالی داتم نشاد بلکاه مقاماات مسائول در صاندوق تاالش کردناد تاا           

کشورهای عیو را در سیاستهای رشد و توسعه و همچناین در برناماه هاای تعادیل ساادتاری از طریاق       

ای در حال توسعه باا آنهاا موجهاه هساتند     مشکالتی که کشوره. کمکهای فنی و مشاوره ای یاری دهند

عبارتند از تورم فزاینده، رکود اقتصادی بخاطر پایین بودا تواا تولید، کمبود ذدایر ارزی و عدم دسترسای  

بدیهی است حل این مشکالت فقد از طریق کمکهای مالی و مشاوره ای به . به بازارهای مالی بین الملل

وقتای اقتصااد یاک کشاور از مشاکالت      . یافته امکاا پذیر نیستکشورهای در حال توسعه و کم توسعه 

سادتاری رنج می برد ابتدا باید سیستم سیاسی و بافت اجتماعی در آا کشور ماورد توجاه قارار گیارد تاا      

کاهش تنشهای سیاسی، انظباط مالی و اعماال  . بتواا راه حل منطقی و کارآمدی برای رفع کمبودها یافت

نای بازارهای آزاد و رقابتی به مرور زماا دواهد توانست وضعیت تراز پردادتهای اصالحات اقتصادی بر مب

کشورهای در حال توسعه را بهبود بخشد و به آنها امکاا دهاد از تجاارت جهاانی مناافع داود را بدسات       

 .آورند

  1995 - 2660عملکرد صندوق بین المللی پول بین سالهای 

باه عقیاده   . روی ثبات بازارهای مالی جهاا معطاوف مای باشاد   المللی پول بر  امروز تمرکز صندوق بین

صندوق بین المللی پول برای رشد و توسعه اقتصاد جهانی الزم است تا مادیریت سیساتم ماالی و ارزی    

ای از  برای مثال اگار بحاراا ماالی در منطقاه    . بین الملل متناسب با نیازهای مالی کشورها صورت گیرد

( برزیل و شایلی )و موجب عدم اطمیناا و اضطراب در کشورهای دییر شود  (آرژانتین)کنترل دارج شود 

در حالی که بایش  . المللی پول می تواند و باید در بهبود و تثبیت اوضاع نقش مثبتی ایفا کند صندوق بین

مایالدی   2665از نیمی از کمکهای مالی صندوق بین المللی پول به کشورهای آمریکای التین در سال 

میلیاارد دالر ساهم    14میالدی کشورهای داورمیانه و ترکیه تقریبااّ باا    2660فت، در سال ادتصاص یا

 (. 41نمودار )باالیی از کمکهای مالی صندوق را به دود ادتصاص دادند 
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 01کمکهای مالی صندوق بین الملل پول به مناطق مختلف اقتصادی :41نمودار 

 5330 5332 مناطق اقتصادی

 )%(درصد (میلیارد دالر)مقدار وام  )%(درصد  (د دالرمیلیار)مقدار وام 

 % 2/0 5/3 0 % 0/5 5/ 55 آفریقا

 % 5/50  /505 % 0/50 000/0 آسیای شرقی و پاسیفیک

 % 53 02/5  % 0/2 050/0 اروپا

 %  /0 050/5 % 0/25 0/05 0 آمریکای جنوبی و کاریبیک

 %  5/0 555/50 % 0/55 53/ 35 داورمیانه و ترکیه

 % 533  0/5 5 % 533 50/ 00 جمع

  1 SDR = 1, 47106 US-$ (30. April 2006) 

 

از کشورهای عیو صندوق بین المللی پول درآمد سرانه بسیار پاایینی دارناد   % 42با توجه به این واقعیت که 

اجهاه  و مرتب با مشکالت متعدد اقتصادی و مالی مانند کسری تاراز بازرگاانی و کساری بودجاه دولتای مو     

هستند و گذشته از این در ردیف کشورهای مقروض جهاا بشمار می روند و نظر به اینکه اکثر این کشورها 

بدوا کمک بین المللی قادر به ادامه حیاط نیستند، مقامات مسئول در صندوق بین المللی پول بین ساالهای  

د دالر تساهیالت ماالی ویاژه    ملیار 26کشور جهاا نزدیک  55میالدی برای کاهش فقر در  1999 – 2660

بردی اقتصاادداناا معتقدناد سیاساتهای حماایتی صاندوق از کشاورهای فقیار مشاکالت         . واگذار کرده اند

اقتصادی و اجتماعی این کشورها را افزایش می دهد، زیرا وامهای صندوق به این شرط اعطا می شاوند کاه   

اجارای چناین   . باه کاالهاای اساسای کنناد     کشورهای مذکور اقدام به حذف سوبسید و یارانه های دولتای 

انتقااد دییاری کاه باه سیاساتها و      . سیاستی معموالّ به زیاا طبقات اجتماعی با درآمد متوسد و پایین است

برنامه های حمایتی صندوق بین المللی پول وارد است اینکه کشورهای درحال توسعه و کم توسعه یافتاه در  

قشی ندارند و در نهایت برای دریافت کمک ماالی مجباور هساتند    تدوین سیاستهای حمایتی صندوق هیچ ن

 . اصالحات اقتصادی مد نظر مقامات صندوق را بر دالف میل دود به اجرا بیذارند

 

 


 2660گزارش ساالنه صندوق بین المللی پول در سال : منبع 01
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 (WB) بانك جهاني .3

المللی است که در  المللی ترمیم و توسعه که به بانک جهانی شهرت یافته بزرگترین سازماا مالی بین بانک بین

بانک جهاانی همزمااا باا صاندوق     . کند مالی و توسعه اقتصادی کشورهای در حال رشد فعالیت می زمینه امور

مایالدی تاُسایس شاد و هادف اولیاه آا کماک ماالی باه بازساازی و تارمیم            1945بین المللی پول در سال 

یشاتر  امروز اعطاای وام از ساوی باناک جهاانی ب    . کشورهایی بود که در جنگ جهانی دوم دسارت دیده بودند

بخاطر طرحهای عمرانی یا طرحهای تولیدی صورت می گیرد و نرخ بهره این وامها از نارخ بهاره باازار کمتار     

. ى داشات  ا پایین بود و مدیریت محافظه کارانه ولی در سالهای اولیه ظرفیت وام دهی بانک جهانی نسبتاٌ . است

ند و از مسئولین بانک می دواساتند تساهیالت   لذا کشورهای فقیر جهاا از عملکرد بانک جهانی انتقاد می کرد

در ساالهای ادیار باناک    . بیشتری در ادتیار آنها قرار گیرد تا بتوانند با فقر و مشکالت اقتصاادی مباارزه کنناد   

در ابتادای  . دهی دود را نیز تساهیل کارده اسات    دهی دود را افزایش داده و سیاستهای وام جهانی ظرفیت وام

مایالدی   2662ک جهانی بودند که بتدریج این تعداد افزایش یافت و در پایاا ساال  کشور عیو بان 44تاسیس 

 .کشور بالغ گردید 110به 

 

 :کند عبارتند از در حال حاضر اهداف و برنامه هایی که بانک جهانی دنبال می

 

 . کمک به توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه  -

 .شورهای در حال توسعهسیاست تامین مالی طرحهای عمرانی و تولیدی ک -

المللی به کشاورهایی کاه درآماد سارانه      ای از طریق موسسه توسعه بین ارائه ددمات مالی و مشاوره  -

 .دالر است 466آنها کمتراز 

 .گذاری از طرف بخش دصوصی در کشورهای در حال توسعه تشویق سرمایه -
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 (UNCTAD)آنكتاد  .2

 

نمایندگاا دولتهای جهاا که بعدها بنام کنفارانس تجاارت و    میالدی کنفرانسی از 1904سازماا ملل در سال 

موسوم گردید تشکیل داد تا مشکالت مربوط باه نارسااییهای پاولی،    ( UNCTAD= آنتکاد )توسعه ملل متحد 

مقر ایان ساازماا در ژناو اسات و کشاورهای      . مالی و تجاری کشورهای در حال توسعه مطرح و ارزیابی شوند

ق انسجام و هماهنیی دواسته های کشورهای در حال توسعه بتوانند از حقاوق بیشاتری   عیو امیدوارند از طری

سازماا تجارت جهاانی، صاندوق باین المللای پاول و      )نسبت به کشورهای توسعه یافته در سازمانهای جهانی 

به گروه گروه الف و ج مجموعاٌ : اند گروه تشکیل شده 5کشورهای عیو آنکاد از . بردوردار شوند( بانک جهانی

کشاورهای  ( ج)کشورهای رو باه رشاد آسایایی و کشاورهای آفریقاائی و گاروه       ( الف)گروه. شهرت دارند 22

متشاکل از کشاورهای اروپاائی، کشاورهای آمریکاای شامالی،       ( ب)گاروه  . شاود  آمریکای التین را شامل می

ای سوسیالیستی و گروه چاین کاه   را کشوره( د)گروه . استرالیا، زاالندنو، اسرائیل، آفریقای جنوبی و ژاپن است

های متعددی در رابطاه باا مساائل     یالدی تاکنوا اجال،م 1904 آنکتاد از سال. کشور چین را در بر می گیرد

 .کند زمانی چهار ساله برگزار می  اقتصادی و سیاسی عمده جهاا ايلب با فاصله

 

  نکتادآوظایف 

  و توسعه اقتصادیتالش برای گسترش تجارت جهانی به منظور تسریع رشد. 

      هماهنیی قوانین تجاری در کشورهای عیو و بررسی پیشنهادات مرباوط باه تخصایص بهیناه

 .و اصالحات اقتصادی برای وارد شدا به بازارهای رقابتی( افزایش تواا تولیدی)منابع اقتصادی 

      و  همکاری با دییر سازمانهای بین المللی به منظور رفاع مشاکالت اقتصاادی، تجااری و ماالی

 .همچنین هماهنیی سیاستهای رشد و توسعه اقتصادی بین کشورها

 

از آنجا که وظایف آنکتاد با اهداف سازماا تجارت جهانی یکساا هستند، هر دو سازماا با همکااری یکادییر   

ایان مرکاز تجااری بارای     . در ژنو را تشکیل دادند (The International Trade Centre)مرکز تجارت جهانی 

زرگانی دارجی بخصوص در جهت افزایش صادرات کشاورهای در حاال توساعه دادمات تکنیکای،      گسترش با

 (.کمک و یاری تخصصی)ای و تعدیلی ارائه می دهد  تعرفه
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 اهداف آنکتاد 

 بهبود شراید اعتبارات مالی: 

شراید اعتبارات مالی به کشورهای کم توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه بهبود یابد  تاا ایان   

همچنین کشورهای مقروضی که از نظار  . شورها بتوانند به بازارهای کشورهای صنعتی دست یابندک

اقتصادی در شراید دشواری بسر می برند و قادر به بازپردادت دیوا دود نیستند، بتوانند بدهی داود  

 . را در اقساط بلند مدت باز پردادت کنند

 المللی بررسی نظام پولی و ارزی بین: 

ای عیو آنکتاد این است که در مسائل و تحوالت پاولی و ارزی باین الملال در کناار     هدف کشوره

تنهاا باا توجاه      "نباید"یعنی سیاستهای پولی و ارزی بین الملل . کشورهای توسعه یافته مؤثر باشند

به وضعیت اقتصادی کشورهای توسعه یافته تنظیم و اجرا شوند بلکه موقعیت اقتصاادی کشاورهای   

 .عه نیز در نظر گرفته شوددر حال توس

 صادرات مواد دام: 

با توجه به نوسانات نسبتّا شادید قیمات ماواد داام در بازارهاای جهاانی و ایان واقعیات کاه اکثار           

کشورهای در حال توسعه بخش اعظمی از درآمدشاا مربوط به درآمد حاصل از صادرات ماواد داام   

تعرفاه هاای    : ی صنعتی این است کاه می باشد، دواسته های کشورهای عیو آنکتاد از کشورها

کااهش   . برای ورود مواد دام را کاهش دهناد ( نرخ باالی مالیات برای انرژی و سودت)گمرکی 

ارتباط دادا قیمت ماواد داام باا قیمات کاالهاای       رقابت اقتصادی در تولید کاالهای واسطه ای 

تثبیت قیمت جهانی ماواد   .ستندصنعتی که کشورهای در حال توسعه وارد کننده این نوع کاالها ه

 .انتقال تکنولوژی به کشورهای در حال توسعه . اولیه در سطح باال

 دواسته های سیاسی: 

های تخصصی در تشکیالت آنکتاد به منظاور کااهش وابساتیی اقتصاادی و اجتمااعی       ایجاد کمیته

رهای در حاال  تقویت موقعیات سیاسای کشاو   . کشورهای در حال توسعه به کشورهای توسعه یافته

توسعه در برابر کشورهای قدرتمند جهاا جهت تعادل در معادالت اقتصادی و سیاسی باین الملال و   

 . جلوگیری از زیاا وارده به کشورهای در حال توسعه از تغییر روابد بازرگانی
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 (OECD)سازمان همكاريهاي اقتصادي و توسعه  .2

 

مایالدی تاُسایس و بادین ترتیاب جااییزین ساازماا        1901در سال  02سازماا همکاریهای اقتصادی و توسعه

بوجود آمد تا طرح مارشاال   1941سازماا همکاریهای اقتصادی اروپا در سال . شد 02همکاریهای اقتصادی اروپا

شادص هایی کاه  . را جهت بازسازی کشورهای اروپایی که بعد از جنگ جهانی دوم ویراا شده بودند، اجرا کند

مانند صندوق بین المللی پول، بانک جهاانی و ساازماا تجاارت    )سازمانهای بین المللی  این سازماا را از دییر

متمایز می کند یکی مربوط می شود به نوع کشورهای تشکیل دهنده این سازماا که اکثر کشاورهای  ( جهانی

اینکاه فعالیتهاای   دلیال دییار    04.را شامل مای شاود  ( آمریکا، اتحادیه اروپا، ژاپن، کانادا و استرالیا)صنعتی دنیا 

اعیای سازماا همکاریهای اقتصادی و توسعه در جهت هماهنیی اهداف و دواسته های اقتصاادی و سیاسای   

تصمیماتی که در سازماا همکاریهای اقتصادی و توسعه اتخاذ مای شاوند   . کشورهای عیو متمرکز شده است

 . رار می گیرندندارند بلکه به صورت توصیه در ادتیار اعیا ق( قانونی)جنبه رسمی 

سال سابقه تاریخی همکاریهای اقتصادی کشورهای عیاو ساؤال مطارح اینکاه عملکارد ایان        45با توجه به 

 سازماا در رسیدا به اهداف دویش چیونه ارزیابی می شود؟

 

 اهداف سازماا همکاریهای اقتصادی و توسعه 

 آفزایش سطح رفاه: 

عه افزایش سطح رفاه در کشورهای عیاو  مهمترین هدف سازماا همکاریهای اقتصادی و توس  

از آنجا که ارتقای سطح رفاه در جامعه بدوا رشد و توسعه اقتصادی امکااا پاذیر نمای    . است

از یک سو ظرفیتهای تولیدی در کشور را باال بارد   "تولید"باشد، بنابراین باید با مدرنیزه کردا 

 (.تنوع تولید)و از سوی دییر محصوالت متعددی تولید کرد 


62   Organisation for Economic Co-operation and Develoment 
63   Organisation for European Economic Co-operation 
 

آمریکا، آسترالیا، بلژیک، آلماا، دانمارک، فنالند، فرانسه، یوناا، انیلستاا، ایرلند، ایسلند، ایتالیا، ژاپن، کانادا، : (G 24) 24گروه  00

 .س و ترکیهلوکزامبورگ، نیوزیلند، هلند، نروژ، اتریش، پرتقال، سوئد، اسپانیا، سوی
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 تقویت بازارهای رقابتی و حذف محدودیتهای تجاری: 

. تحوالت اقتصادی در سطح بین الملل نیاز به همکاری بین کشورها را نیز افازایش داده اسات    

یعنی برای نیل به اهدافی مانند ثبات، رشد، اشتغال کامل، موازنه تراز پردادتها و تاُمین انارژی  

صالح سیستم اقتصاد جهانی با توجه باه اصاول اقتصااد    باید همکاریهای بین المللی در جهت ا

 .صورت گیرد  "تجارت جهانی"رقابتی و نقش محوری 

 

 همکاری در سیاستهای پولی و ارزی: 

برای دست یافتن به آزادی تبدیل ارزها به یکدییر و نقل و انتقااالت سارمایه باین بازارهاای       

زی جهت تثبیت نرخ ارز و کنترل تورم مالی کشورهای عیو، همکاری در سیاستهای پولی و ار

بخصوص بانکهای مرکزی کشورهای عیو تالش می کنند باا همکااری و   . ضروری می باشد

بلکه در بازارهای پاولی و سارمایه باین     OECDانسجام دود نه تنها در حوزه کشورهای عیو 

ا یاک کمیتاه   در ایان راسات  . الملل نیز در جهت رشد و بهبود ددمات بانکی و مالی مؤثر باشند

متشاکل از مقاماات بانکهاای مرکازی و نماینادگاا وزارت       "سیاست اقتصادی"تخصصی در 

اقتصاد و دارایی کشورهای عیو بوجود آماده تاا بررسای و ارزیاابی سیاساتهای اقتصاادی در       

آمریکا، اروپا، آسیا و امریکای التین تاُثیر این سیاستها را نه تنها بر تحاوالت اقتصاادی جهااا    

 . مشخص کنند( تراز پردادتها)بر موقعیت اقتصادی کشورها بلکه 

   

 همکاری با کشورهای در حال توسعه: 

اهداف مشترک جامعه بین المللی ایجاب می کند تا کشورهای توسعه یافته و در حاال توساعه     

در مسائل جهانی مانند افزایش فقر و شکاف طبقاتی، مشکل بیکاری و مهاجرت نیروی کاار و  

، جذب نیروهای متخصص و همچنین جذب منابع مالی در بازارهای جهانی با همکاری سرمایه

 .یکدییر به راه حلهایی دست یابند که این مشکالت را در بلند مدت بر طرف کند
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 عملکرد سازماا همکاریهای اقتصادی و توسعه 

رد، چرا که کشورهای عیاو  عملکرد سازماا همکاریهای اقتصادی و توسعه را می تواا در کل مثبت ارزیابی ک

ایان  . با درآمد سرانه بسیار باال محسوب می شوند( توسعه یافته)این سازماا در ردیف کشورهای صنعتی جهاا 

تولیاد جهاانی را در   % 96از جمعیت جهاا را در دود جای داده اناد بیشاتر از   % 15کشورها با وجود اینکه فقد 

 (. 56نمودار )ادتیار دارند 

OECDقدرت اقتصادی کشورهای عیو  :56نمودار   
05 

 (تریلیون دالر)تولید ناخالص داخلی  (میلیون نفر)جمعیت  کشورها

  2/53 5/500 آمریکا

 55 0/005 اتحادیه اروپا

 0/0 5/552 ژاپن

 تریلیون دالر آمریکا  50/  میلیون نفر   2   جمع

یه گذاری جهت باال بردا ظرفیتهاای تولیاد در   با توجه به رشد و توسعه اقتصادی این کشورها و افزایش سرما

سؤال مطرح اینکه دالیل موفقیات اکثار کشاورهای    ( سرمای گذاریهای دارجی)دادل و دارج از مرزهای ملی 

 عیو سازماا همکاریهای اقتصادی و توسعه کدامند؟  

 سیاستهای تعدیل اقتصادی: 

ورهای عیاو ساازماا   مایالدی کشا   1922عد از شکسات نظاام پاولی بارتن وودز در ساال      ب

در اولاین مرحلاه   . همکاریهای اقتصادی و توسعه یک رویکرد جدید اقتصادی را پیش گرفتناد 

قوانین و اصول اقتصاد کشورهای دود را بر اسا، باازار آزاد و شاراید رقاابتی تنظایم و اجارا      

ال، در اقتصاد بازار آزاد کشورها متعهد مای شاوند کاه محادودیتهای ورود و داروج کاا      . کردند

ایان تعهادات مای بایساتی باا توجاه باه        . سرمایه و ددمات را کاهش داده یا از میاا بردارناد 

از آنجاا کاه   . تحوالت اقتصادی بین الملل تغییر کرده و یا قوانین و تعهدات جدیدی وضع شود

این کشورها توسعه یافته بودند توانستند با تعدیالت سادتاری در اقتصاد دود بخصاوص در دو  

شته از طریق استراتژیهای متعدد تولیادی بازارهاای محصاول بسایاری از کشاورها را      دهه گذ

 .تصاحب کرده و به منافع کالنی دست یابند


 میالدی 2660گزارش اقتصادی و  آمار کشورها، سپتامبر (: 2660)بانک مرکزی اروپا  02
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 توسعه بازارهای مالی: 

مایالدی یاک کمیتاه     1926جهت افزایش کارآیی بازارهای مالی، کشورهای عیاو در اوایال   

ه و همجناین نقاش سیاساتهای پاولی و     تخصصی در ارتباط با توسعه بازار پول و بازار سارمای 

وظایف این کمیته . ارزی در تنظیم و بهبود نظام پولی و سیستم بانکی بین الملل تشکیل دادند

نظارت دائم بر تحواالت پولی و ارزی در بازارهای مالی کشورها و جهااا جهات    : عارتند از

ی بهبود ددمات بانکی و در این زمینه کمیته تخصصی برا. اجرای سیاستهای مناسب اقتصادی

هماهنیی قوانین بانکی جهت نقل و انتقاالت سریع منابع مالی بین کشورها توصیه هایی را به 

تعیین میزاا وابستیی بازار مالی دادلی به بازارهای مالی بین الملل باا   . دولتها ارئه می دهد

ساعه امکااا پاذیر    این هدف که دستیابی به منابع مالی بخصوص برای کشورهای در حاال تو 

 .استفاده بهینه کرد( تولیدی)گردد و بتواا از منابع اقتصادی 

  

 همکاری با دییر سازمانها: 

کشورهای عیو سازماا همکاریهای اقتصادی و توسعه با دییر سازمانهای بین المللی بخصوص 

در  سازماا تجارت جهانی، صندوق بین المللی پول، کشورهای عیو اتحادیه جنوب شرقی آسایا 

هادف از ایان همکااری تطبیاق عالیاق و      . زمینه اقتصادی، مالی و سیاسی همکاری می کنناد 

بارای حال   ( جمعای )دواسته های کشورهای مختلف جهاا جهت رسیدا به یک فرماول کلای   

مشکالت اقتصادی و سیاسی در سطح بین الملل و آمادگی بهتر کشاورها در مقابلاه باا تغییار و     

برای مثال هنیامی که قیمت جهانی نفت به نسبت زیاادی افازایش   (. شوک)تحوالت نادواسته 

می یابد، کشورها چیونه باید با چنین مسئله ای بردورد کنند تا صادمات اقتصاادی و بازرگاانی    

ناشی از گراا شدا نفت به حداقل کااهش یابناد و رشاد جهاانی اقتصااد      ( موازنه تراز پردادتها)

 .تحت تاُثیر قرار نییرد

 

 

 

 




168 

 مجامع غير رسمي بين الملليديگر  .5

 
در کنار سازمانهای رسمی بین المللی در مجامع يیر رسمی نیز کشورهای جهاا در زمینه سیاستهای اقتصاادی  

با توجه به انییزه و اهاداف همکاریهاای اقتصاادی و سیاسای، کشاورها باه       . و ارزی با هم همکاری می کنند

مشاابه  ( نیازهاای )یها ايلاب بار اساا، دواساته و عالقاه      این گروه بند. گروههای مختلف  تقسیم می شوند

 .اشاره کرد 22 وهو گر 2برای مثال می تواا به گروه . کشورها صورت می گیرد

 

 : (G7) 2گروه  -

یعنی هفت کشاور صانعتی جهااا کاه شاامل آمریکاا، ژاپان، آلمااا، فرانساه،           2 منظور از گروه

مکاری این کشاورها تحات عناواا نشسات ساراا      مهمترین ه. انیلستاا، ایتالیا و کانادا می باشد

چند سالی می باشد که در کنار گروه هفت روسایه یاا   . هفت کشور صنعتی جهاا صورت می گیرد

چین به نشست سراا کشورهای صنعتی جهاا دعوت می شوند و از اینرو در رسانه هاا باه گاروه    

و ارزی بین الملل قارار   مرکز توجه این نشست مسائل اقتصادیدر . نیز معروف است (G8)هشت 

بخاطر مبارزه با تروریسم مسائل سیاسی و امنیتای  ( 2666 – 2660)دارند، ولی در سالهای گذشته 

با توجه به قادرت اقتصاادی و نفاوذ سیاسای کشاورهای      . نیز مورد بحث و بررسی قرار می گیرند

اسات ماالی ایان    تصمیمات اتخاذ شده در ارتباط باا تعیاین سیاسات اقتصاادی و سی     1عیو گروه 

بارای مثاال هنیاامی کاه نارخ      . کشورها تاُثیر زیادی در تحوالت بازارهای مالی باین الملال دارد  

میالدی دائم روند نزولی پیادا کارد و    2662 - 2660برابری دالر آمریکا با یورو اروپا بین سالهای 

ش داد، نشسات وزرای  این امر نیرانیهای اتحادیه اروپا را در مورد صادرات داود باه آمریکاا افازای    

که با حیور مدیر صندوق بین المللی  2اقتصاد و دارایی و همچنین رؤسای بانکهای مرکزی گروه 

پول و رئیس بانک مرکزی اروپا دو بار در سال انجام می شود، راه های جلاوگیری از ساقوط دالر   

 .مورد بحث و بررسی قرار می دهند

 

 :(G10) 16گروه  -

مایالدی بار مبناای موافقتناماه      1902مع يیر رسمی است که در ساال  در واقع یک مج 16گروه 

را  16اعیای گاروه  . اعتبارات عمومی بین کشورهای صنعتی و صندوق بین المللی پول بوجود آمد

مایالدی   1904در ساال  . به اضافه سوئد، هلناد و بلژیاک تشاکیل مای دهناد      2کشورهای گروه 

آنجاا کاه فعالیات کشاورهای عیاو فقاد باه ایان          ولی از. پیوست 16سویس نیز به جمع گروه 

موافقتنامه دتم نشد و در نشستهای ساالنه موضوعات دییری بخصوص در ارتباط با سیستم پولی 

یک مجماع   16وارزی بین الملل و تحوالت اقتصاد جهانی مورد بحث و بررسی قرار گرفتند، گروه 

و صندوق بین المللی پاول زمیناه    16ه میالدی با تالش گرو 1906در دهه . يیز رسمی باقی ماند
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 در شاکل  16میالدی نیاز گاروه    1921در دسامبر . برای ایجاد حق برداشت مخصوص فراهم شد

معاروف   (Smithsonian Agreement)گیری پیماا ارزی واشینیتن که به پیماا اسمیت ساونیاا  

 .است، نقش مهمی ایفا کرد

 

 

 :(G77) 22گروه  -

از طارف   22که شامل کشورهای صنعتی جهاا است، گروه  16و گروه  2با توجه به فعالیت گروه 

باا   22کشاورهای عیاو گاروه    . مایالدی تشاکیل شاد    1904کشورهای در حال توسعه در ساال  

یکدییر مسائل بین المللی را مورد بحث و بررسی قرار می دهناد و تاالش دارناد جهات دفااع از      

ل بخصوص در پیمانها و سازمانهای جهانی از مواضع سیاسی و اقتصادی دویش در سطح بین المل

 1922بارای ایان منظاور در ساال      00.موقعیت مناسبی در مقابل کشورهای صنعتی بردوردار شوند

کردناد کاه وظیفاه آا بررسای      (G24) 24اقدام به تشکیل یک گاروه   22میالدی اعیای گروه 

در صندوق باین المللای پاول     این گروه می بایستی. سیاستهای پولی و ارزی بین الملل تعیین شد

از ساه   24گروه . در اجرای دواسته های کشورهای در حال توسعه فعالیت کند 16هم تراز با گروه 

بلاوک کشاورهای آسایایی، بلاوک     . کشاور تشاکیل شاده اسات     1بلوک مختلف و هر بلاوک از  

 . کشورهای آمریکای التین و بلوک کشورهای آفریقایی

 

 

 

 

 .موفق باشید

 

 آزاد اسالمی رودهندانشیاه 

 کیومرث آریا


کشور جهاا را  126از زماا تاُسیس تاکنوا دائم رو به افزایش است و بیش از  22شاید به همین دلیل است که تعداد  اعیای گروه   00

 .در بر می گیرد
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