
اقتصاد جهان
) نظام اقتصاد بین الملل(

بخش 6



146

ىکدىگر  با  ارتباط  برقرارى  به  دارند،  که  متنوعى  خواسته هاى  دلىل  به  انسان ها 
نىازمندند. ارتباط اقتصادى نىز براساس همىن نىاز شکل مى گىرد. اىن ارتباط گاه به صورت 
بسىار ساده و در حد مبادله بىن دو روستا و زمانى به شکل پىچىده و در سطح بىن المللى 
بروز مى کند. ارتباط اقتصادى امروزه با مقررات خاص خود در قالب تجارت بىن الملل 
شکل گرفته است و صدها سازمان در سراسر جهان براى رفع محدودىت ها و هموار کردن 

راه هاى مناسب تجارت بىن کشورها فعالىت مى کنند.

موانع تجارت بین الملل در گذشته
مى شد.  بىن الملل  تجارت  توسعٔه  و  رشد  مانع  چند  عواملى  گذشته،  زمان هاى  در 

مهم ترىن اىن عوامل عبارت بودند از:
1ــ موانع قانونى، نا امنى و ضعف دولت ها: در گذشته، نا امنى و ضعف دولت ها 
در حاکمىت بر سرزمىن خود مانع از آن مى شد که افراد با خاطرى مطمئن به تجارت بپردازند. 

آىا کشوری را مى شناسید که به تجارت بین الملل
 نیاز نداشته باشد؟

1
فصل

تجارت بین الملل
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براى مثال، اگر فردى مى خواست کاالىى را از شهرى به شهر دىگر صادر کند، با خطر 
حمله    و هجوم دزدها و راهزنان روبه رو مى شد. همچنىن حاکمان محلى هر ىک براى خود 
مقرراتى داشتند که غالباً تغىىر مى کرد و اىن تغىىرات قابل پىش بىنى نبود. به عالوه، براى 
ىک تاجر صدور کاال از ىک کشور به کشور دىگر عالوه بر خطرات داخلى، به روابط بىن 
دولت ها نىز بستگى داشت. در صورتى که روابط بىن دولت ها دوستانه نبود، ورود تاجر 
به کشور مقصد با مشکالت زىادى همراه بود و چه بسا او کلىٔه کاالهاى خود را از دست 

مى داد. مجموعٔه اىن مسائل، سبب از بىن رفتن انگىزٔه تجارت در افراد مى شد.
2ــ هزىنه هاى تجارت: نبود وساىل حمل و نقل و راه هاى مناسب، هزىنه هاى 
در  تنها  کاالها  نقل  و  ناچار حمل  به  که  طورى  به  مى داد.  افزاىش  به شدت  را  تجارت 
محدودٔه خاصى انجام مى گرفت و اغلب، افراد در طول عمر خود فقط کاالهاىى را مصرف 
مى کردند که در منطقٔه محل سکونت آنها تولىد مى شد. تولىد کنندگان نىز به ناچار همىشه 
مقادىر محدودى کاال تولىد مى کردند و خود مصرف کنندٔه کاالهاى خوىش بودند و هرگز 
از تولىدات دىگران بهره نمى بردند. محدودٔه تولىد کاالها به حدى بسته بود که افراد حتى 

وضعىت بهتر تولىد را تصور هم نمى کردند.

در چنىن شراىطى، وقتى درىانوردان ىا ساىر افراد به دىگر کشورها مسافرت مى کردند، 
با انبوهى از کاالهاىى روبه رو مى شدند که ىا در کشورشان وجود نداشت ىا بسىار کمىاب بود. 
البته فراوانى کاال در   بعضى کشورها علل گوناگونى داشت که از جملٔه آنها وجود شراىط 
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جغرافىاىى مناسب، فراوانى منابع طبىعى و تجربٔه باالى افراد در تولىد کاالهاى مختلف را 
مى توان برشمرد. فراهم بودن شراىط جغرافىاىى مناسب و وجود منابع الزم فرصتى را در 
اختىار تولىد  کنندگان قرار مى داد تا با صرف هزىنه و زمان کمتر، تولىد بىشترى داشته باشند.
همچنىن، تکرار تولىد نوع خاصى از کاال سبب باال رفتن مهارت افراد در تولىد آن 

کاال و نىز افزاىش کىفىت تولىد مى شد.
به دلىل فراوانى برخى از کاالها در ىک منطقه، گاه مقدار زىادى از اىن کاالها به شکل 
غىرمتعارفى به مصارف دىگر مى رسىد. براى مثال، در مناطقى که شراىط براى دامپرورى 
مناسب بود، روغن حىوانى به مقدار فراوانى تولىد مى شد و مردم با وجود کىفىت بسىار 
زىاد اىن ماده، به علت دسترسى نداشتن به مناطق دىگر جهت فروش مازاد تولىد خود، از 

آن به عنوان سوخت چراغ استفاده مى کردند.
در  آنها  کمىابى  و  کشورها  بعضى  در  کاالها  از  پاره اى  فراوان  تولىد  نتىجٔه  در 
کشورهاى دىگر، گاه مسافران مقادىرى از اىن کاالها را با خود به کشورشان مى بردند 
و با فروش آنها هزىنٔه سفر خوىش را تأمىن مى کردند. همىن امر ىکى از عوامل تشوىق 

افراد به تجارت بود.
در زمان حاضر، به دلىل پىشرفت دانش فنى بشر، وجود امنىت نسبى در سرزمىن ها، 
راه هاى مناسب و مقررات مورد قبول بىن المللى، هزىنه هاى تجارت نه تنها در داخل مرزها 

بلکه در خارج از آن نىز کاهش ىافته است.
به همىن سبب، کاالها به سرعت از مناطق تولىد به سرتاسر جهان انتقال مى ىابند و 
هىچ کس از اىن اتفاق بزرگ شگفت زده نمى شود؛ در حالى که در گذشته هرگز کسى تصور 
نمى کرد که روزى بتواند گندم آرژانتىن و پنىر دانمارک را در فاصلٔه هزاران کىلومترى از 

محل تولىد آنها در خانٔه خود مصرف کند.
هم اکنون، روزانه هزاران تُن نفت از محل استخراج به سراسر کرٔه زمىن انتقال مى ىابد 
و کاالهاى فاسد شدنى با وساىل حمل و نقل مجهز به سىستم هاى خنک  کننده، بدون از 

دست دادن کىفىت خود به نقاط مورد نىاز حمل مى شوند.
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فعالیت 1ــ6 
در منطقهٔ شما وجود کدام ىک از انواع وساىل حمل و نقل مى تواند هر چه بیشتر از 

هزىنه های تجارت بکاهد؟ در اىن زمینه تحقیق کنید.

تاجر و تجارت بین الملل
تولىد کنندگان معموالً فرصت، تخصص و امکانات الزم را براى فروش تولىدات خود 
به مصرف   کنندگان مناطق دىگر ندارند. به همىن دلىل، اىن کار را از طرىق افرادى که شغل 
آنها خرىد محصول در مرکز تولىد و فروش آن در مناطق مصرف است، انجام مى دهند. به 
اىن افراد در اصطالح تاجر ىا بازرگان گفته مى شود. در واقع، تاجر کسى است که با توجه 
به شراىط زمانى و مکانى، کار تشخىص نىازها و تولىد کاالها و خدماتى را که عرضٔه آنها با 

رعاىت جوانب صرفه جوىى و سود بخشى الزم است، برعهده مى گىرد.
امروزه همراه با گسترش جوامع و متنوع شدن کاالهاى تولىدى و وساىل حمل و 
نقل   و ظهور بسىارى تحوالت دىگر، تجارت با روش هاى علمى انجام مى گىرد. در همٔه 
با اىن زمىنه وجود دارد و هزاران نفر در  نىز رشته هاى خاصى مرتبط  دانشگاه هاى دنىا 
اىن رشته ها به تحصىل مشغول اند. بنابراىن، هر کشور و سازمانى که نىروهاى متخصص و 

آموزش دىدهٔ بىشترى در اختىار دارد، در زمىنٔه تجارت موفق تر است.
کلىٔه امور بازرگانى که تاجر به آنها مى پردازد، در حوزهٔ  تجارت قرار دارند. در   صورتى 
که فعالىت تجارى در خارج از مرزهاى ىک کشور صورت گىرد، به آن تجارت خارجى 
مى گوىند. تجارت بىن الملل مجموعه فعالىت هاى تجارى است که بىن کشورهاى مختلف 

دنىا انجام مى شود.

 فعالیت 2ــ6
بازرگانى در دانشگاه های کشور ما چه رشته هاىى وجود دارد؟ در  در زمینهٔ آموزش 

اىن باره تحقیق کنید.
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چرا ملت ها به تجارت روی  مى آورند؟
شراىط و امکانات موجود در هر کشور سبب مى شود که ساکنان آن کشور به تولىد 
کاالهاى خاصى بپردازند. به هر حال، مردم هر کشور نىازهاى گوناگونى دارند که اغلب، 
امکانات داخلى براى رفع آنها کافى نىست. به همىن جهت، کشورهاى مختلف باىد از طرىق 
تجارت بىن الملل نىازهاى متقابل ىکدىگر را رفع کنند. عوامل متعددى موجب روى آوردن 

کشورها به تجارت بىن الملل مى شود. برخى از اىن عوامل عبارت اند از:
١ــ ىکسان نبودن منابع و عوامل تولىد: کشورها از نظر در اختىار داشتن منابع 
طبىعى، معادن زىرزمىنى و نىروى انسانى متخصص شراىط ىکسانى ندارند. بعضى از آنها 
از زمىن هاى حاصل خىز و منابع آبى کافى، برخى از منابع زىرزمىنى فراوان و برخى دىگر 
از نىروى انسانى متخصص بهره مندند. براى مثال، کشور اىران داراى منابع نفت و گاز 
فراوان است، در کشور استرالىا مادٔه معدنى الومىنا1 فراوان ىافت مى شود و کشور ژاپن 

نىروى متخصص فراوان در اختىار دارد.
٢ــ ىکسان نبودن کشورها از نظر دسترسى به فنّاورى: دست ىابى به فّناورى 
کار ساده اى نىست و کشورهاى توسعه ىافته طى سال هاى متمادى با انجام دادن آزماىش هاى 
مختلف، کسب تجربىات متعدد و صرف هزىنه هاى فراوان موفق شده اند به اختراعات جدىد 
و فنّاورى نوىن دست ىابند. به همىن دلىل، آنها ىافته هاى خود را به راىگان در اختىار ساىر 
کشورها قرار نمى دهند؛ ضمن اىنکه انتقال فنّاورى به سادگى ممکن نىست. از سوى دىگر، 
حتى دست ىافتن به اطالعات علمى و فنّاورى، تولىد ىک کاال با کىفىت مطلوب را تضمىن 
نمى کند. از همىن رو، در شراىط حاضر سطح فنّاورى در کشورهاى مختلف متفاوت است.

در  متفاوت  طبىعى  شراىط  و  هواىى  و  آب  تنوع  متفاوت:  اقلىمى  3ــ شراىط 
سرزمىن هاى مختلف، باعث مى شود که هر سرزمىن شراىط تولىد محصوالت خاصى را 
داشته باشد. براى مثال، پستٔه مرغوب در شراىط آب و هواىى برخى نقاط اىران و فندق و 
بادام خوب در شراىط آب و هواىى برخى نقاط کشور ترکىه به عمل مى آىد.در اقتصاد تأثىر 

1ــ مادٔه اولىٔه تولىد آلومىنىم
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همٔه عوامل فوق را تحت ىک عنوان به نام مزىت نسبى مطرح مى گردد:

مزىت نسبى   
در بسىارى از مناطق استان گىالن برنج کارى انجام مى شود. در واقع، به دلىل فراهم 
بودن امکانات الزم ) آب، زمىن و رطوبت کافى ( محصول برنج در اىن منطقه به خوبى به 
عمل مى آىد و کاشتن آن براى کشاورزان مقرون به صرفه است و بنابراىن، آنها به جاى هر 
محصول دىگرى، برنج مى کارند. همچنىن، زمىن هاى بسىارى از مناطق استان فارس به 
زىر کشت گندم مى رود. شراىط آب و هواىى و خاک مناسب در فارس به گونه اى است که 
محصول گندم در اىن منطقه به خوبى به عمل مى آىد. هر چند در برخى از نقاط فارس امکان 
برنج کارى وجود دارد اّما برنج فارس از لحاظ کىفىت و مىزان بازدهى با برنج گىالن قابل 
مقاىسه نىست. در نتىجه، بهتر است هر ىک از اىن دو استان به کشت محصولى بپردازد 
که هزىنٔه کمترى به بار مى آورد. آن گاه با مبادلٔه کاالى خود با استان دىگر، محصول مورد 

نىاز خود را ارزان تر تهىه نماىد.
اىن واقعىت در صحنٔه بىن المللى نىز در مورد کشورهاىى که از نظر شراىط جغرافىاىى، 
نوع خاک، منابع زىرزمىنى، مقادىر سرماىه و دست ىابى به فّناورى در وضعىت هاى متفاوتى 
تولىد  براى  را  اقتصادى خود  منابع  باىد  هر کشور  اىن رو،  از  است.  دارند صادق  قرار 
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کاالهاىى به کار گىرد که هزىنٔه تولىد آنها نسبت به هزىنٔه تولىد کاالهاى مشابه در کشورهاى 
دىگر، کمتر باشد. براى مثال، به دالىل جغرافىاىى، قهوه در برزىل ارزان تر از مصر تولىد 

مى شود و تولىد پنبه در مصر ارزان تر از برزىل است.
اصل » مزىت نسبى« نىز همىن نکته را بىان مى کند. براساس اىن اصل، هر منطقه ىا 

کشور باىد کاالىى را تولىد کند که هزىنٔه تولىد آن در مقاىسه با ساىر نقاط کمتر باشد.

فعالیت 3ــ6 
چرا فرش و پستهٔ اىران به خارج صادر مى شود؟ در اىن زمینه تحقیق کنید.

چرا تجارت بین الملل داراى منافع است؟
تجارت بىن الملل براى تمامى کشورها و مؤسسات و افراد دست اندرکار آن، مى تواند 
سودآور باشد. پىش از اىن، گفتىم که کشورها با توجه به برترى ىا مزىت نسبى از طرىق تجارت 
مى توانند منافع زىادى را نصىب مردم خود کنند. در اىن جا در مورد دو گروه عمده اى که 

از تجارت بىن الملل سود مى برند، توضىح مى دهىم.
1ــ تولىدکنندگان

الف( ادامٔه کار بسىارى از تولىدکنندگان به وارد کردن ماشىن آالت و لوازم ىدکى ىا 
مواد اولىه از دىگر کشورها بستگى دارد.

صادرات  طرىق  از  تولىدکنندگان  دلىل،  همىن  به  محدودند؛  داخلى  بازارهاى  ب( 
مى توانند به بازارهاى وسىع ترى دسترسى داشته باشند و کاالهاى اضافى خود را با قىمت 

باالتر و شراىط بهتر به فروش رسانند.
و  مى شوند  کشورها  وارد  خارجى  بىن الملل، کاالهاى  تجارت  نتىجٔه  در  پ( 
تولىدکنندگان داخلى را به تالش براى تولىد بهتر و کارآمدتر وادار مى سازند. اىن امر موجب 

بهبود کىفىت کاالهاى تولىدى در سطح جهان مى شود.
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2ــ مصرف کنندگان
الف( واردات کاالهاى خارجى به مصرف کنندگان امکان مى دهد که  از کاالهاى 
متنوع و ارزان استفاده کنند؛ زىرا کاالهاى خارجى در صورتى وارد ىک کشور مى شوند 
که از کاالهاى مشابه داخلى ارزان تر و مرغوب تر باشند ىا مشابه آنها در داخل تولىد نشود.

ب( صادرات کاال به خارج سبب مى شود که مصرف کنندگان ارز الزم براى پرداخت 
بهاى کاالهاى ضرورى وارداتى را به دست آورند.

 نقش تجارت بین الملل در اقتصاد کشورها
منافع حاصل از تجارت بىن الملل به کشورها کمک مى کند که از تولىدات کشورهاى 
دىگر بهره ببرند و کاالهاى موردنىاز مردم خود را با قىمت ارزان تر و کىفىت بهتر از خارج 
تهىه کنند. همچنىن تولىدکنندگان را تشوىق مى کند که با صدور کاالهاى خود به خارج 
از کشور، سود مناسبى درىافت کنند. در مجموع، تجارت بىن الملل وضعىت اقتصادى 
کشورها را بهبود مى بخشد. عالوه بر آثار مثبت تجارت بىن الملل بر اقتصاد کشورها ) که به 
آن اشاره کردىم (، دست ىابى به تخصص نىز مى تواند به عنوان ىک عامل مهم دىگر، اقتصاد 
کشورها را تحت تأثىر قرار دهد. تخصص بىن المللى موجب مى شود که هرکشور به تولىد 
بپردازد که منابع طبىعى، سرماىه، نىروى انسانى و تجربه و  آن دسته از کاالها و خدماتى 
معلومات فنى متناسب با آن را در اختىار دارد. اىن تخصص و تقسىم کار موجب مى شود 
که از منابع تولىدى کشورها حداکثر استفاده به عمل آىد، حجم تولىدات در جهان افزاىش 

ىابد و قىمت کاالها ارزان تر شود.

تخصص و تقسیم کار بین المللى
فرض کنىد در دو کشور منابع مختلف تولىدى )کشاورزى، صنعتى و معدنى( به حد 
کافى وجود دارد. اىن کشورها مى توانند کاالها و خدمات گوناگونى را در داخل تولىد 
کنند اّما هرگز نمى توانند کلىٔه کاالها و خدمات را با هزىنٔه مساوى و کىفىت ىکسان تولىد و 
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عرضه نماىند. براى مثال، کشورهاى اروپاىى مى توانند فرش دست بافت نىز تولىد کنند اّما 
در صورت انجام دادن چنىن کارى زىان خواهند دىد؛ زىرا هزىنٔه تمام شدٔه فرش در اىران 
کمتر از هزىنٔه تمام شدٔه اىن کاال در اروپاست. همچنىن، وجود بافندگان متخصص سبب 
کىفىت برتر فرش تولىدى اىران است.از  اىن رو، هر کشور بهتر است کاالهاىى را تولىد  کند 
که در تولىد آنها تخصص دارد. همچنىن کاالهاىى را که تخصص الزم براى تولىد آنها را 
ندارد، از دىگر کشورها وارد کند. تخصص بىن المللى نىروى تولىدى کل کشورهاى جهان 
و نىز حجم کاالهاى تولىد شده در جهان را افزاىش مى دهد. در نتىجٔه اىن امر، سطح زندگى 

مردم کشورهاىى که در مبادالت بىن المللى شرکت دارند، بهبود مى ىابد.

تولىد غالبنام کشور
فرش ــ پستهاىران
پنبهمصر
نىشکرکوبا
کاکائوغنا

نفتنىجرىه
قهوهبرزىل

محصوالت دامىآرژانتىن

تخصص و تقسیم کار در داخل کشور
   مبادالت بازرگانى بىن نواحى مختلف ىک کشور با مبادالت بازرگانى بىن کشورهاى 
مختلف، تفاوت چندانى ندارد؛ زىرا به نفع نقاط مختلف ىک کشور ىا کشورهاى مختلف 
جهان است که هر ىک به تولىد کاالها و خدماتى مناسب با شراىط محلى خود اقدام کنند.

بازرگانِى منطقه اى که امروزه در بسىارى از مناطق جهان صورت مى گىرد، براساس 
و حتى  اقتصادى  اتحادىٔه  تشکىل  با  اروپاىى  مثال، کشورهاى  براى  قاعده است.  همىن 

انتخاب پول واحد، بازرگانى کل اروپا را تقرىباً به صورت بازرگانى داخلى درآورده اند.
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فعالیت 4ــ6
1ــ در مورد نقش تجارت بین الملل در اقتصاد کشورها در کالس گفت وگو کنید.

2ــ برخى از تأثیرات تقسیم کار بین المللى را در اقتصاد کشورها فهرست کنید.

پرسش
1ــ به نظر شما چرا کشورها به تجارت بین الملل روی مى آورند؟

بین الملل  را که درگذشته مانع رشد و توسعهٔ تجارت  2ــ محدودىت هاىى 
مى شد، ذکر کنید.

3ــ عواملى که انگیزهٔ تجارت بین الملل را در افراد اىجاد مى کند ىا آن را 
از بین مى برد، برشمرىد.

4ــ مزىت نسبى چیست و چه تأثیری بر تجارت بین الملل دارد؟
5  ــ شراىط اقلیمى چگونه بر تجارت بین الملل تأثیر مى گذارد؟

6  ــ مصرف کنندگان از تجارت بین الملل چه سودی مى برند؟


