
 1صفحه  به نام خدا                                             اقتصاد بین الملل

اًظاى ُا تَ دلیل تْاًایی ُا ّ ًیاسُای –خیز )ًیاس ًذاػتَ تاػذ؟تیي الولل  رّاتظآیا کؼْری را هی ػٌاطیذ کَ تَ *

خِاًی ّ تیي الوللی تا ُذف  اهزّسٍ دٍ ُا طاسهاىرًذ . تَ ُویي دلیل گًْاگْى کَ دارًذ ،تَ رّاتظ تا یکذیگز ًیاس دا

تاػث هیؼذ کَ  هْاًؼی،در گذػتَ ّخْد ایيّلی تا       .(راحت تز کزدى تدارت تیي کؼْرُا در حال فؼالیت ُظتٌذ 

 هزدم اًگیشٍ ای تزای تدارت ًذاػتَ تاػٌذ

 ُشیٌَ ُای تاالی تدارت(-2ُا هْاًغ لاًًْی ًااهٌی ّ ضؼف دّلت -1) هْاًغ تدارت تیي الولل در گذػتَ؟*

ولَ دسداى اس )ًااهٌی راٍ ُا ّ خغز حهْاًغ لاًًْی ّ ضؼف دّلت ُا چگًَْ تاػث اس تیي رفتي اًگیشٍ تدارت هیؼذ؟*

یک عزف ّ اس عزف دیگز حاکواى هحلی تا ُذف حوایت اس تْلیذات داخلی ،تا ُز گًَْ تدارت خارخی هخالفت هی 

تیي الوللی را ًوی دادًذ. ُویي ػاهل تاػث اس تیي رفتي اًگیشٍ افزاد تزای تدارت  صادیکزدًذ ّ اخاسٍ رّاتظ الت

 هیؼذ(

 راٍ ُای هٌاطة (ْدًث -2ّ ّطایل حول ًّملًثْدیاتذ؟ گذػتَ چَ ػْاهلی تاػث هیؼذ ُشیٌَ ُای تدارت افشایغدر*

فٌی ،اهٌیت در  داًغ )پیؼزفتدر حال حاضز چَ ػْاهلی تاػث ػذٍ ُشیٌَ ُای تدارت تَ ػذت کاُغ یاتذ؟*

 طزسهیي ُا،راٍ ُای هٌاطة ،ّطایل حول ّ ًمل هٌاطة ّ همزرات تیي الوللی (

 تاخز ّ تدارت تیي الولل:

 (وللی اطتلهٌاعك هصزف تیي اى درآهزکش تْلیذ ّ فزّع خزیذ کاال درتاخز کظی اطت کَ ػغل آى )تاخز کیظت؟*

ذ در سهیٌَ تدارت کزدٍ تیؼتزی در سهیٌَ تدارت داػتَ تاػًکتَ :اهزّسٍ ُز کؼْری کَ ًیزّی هتخصص ّ تحصیل 

 .هْفك تز اطت خِاًی 

تَ دلیل ایٌکَ هٌاتغ ّ اهکاًات عثیؼی در ُوَ کؼْر ُا  1)چزا هلت ُا تَ تدارت تیي الولل رّی هی آّرًذ ؟*

ز ّضؼیت اللیوی کؼْر ُا اس ًظ -3.کؼْر ُا اس ًظز دطتزطی تَ فٌاّری در ّضؼیت یکظاًی ًیظتٌذ-2یکظاى ًیظت 

تْلیذ هتفاّت ُظتٌذ (هدوْػَ ایي ػْاهل تاػث هیؼْد در تؼضی اس کؼْر ُا کاالُایی تْلیذ ػْد کَ در کؼْر دیگز 

 تزای ایٌکَ تَ کاالُای هتٌْع کؼْر ُای دیگز دطتزطی پیذا کٌٌذ تَ تدارت رّیِ هی آّرًذ.کؼْرُا. در ًتیدَ ؼْد ً

 هشیت هغلك ّ هشیت ًظثی:

ذ آى کوتز ّتا کیفیت تیؼتز ْلیذ کاالیی ًوایٌذ کَ ُشیٌَ تْلیکؼْر ُا تایذ الذام تَ تچیظت؟هفِْم هشیت هغلك *

خارج ّارد کٌٌذ .هثال در ایزاى لالی دطت تافت تا ُشیٌَ کوتز ّ تا  ّ طایز کاال ُا را اس تتْاًٌذ آى را تْلیذ کٌٌذ



تایذ لالی تْلیذ کٌذ ّ کاالُای افت هشیت هغلك دارد .ایزاى در تْلیذ لالی دطت تػْد پض کیفیت تیؼتز تْلیذ هی 

 دیگز را اس خارج ّارد کٌذ

اػذ ،تایذ کاالیی را تْلیذ کٌذ کَ هشیت ًذاػتَ تهفِْم هشیت ًظثی چیظت؟اگز کؼْری در تْلیذ ُیچ کاالیی *

دارای هشیت تیؼتزی تاػذ .هثال کؼْر کٌیا ُن غذا تْلیذ هی کٌذ ّ ُن پْػاک تْلیذ هی ًظثت تَ طایز تْلیذاتغ 

در آى دارای کٌذ ّلی در ُز دّ هشیت ًذارد . ایٌدا کؼْر کٌیا تایذ اس تیي غذا ّ پْػاک تَ تْلیذ کاالیی تپزداسد کَ 

ّ غذا را اس خارج ػاک را اًتخاب کٌذ) اگز پْػاک را تا ُشیٌَ کوتز تْلیذ هی کٌذ تِتز اطت پْهشیت تیؼتزی اطت

 ایي هفِْم هشیت ًظثی اطت. ّارد کٌذ.

هٌاتغ ّ طزهایَ ُا ُذر هی  -1رػایت ًؼْد ،چَ اتفالی هی افتذ؟ اگز اصل هشیت ًظثی ّ هغلك در تیي کؼْر ُا*

 هحصْالت کوتز ّ تی کیفیت تْلیذ هی ػْد ّ طغح رفاٍ خاهؼَ کاُغ هی یاتذ( -2رّد 

طْق هی  محصولی تکًکتَ:دّ هفِْم هشیت هغلك ّ ًظثی در ُز سًذگی خوؼی ،خاًْادٍ ُا ّ کؼْر را تَ طوت 

 .دُذ

هْخثات تخصص ّ تمظین کار رػایت اصل هشیت ًظثی ّ هغلك ،سیزا  -آیا تدارت تیي الولل دارای هٌافغ اطت؟تلَ*

ُای هتٌْع ّ ارساى ّ تا کیفیت تِزٍ تثزًذ ّ رفاٍ هزدم ّ هْخة هی ػْد کَ افزاد اس کاالطاسد ی تیي الوللی را فزاُن ه

 (                تدارت تیي الولل ُن تزای تْلیذ کٌٌذٍ ّ ُن تزای هصزف کٌٌذٍ دارای هٌافغ اطتخِاى تِثْد یاتذ

خام تْلیذ کٌٌذگاى تزای اداهَ فزایٌذ تْلیذ تَ هْاد  -1الولل چَ طْدی هی تزًذ؟گاى اس تدارت تیي ذتْلیذ کٌٌ*

ولل ،تْلیذ لتا تدارت تیي ا-2 آى را اس خارج ّارد کٌٌذ یي آالت احتیاج  دارًذ کَ هوکي اطت تخْاٌُذ ّهاػ

ّلتی  -3در تاسار ُای خارخی تا لیوت هٌاطة تَ فزّع هیزطاًٌذ ّ طْد هی تزًذکٌٌذگاى هحصْالت اضافی خْد را 

ْر هی ػًْذ ّ تْلیذ کٌٌذگاى داخلی تَ رلاتت ّ تدارت تیي الولل رّاج داػتَ تاػذ هحصْالت خارخی ّارد کؼ

 ّ طؼی هی کٌٌذ کاالی تِتزی تظاسًذ.تالع تیؼتزی ّادار هی ػًْذ 

تیي الولل تاػث هیؼْد کَ هصزف کٌٌذگاى اس   الولل چَ طْدی هی تزًذ؟تدارت  هصزف کٌٌذگاى اس تدارت تیي*

ُا تَ خارج طثة هی ػْد کَ هصزف کٌٌذگاى صادر کزدى کاال-2ّ ارساى لیوت اطتفادٍ کٌٌذ کاالُای هتٌْع 

خی کاال هی فزّػین پْل خارهفِْم :کاالُای خارخی ارس السم تزای پزداخت تِای کاالُای ّارداتی را تَ دطت آّرًذ )

 (کاالُای ّارداتی را پزداخت کٌین تذطت هی آّرین تا تتْاًین تِای

ت ،تلکَ هوکي اطت ًیزّی اًظاًی ّ طزهایَ ُن اس ًمغَ ای التصادی تیي کؼْرُا فمظ کاال ّ خذهات ًیظًکتَ:رّاتظ 

 2صفحَ                      حزکت کٌٌذ )هثادالت ًیزّی کار ّ طزهایَ(خِاى تَ ًمغَ دیگز 



هی ًکتَ:کؼْرُا هتٌاطة تا ّضؼیت التصادی خْد ،طیاطت ُای تداری هختلفی اًتخاب هی کٌٌذ )هثال اگز کؼْری 

 داخلی حوایت کٌذ هی تْاًذ طیاطت ػْارض ّارداتی یا طِویَ تٌذی ّارداتی را ّضغ کٌذ.(خْاُذ اس تْلیذات 

هاًٌذ دارّ ّ غذا ّ هحصْالت کؼاّرسی ّ صٌایغ ًظاهی . اگز هحصْالت راُثزدی ؟تؼضی اس کاالُا ضزّری ُظتٌذ*

خیلی ی در تْلیذ ایي کاالُا کؼْر هی ػْد،در ًتیدَ دّلت اگز حت تْلیذ ًکٌذ تاػث ضؼف ّ ّاتظتگی دّلت ایٌِا را 

طْد ُن ًذاػتَ تاػذ ّلی تایذ آًِا را تْلیذ کٌذ  تَ چٌیي هحصْالت هِوی هحصْالت راُثزدی  تزایغُشیٌَ کٌذ ّ 

 هی گْیٌذ.

تَ ایي هؼٌاطت کَ اگزتزای ػْاهل تْلیذ)ًیزّی اًظاًی( اهکاى خلك ارسع تِتز اس تیکاری اطت ،تَ چَ هؼٌاطت؟*

 .تاػذ ،تْلیذ در هحصْالت غیز هشیتی تِتز اس تیکاری اطت  اػتغال ّخْد ًذاػتَ

هشیت داػتي یا ًذاػتي در *ًکتَ :هشیت داػتي ّ ًذاػتي در تْلیذ هفِْهی ایظتا ّ دائوی ًیظت (            

اػذ تَ ْلیذ کاالیا هحصْلی هشیت ًذاػتَ تیؼٌی اگز کؼْری در تظتا ّ دائوی ًیظت تَ چَ هؼٌاطت؟یا کاالیک تْلیذ

در تْلیذ آى کاال هشیت  ،هؼٌا ًیظت کَ ًوی تْاًذ هشیت تَ دطت آّرد ،تلکَ هوکي اطت تا حوایت دّلت ّ هزدمایي 

ٌذ تَ ایي هؼٌا ًیظت ًوی تْاًذ هحصْالت ػیالت تْلیذ ک لیل راٍ ًذاػتي تَ دریا)هثال اگز کؼْری تَ دکظة کٌذ

تظاسد ّ ي اطت تا پیؼزفت ػلن ّ فٌاّری حْضچَ کاال هشیت کظة کٌذ ،هوک َ ُیح ّلت ًوی تْاًذ در تْلیذ ایيک

 هحصْالت ػیالت تْلیذ کٌذ(

تَ چَ صٌایؼی گفتَ هی ػْد؟تَ صٌایؼی گفتَ هی ػْد کَ ٌُْس در اتتذای راٍ ُظتٌذ ّ صٌایغ ًْساد ّ گلخاًَ ای *

هشیت التصادی  لت ّ هزدم در هظیز کظةحوایت دّ اتْاى رلاتت تا هحصْالت هؼاتَ کؼْر ُای دیگز را ًذارًذ ّ ت

ٌُْس ضؼیف اطت ،تا حوایت دّلت ّ هزدم هی تْاًذ در هظیزکظة اطت.)هثال اگزکؼْری در تْلیذ صٌایغ ًظاهی 

 تَ هحصْالت ًظاهی ایي کؼْر هحصْالت ًْساد گفتَ هیؼْد.هشیت لزار تگیزد(

)هثال یک هؼتزک هیظاسًذ  تْلیذ فزا هلیتی ّ چٌذ هلیتی یؼٌی گاُی اّلات دّ یا چٌذ کؼْر تا ُن یک هحصْلًکتَ:

 خارّ تزلی هوکي اطت هحصْل هؼتزک چیي ّ کزٍ تاػذ(

 ارزانغذا،هْاد خام ّ فالذ فٌاّری لْی در دًیا ًکتَ:اهزّسٍ در خِاى هحصْالتی هثل اًزژی ،هحصْالت کؼاّرسی،

 .ارسع گذاری هیؼْد گرانّ داًغ تٌیاى در خِاى  اطت ّ هحصْالت تا فٌاّری تاال

؟تَ ػزط ایٌکَ هٌافغ حاصل اس تدارت ،ػادالًَ تمظین در چَ ػزایغی تدارت تیي الولل هٌافغ را افشایغ هی دُذ *

 ػْد ّ اس طْی کؼْر ُای لذرتوٌذ هصادرٍ ًؼْد)یؼٌی لیوت گذاری رّی کاالُا ػادالًَ تاػذ(

 3صفحَ     ا ًیظت.لغغ رّاتظ تداری تا دًیًکتَ:تاکیذ تز اطتمالل التصادی ّ خْد کفایی تَ هؼٌی 



تزًذٍ اًذ؟  کظاًی تزًذٍ ُظتٌذ کَ تْاًوٌذیِای تْلیذی خْد را  کؼْرُاییدر ػزصَ تدارت تیي الولل چَ *

 تؼٌاطٌذ.تؼٌاطٌذ ّ افشایغ دٌُذ ّ فزصت ُای تیي الوللی را ًیش تَ خْتی 

 ػکٌٌذٍ اطت ؟چزا؟پذیزّتْلیذ ّ فزّع یک هحصْل(اطیة در فضای خِاًی ،التصاد تک هحصْل)یؼٌی ّاتظتَ تَ *

 ّ ُویؼَ هحکْم تَ ػکظت اطت.سیزا التصاد تک هحصْلی در هْالغ تحزاًی تْاى هماتلَ در تزاتز تحزین ُا را ًذارد

در صْرتی کَ اس ّضؼیت تک -1هْرد(  3اطتمالل التصادی ًشدیک ػْد؟)چگًَْ کؼْری هی تْاًذ تَ ّضؼیت *

هحصْالت هتٌْع ّارد یا یؼٌی ارداتی ّ صادراتی خْد را گًْاگْى کٌذ)راٍ تاهیي کاالُای ّ-2هحصْلی فاصلَ تگیزد

تَ ػلن ّ فٌاّری ّ التصاد -4هشیت ُای خذیذ خلك کٌذ تا تتْاًذ ًیاسُای خْد را در داخل فزاُن کٌذ.-3(صادر کٌذ

 تْخَ تیؼتز داػتَ تاػذداًغ تٌیاى 

 اطت. یالتصاد تحریمًکتَ:یکی اس اتشار ُای رلاتت ّ یا خٌگ التصادی 

تحزین التصادی چَ اثز هٌفی تز کؼْر تحزین ػذٍ دارد؟هْخة افشایغ ُشیٌَ هثادلَ ّ طختی صادرات ّ ّاردات *

 راتا لیوت گزاى ّ اس تاسار طیاٍ تِیَ کٌذهی ػْد ّ کؼْر تحزین ػًْذٍ هدثْر اطت کاال

تحزین ػذٍ تَ ًیزُّای داخلی تز کؼْر تحزین ػذٍ دارد ؟هْخة هیؼْد کَ کؼْر تحزین التصادی چَ اثز هثثتی *

تا اخزای درطت ایي طیاطت ،التصاد درّى سا تحمك هی یاتذ خْدع تکیَ کٌذ ّ هشیت التصادی تَ دطت آّرد .

 )هٌظْر ایي اطت کَ ُوَ چیش در داخل تْلیذ هی ػْد(

ل صادرات ّ هاًغ تزاػی در هماتتحزین تداری ) -1تحزین ُای التصادی تَ چٌذ دطتَ تمظین هی ػًْذ ؟دّ دطتَ*

 هثادالت هالی،تاًک ُا ،تیوَ ُاتحزین هالی )هاًغ تزاػی در هماتل -2ّاردات کاال ُا ّ طزهایَ ُا(

 ُظتٌذ. مالیتْد ّلی اهزّسٍ تحزین ُا تیؼتز  تجاریًکتَ :در گذػتَ تحزین ُا تیؼتز 

،چٌذ ػضْ دارد ّ چٌذهیي هٌغمَ لذرتوٌذ خِاًی اطت؟هؼزّف اتحادیَ هلل خٌْب ػزق آطیا هؼزّف تَ چیظت *

 آهزیکا ،ژاپي ّ اتحادیَ ارّپا ،چِارهیي هٌغمَ لذرتوٌذ خِاى اطت.ػضْ دارد .تؼذ اس 11اطت (آ.طَ .آى )تَ 

ا ُذف گزد ُن آّردى آى را ًام تثزیذ؟تچَ تْد ّ تزخی اس ًِاد ُای فزػی ض اطالهی ًتؼکیل طاسهاى کٌفزاُذف *

تاًک تْطؼَ -2هزکش اطالهی تْطؼَ تدارت -1ی هظلواى ّ اتحاد هیاى آًِا تؼکیل ػذ . ًِاد ُای فزػی آى دّلت ُا

 اتاق صٌؼت ّ تاسرگاًی اطالهی. -3اًظاًی 

صٌذّق تیي الوللی -2تاًک خِاًی-1تیي الوللی تاثیز گذار تز التصاد خِاى را ًام تثزیذ رد اس طاسهاًِای ْه طَ*

                4صفحَ          دیٌارًّذ دتیز هزتْعَ: التصاد تیي الولل      پایاى درص             (یطاسهاى تدارت خِاً-3پْل


