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بازیگران اصلی در میدان اقتصادفصل دوم

امروز صبح وقتی پیراهنتان را پوشیدید تا به مدرسه بیایید، بعید است به این فکرکرده باشید که چه فرایندی در اقتصاد طی شده تا این  
پیراهن تولید شده و به دست شما برسد! در واقع بارها و بارها در مراحل تولید پیراهن به سه سؤال اصلی اقتصاد، پاسخ داده شده است 
تا این لباس ها به اینجا رسیده اند. این سه سؤال اصلی عبارت اند از: چه چیزی، چگونه و برای چه کسی تولید می شود؟ مثاًل قبل از 
اینکه پیراهن شما آماده شود، کسی در یکی از مزارع پنبه با این سؤال روبه رو بوده است که چه چیزی تولید کند؟ شاید او بین پنبه، 
چغندرقند و گندم باید انتخاب می کرده است. بعد از این کشاورز باید به این سؤال پاسخ می داده است که چگونه و برای چه کسی 
باید آن را تولید کند؟ بعد از اینکه پنبه به شرکت تولید نخ و بعد تولید پارچه هم فروخته شده مرتب همین سه سؤال مطرح شده و به 

آن پاسخ داده شده است تا اینکه امروز این پیراهن با این طرح و رنگ به تن شما نشسته است. 
در فصل پیش هنگامی که راجع به اصول انتخاب گفت وگو می کردیم، درواقع راجع به یکی از این سؤاالت اقتصادی فکر می کردیم. 
هر پاسخی که به این سؤال ها بدهیم، اهداف تخصیص را در اقتصاد روشن می کند. الگوی مرز امکانات تولید که در فصل پیش 
آموختید، درواقع ابزاری برای تمرین تخصیص منابع با توجه به اهداف اقتصادی بود، اما سؤالی که در این فصل به آن پاسخ می دهیم، 
آن است که چه کسانی در میدان تخصیص منابع، نقش آفرینی می کنند. بازیگران میدان فعالیت های اقتصادی چه کسانی هستند و 

پرسش های سه گانه مطرح شده، با این بازیگران، چه پاسخ هایی خواهند داشت؟



46

 موقعیت 

امیرعلی با بی حوصلگی تمام از اتاق خارج شد. در یخچال را باز کرد و نگاهی درون آن انداخت 
و لب هایش را به نشانۀ بی میلی خم کرد و در را بست. پیش آمد و کنترل تلویزیون را برداشت و 
شروع کرد به عوض کردن شبکه ها و چند بار بی هدف، تمام شبکه ها را مرور کرد. مادر از دیدن 

این وضعیت ناراحت شد و گفت:
آقا پسر شما تکلیفی، درسی، چیزی نداری که این طوری ولو شدی جلوی تلویزیون؟

امیرعلی )با بی حوصلگی(: چرا ولی اصاًل نمی تونم، حسش نیست!
مادر: از خواهرت یاد بگیر! نشسته سر کارش تا تموم شه!

هنوز حرف مادر تمام نشده بود که سر و کله ستایش هم پیدا شد.
ستایش: من هم واقعاً حوصلۀ حّل تمرین ها را نداشتم، توی اتاق داشتم طراحی می کردم که 

شما فکر نکنین من به کارام نمی رسم.
امیر علی )با اشاره ابرو(: بفرمایین مامان، اینم سوگلیتون! نشسته کاغذ سیاه می کنه.

مامان: ببینم! قضیه چیه که هر دوتاتون این قدر بی حوصله شدین؟
ستایش: معلم ریاضی ما یه تحقیق برای درس آمار داده، معلم امیرعلی هم شبیه همین تحقیق 

رو به اونا داده! من که اصاًل نمی دونم چی کارش باید بکنم!
امیرعلی: آخه آمار هم شد درس؟

ستایش: حاال جلوی مامان نگو دیگه. مثل اینکه یادت رفته رشته مامان همینه ها!
امیرعلی با شنیدن این جمله چشمانش برق زد و با چشم به خواهرش اشاره کرد که دنبالش برود 

و هر دو به اتاقشان رفتند و بعد از چند دقیقه خوشحال از اتاق بیرون آمدند.
مادر: معلومه شما دوتا چی کار می کنین؟

بازار چیست و چگونه عمل می کند؟
درس پنجم
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ستایش )درحالی که تالش می کرد از ظرفیت های زبان یک دختر، تمام استفاده را بکند(: مامان 
جونم که عشق منی! می شه یه خواهشی بکنم؟

مادر: من شماهارو بزرگ کردم دختر، حرف آخرتو بزن.
امیرعلی: خب شما آمار خوندین دیگه، می شه ...

مادر: باید چند صفحه بشه تحقیقتون؟
ستایش: الهی من فدای شما بشم که این قدر زود متوجه می شین!

امیرعلی: زیر 10 صفحه نباید باشه!
مادر: من قبول می کنم ولی به چند شرط! اول اینکه بابت هر صفحه پول می گیرم، دوم اینکه 
کامل نمی نویسم و نتیجه گیری و جمع بندی آخرشو خودتون باید بنویسین و سومم اینکه من 

یه کمی کار خونگی دارم که باید انجام بشه.
ستایش: چه سخت شد! خب حاال صفحه ای چند؟

امیرعلی: به نظرم پیشنهاد خوبیه. ما یه چیزی می خوایم که شما می تونین برامون درستش کنین، 
شماهم نیروی کار می خواین که ما هستیم. اما حاال که شما پول می گیرین ماهم پول می گیریم.
مادر: قبوله، این می تونه یک بازی جذاب باشه! من با شما ساعتی حساب می کنم. از شما هم 

بابت هر صفحه پول می گیرم! 
ستایش )در حالی که لبخندی به لب داشت(: می شه جواب منو هم بدین، صفحه ای چند؟ 

ساعتی چند؟

گفت وگو در کالس
1ـ به نظر شما چه وقت هر دو طرف یک معامله به خواسته های خودشان می رسند؟

2ـ دست کدام یک از طرفین برای تحمیل قیمت پیشنهادی خود بازتر است؟
3ـ نهایتاً قیمت پیشنهادی چگونه تعیین می شود؟ 

نقشه راه
ما در این درس به دنبال آن هستیم تا با بررسی رفتار متقابل خانوار ها و بنگاه ها دریابیم که دو بازیگر اصلی 
اقتصاد این دو هستند که از طریق همین بده ـ بستان های بین خود، قیمت و مقدار کاال و خدمات را تعیین 

می کنند. در نهایت نیز بتوانیم:
 ارتباط میان فروشندگان و خریداران را در اقتصاد به خوبی توضیح دهیم؛

 مقدار و قیمت تعادلی را در بازار محاسبه کنیم.
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طرح مسئله
دو گروه ازمهم ترین تصمیم گیرندگان و بازیگران در اقتصاد، خانوارها و بنگاه ها هستند. خانوارها در دو حالت 

در اقتصاد مشارکت می کنند:
1ـ خانوارها کاالها و خدمات مورد نیاز را از کسب     و کارها خریداری می کنند.

2ـ خانوارها زمین، نیروی کار، سرمایه و کارآفرینی را برای تولید کاالها و خدمات ارائه می کنند.
در اقتصاد، »   بنگاه« همان چیزی است که مردم معمواًل آن را به عنوان یک کسب      و کار می شناسند. در درس های 
قبل دربارۀ انواع کسب      و کارها مطالبی فراگرفتید. مؤسسات کسب     و کارها یا همان بنگاه ها می توانند شامل مزارع 
کشاورزی، فروشگاه ها، کسب    وکارهای خویش فرمایی مثل پیرایشگری، نقشه کشی و معماری ساختمان یا 
شرکت ها و کارگاه ها و کارخانه های تولیدی باشند. برای تولید کاالها و خدمات، این بنگاه ها باید از خانوارها 
منابع را خریداری یا اجاره کنند. مثاًل یک رستوران زنجیره ای، زمانی که افرادی را استخدام می کند، نیروی کار 

از خانوارها اجاره می کند.  

جریان چرخشی ساده
همان گونه که خانوارها کاالها و خدمات را از بنگاه ها خریداری می کنند یا بنگاه ها، منابع را از خانوارها اجاره 
یا خریداری می کنند، رابطۀ داد و ستد شکل می گیرد. نمودار زیر جریان چرخشی، تعامالت بین بازیگران کلیدی 

را نشان می دهد. 

نیمه باالیی نمودار تبادل تولیدات را در بازار کاالها و خدمات نشان می دهد. 

درآمد

کاال و خدمات

درآمد خانوار

منابع
پرداخت های
عوامل تولید

خرید

بازار محصوالت

خانوارها

بازار عوامل تولید

بنگاه ها
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شاید این سؤال به ذهنتان برسد که بازار چیست؟ بازار معنای خاصی در اقتصاد دارد؛ بازار به مجموعه خریداران 
و فروشندگان چیزی در هرجای ممکن اطالق می شود. مبادالت در بازار ممکن است حضوری و حقیقی نباشد 
و به صورت مجازی و در اینترنت صورت گیرد. شما ممکن است با تلفن و پشت میز سفارش دهید و یا با شبکۀ 

اینترنت، خرید اینترنتی کنید. 
در بازار کاالها و خدمات، خانوارها خریدار و بنگاه ها فروشنده اند. پیکان های آبی در نمودار صفحۀ قبل، جریان 
کاالها و خدمات را از بنگاه ها به خانوارها در بازارهای کاال و خدمات نشان می دهند. همان طور که پیکان های 
سبز نشان می دهد، پرداخت پول بابت کاال و خدمات خریداری شده در جهت مخالف جریان کاال و خدمات 

جریان می یابد. این پول با عبور از بازار کاال و خدمات به عنوان درآمد بنگاه دریافت می شود. 

فعالیت گروهی در کالس
دربارۀ بازار منابع تولید )جریانات نیمه پایینی نمودار( در گروه خود بررسی کنید. چه چیزهایی 
مورد نیاز هر کدام از طرفین است و در کدام بخش بازار در حال مبادله است؟ سپس نتایج خود 

را در کنار پیکان ها یادداشت کنید و جدول زیر را کامل کنید.

پرداخت  هایی که بابت خرید منابع تولید به خانوارها پرداخت می شود.

علتعنوانردیف

دریافتی خانوارها بابت فروش نیروی کاردستمزد1

2..........

3..........

درآمد خانوارها

منابع
پرداخت های 
عوامل تولید

خانوارها بنگاه ها

بازار عوامل تولید
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بررسی بازار
حال که با جریان چرخشی میان بازیگران اصلی اقتصاد و داد و ستد میان آنها آشنا شدیم، باید به بررسی 
دقیق تر بازار بپردازیم و بررسی   کنیم که در بازار چه کسانی حضور دارند و چگونه تصمیم گیری می کنند. به 
مجموعۀ خریداران )تقاضاکنندگان یا همان خانوارها( و فروشندگان )عرضه کنندگان یا همان بنگاه ها( هر چیزی 

در هر جایی »بازار« گفته می شود. بنابراین بازار دو بخش دارد: تقاضاکنندگان و عرضه کنندگان.

الف( خریداران یا تقاضاکنندگان و فرایند تصمیم گیری آنها
خریداران، خانوارهایی هستند که تقاضاکنندۀ کاالها و خدمات اند و نسبت به مشاهدۀ تغییر شرایط بازار 
تصمیمات متفاوتی می گیرند. برای اینکه بتوانیم ساده تر مفاهیم را بیاموزیم، تغییر شرایط بازار را یک به یک 

درنظر می گیریم. 
تصور کنید بعد ازظهرهای گرم تابستان برای خانواده بستنی می خرید تا با خنکای مصرف آن گرما را تحمل پذیرتر 
کنید. اگر امروز که برای خرید راهی بازار شدید ببینید که قیمت آن دوبرابر شده است چه می کنید؟ بیشتر می خرید 

یا کمتر؟ اگر قیمت آن نصف شده باشد چه می کنید؟ آیا باز هم همان مقدار قبلی را می خرید؟
مقدار تقاضا از یک کاال با قیمت آن رابطه ای عکس دارد. به طوری که با افزایش قیمت، مقدار تقاضا کاهش 

می یابد و بالعکس! به این رابطه، »قانون تقاضا« می گویند. 

تقاضای بستنیقیمت بستنی
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اگر هر کدام از دو عدد یک سطر را روی یک دستگاه مختصات پیدا کنید، نمودار باال درست می شود که با وصل 
کردن نقاط به هم خط رو به پایینی شکل می گیرد. به این منحنی، منحنی تقاضا می گویند. 
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سایر عوامل: تصور کنید که قیمت بستنی تغییری نکرده، ولی درآمد شما دو برابر شده است. در این صورت 
مقدار خریدتان از بستنی چه تغییری می کند؟ کمتر می شود یا زیادتر؟ شاید هم ثابت بماند! آیا از هیچ کاالیی 

بیشتر نمی خرید؟ چرا؟
تقاضا برای یک کاال به صورت مثبت با درآمد ارتباط دارد. افزایش در درآمد سبب افزایش در مقدار تقاضا در هر 

قیمت می شود. 

کاالی معمولی و پست را بشناسید!
آیا با افزایش درآمد مقدار خرید ما از همۀ انواع کاالها می تواند 
بیشتر شود یا در مورد برخی کاالها ممکن است حتی کمتر 
شود؟ مثاًل دربارۀ خرید نوع مرغوب و پست برنج فکر کنید.

غیر از درآمد و قیمت که بر مقدار تقاضا اثرگذار است، سلیقه، انتظارات و قیمت دیگر کاالها هم می تواند بر 
مقدار تقاضا و خرید اثر بگذارد. مثالً  چیزهایی که مد می شوند، حتی بدون تغییر قیمت، مقدار تقاضای آنها زیادتر 
می شود یا هنگامی که پی ببرید قیمت کاالیی در آینده بیشتر می شود، امروز ممکن است دربارۀ خرید آن تصمیم 

دیگری بگیرید!
کاالهایی که با کاالی مورد نظر ما مرتبط اند، مثاًل با هم مصرف می شوند یا به جای هم مصرف می شوند، اگر 
دچار تغییر قیمت شوند، روی مقدار خرید ما از کاالی موردنظرمان اثر می گذارد. مثاًل وقتی گوشت قرمز گران 

می شود، مردم گوشت سفید را بیشتر می خرند و جایگزین آن می کنند.

کاالهای مکمل را بشناسید!
دربارۀ کاالهایی که با هم مصرف می شوند، فکر کنید و دربارۀ  
اثر تغییر قیمت یکی بر میزان خرید دیگری بحث کنید. مثالً  
وقتی می خواهید چای بخرید، به بازار قند و شکر هم نیم نگاهی 
دارید یا وقتی خودرو می خرید حواستان به قیمت بنزین هم 

هست؛ اما چگونه؟
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قیمت به عنوان ابزاری برای مدیریت مصرف
سیاست گذاران معمواًل تالش می کنند از دو راه مقدار تقاضا و مصرف سیگار را کم کنند. یکی از راه آگاه سازی 
مردم به زیان های کشیدن سیگار و دیگری با باال بردن قیمت آن از طریق وضع مالیات بر سیگار. به نظرتان 

این دو روش به چه صورت بر مصرف سیگار مؤثرند؟

ب( فروشندگان یا عرضه کنندگان و فرایند تصمیم گیری آنها
به سمت دیگر بازار برای بررسی رفتار فروشندگان برویم. فروشندگان که همان بنگاه های ارائه کنندۀ کاال یا 
خدمات و نیز عوامل فروش آنها هستند، بازیگر دیگر میدان رقابت اقتصادی اند. اگر شما تولیدکننده یا فروشنده 
بستنی بودید و قیمت بستنی در بازار به دلیل شروع فصل گرم سال بیشتر می شد، چه می کردید؟ کمتر بستنی 

تولید می کردید و می فروختید یا بیشتر؟ یا به همان مقدار سابق؟
طبق قانون عرضه، با افزایش قیمت، مقدار عرضه از هر کاال افزایش می یابد و بالعکس!

عرضۀ بستنیقیمت بستنی
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اگر هر کدام از دو عدد یک سطر را روی یک دستگاه مختصات پیدا کنیم، شکل باال درست می شود که با وصل 
کردن نقاط به هم خط رو به باالیی شکل می گیرد. به این منحنی، منحنی عرضه گفته می شود. 

سایر عوامل: تصور کنید قیمت بستنی زیاد نشده اما قیمت شیر که مادۀ  اولیه و مهم تولید بستی است گران تر 
شده است. شرایط به وجود آمده چه تأثیری بر مقدار تولید شما دارد؟ آیا اگر قیمت بستنی در بازار تغییری نکرده 
باشد باز هم می توانید به همان میزان قبلی بستنی تولید کنید و بفروشید؟ اگر شیر ارزان تر شود چه تأثیری دارد؟

اگر دستگاهی اختراع شود که بتواند با تعداد کارگر کمتری، بستنی تولید کند و از این جهت هزینه های تولید 
شما را کمتر کند؛ چه تأثیری بر مقدار تولید و عرضه می گذارد؟ ابداعات و اختراعات معمواًل  با کاهش هزینه ها 

اثر مثبتی بر مقدار تولید و عرضه دارند.
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تعادل در بازار
رفتار عرضه کنندگان و تقاضا کنندگان در بازار در مقابل هم صورت می گیرد و باید با هم هماهنگ باشد. 
به عبارت دیگر عرضه و تقاضا باید با یکدیگر در تعادل باشند. در غیر این صورت چه می شود؟ اگر مقدار تقاضای 
کاالیی از مقدار عرضۀ آن بیشتر باشد، در بازار کمبود رخ می دهد و باعث باال رفتن قیمت می شود؛ چرا که عده ای 

که به آن کاال مشتاق ترند تالش می کنند با پیشنهاد قیمت باالتر آن را به دست آورند. 
در مقابل وقتی مقدار عرضه بیشتر از تقاضا باشد هم مازاد رخ می دهد و همین سبب می شود برخی از تولیدکنندگان 

از قیمت خود کم کنند تا بتوانند با پیدا کردن مشتری کاالی بیشتری را بفروشند. 
جدول زیر ترکیب دو جدول قبلی است. در هر قیمت ببینید در بازار چه اتفاقی می افتد؟ بازار در چه قیمتی به 

تعادل می رسد و در آن خبری از مازاد و کمبود نیست؟
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بیشتر بدانیم
انواع بازار

در بازار هر محصول، گاه تعداد فروشندگان و خریداران به قدری زیاد است که حضور و رفتار 
هر یک از عرضه کنندگان و تقاضاکنندگان به نسبت کل بازار بسیار کوچک خواهد بود و در عمل، 
هیچ یک از طرفین به تنهایی در شکل گیری قیمت تأثیرگذار و به عبارت دیگر »قیمت گذار« 
نیستند. دراین صورت بازار را به اصطالح »بازار رقابتی« می نامند. بازار محصوالتی چون ماکارونی 

معمواًل رقابتی است.
گاه به دالیل طبیعی، اقتصادی، قانونی یا حتی غیرقانونی، تعداد فروشنده یا خریدار به یک یا چند 
نفر محدود می شود. این وضعیت را »انحصار« می گوییم. مثاًل شرکت توانیر در کشور ما، به دلیل 
طبیعی و شرکت های خودرویی به دالیل قانونی، انحصارگر در فروش کاالی خود به شمار می روند. 
شرکت پخش و پاالیش فراورده های نفتی از یک سو تنها خریدار و از سویی دیگر تنها فروشنده 
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محصوالت نفتی است و خرید و فروش این کاال را در انحصار خود دارد. انحصارگر، قیمت گذار 
است و خریداران در بازار انحصاری قیمت پذیرند. انحصارگر غیرقانونی معمواًل با افزایش قیمت 
خود به مشتریان و رفاه جامعه ضرر می زند؛ بنابراین دولت باید مانع شکل گیری آن و تبانی برخی 
از تولیدکنندگان شود. اما انحصار طبیعی و قانونی مشروط به مواظبت و مقررات گذاری صحیح 

می تواند برای مصرف کننده سودمند باشد.
برخی دیگر از انواع بازارها را هم می توان در قالب حراجی ها دید که به دو صورت مزایده و 
مناقصه مشاهده می شود. فروشندگان آثار هنری در نمایشگاه ها و حراجی ها، مزایده و خریداران 

عمدۀ کاال و خدمات مناقصه برگزار می کنند.

درس زندگی

بنده یک مفت خور محترم هستم که صرفاً با قوانین بازار کار می کنم!
من از همان جنس آدم هایی هستم که یک شبه پول دار شده اند. داستان من ساده است. با 
چند نفر از دوستانم که در یکی از سازمان های دولتی مشغول به کار بودند، زدوبند کردیم و 
با دور زدن قانون، چند ماشین لوکس وارد کردیم و تقریباً سه برابر قیمت خرید، فروختیم. 
البته عرض کنم، روزی که ما این کار را کردیم، دور زدن قانون ممنوع نبود، بعدها ممنوع 
شد! یک روز هم که از همان دوستان عزیز خبرهایی به دستم رسید که قیمت آهن آالت 
قرار است گران شود، مقدار زیادی آهن خریداری کردم و در یک جای بزرگ، انبار کردم 
و هنگامی که آهن گران شد، به قیمت روز فروختم. این هم غیرقانونی نبود؛ یک خرید 
و فروش معمولی بود، آن هم به قیمت بازار و کاماًل سازگار با قانون عرضه و تقاضا. فکر 
می کنم با این توصیف نیازی به درس خواندن نداشته باشید! حاضرم در صورت نیاز، بیشتر 

راهنماییتان کنم. البته اکنون از کشور متواری شده ام؛ ولی به زودی برمی گردم! 

سه چیز پایدار نماند: مال بی تجارت و علم بی بحث و ملک بی سیاست

)گلستان سعدی، باب هشتم(
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برای تفکر و تمرین
یکی از محصوالتی که در کارگاه آقای محمدی )شرکت ایران سبز( تولید می شود، کودهای 
زیستی برای گیاهان آپارتمانی است. قیمت و مقدار تعادلی این محصول در نمودار زیر نشان 

داده شده است. 
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اخیراً هزینه های تولید افزایش یافته و مسئوالن کارگاه مجبور شده اند، قیمت محصول را 
40000 تومان تعیین کنند. در قیمت 40000 تومان تحلیل کنید که چه شرایطی پیش می آید 
و کارخانه ممکن است با چه مشکالتی مواجه شود؟ همچنین بیان کنید که چه اتفاقی باید 

برای بازار بیفتد تا قیمت و مقدار مجدداً به وضعیت تعادلی بازگردد؟

تحلیل کنید
 خریداران و فروشندگان در بازار چگونه با یکدیگر تعامل می کنند؟

 قیمت تعادلی چیست و اگر عرضه یا تقاضا بیش از قیمت تعادلی باشد چه روی می دهد؟
 بازار چیست و چگونه مقدار و قیمت تعادلی در آن مشخص می شود؟
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 موقعیت 

تماشای یک مسابقۀ فوتبال جذاب به صورت خانوادگی برای شاداب تر شدن روحیه افراد خانواده 
بسیار مفید است به ویژه اگر با کری خوانی هم همراه شود. این موضوع بهانه ای شد تا خانواده 
محمدی آن شب همگی باهم به تماشای یک مسابقۀ فوتبال سنتی بنشینند. امیرعلی و مادر 

طرف دار یک تیم بودند و ستایش، پدر و امیرحسین هم تیم دیگر.
از قضا تیم امیرعلی برد و کری خوانی های ستایش و پدر درست از آب درنیامد و همین موجب 

شد که ستایش بسیار عصبانی شود.
مادر: شماها سه ساله که مارو نبردین، واقعاً چه توقعی دارین از تیمتون؟ 

ستایش: به لطف اشتباهات داور بردین وگرنه خودتون هم دیدین که نمی تونستین ما رو ببرین. اگر 
داور دقیقۀ 89 به نفع شما پنالتی نمی گرفت، نه بازیکن ما اخراج می شد نه ورق بازی بر می گشت.

امیرعلی: هر وقت می بازین می گین داور. هر وقت هم می برین می گین شایستگی های تیمی! 
آخه این چه حرفیه می زنی خواهر؟

پدر: مثل خودت که هر وقت نمره ات بد می شه می گی معلم نمره نداد، هروقت هم که نمره ات 
خوب می شه می گی ببینین چی کار کردم!

امیرعلی درحالی که از حرف پدر خیلی ناراحت شده بود: چه ربطی داره آخه بابا! ماشین شهرداری 
هم اگه نیاد می ندازین تقصیر منو درس خوندنم.

همه از حرف و عصبانیت امیرعلی زدند زیر خنده.
پدر: ولی انصافاً داور توی زندگی منم خیلی تأثیرگذار بوده!

ستایش: مگه شما توی کارتون هم داور دارین؟
پدر: بله، اگه کسب و کار، داور نداشته باشه که به هم می ریزه! داور توی فضای کسب و کار، دولته! 

نقش دولت در اقتصاد چیست؟
درس ششم
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دقیقاً مثل بازی امشب، فقط بازی ما و مشتری هامون تعیین کننده نیست. یه وقتایی تصمیمات 
دولت روی نتیجه کار ما اثر می ذاره.

امیرعلی: پس یعنی شما هم توی کارتون شکست می خورین؛ می ندازین گردن یکی دیگه!
مادر: إ، این چه حرفیه می زنی تو؟ زشته آخه.

پدر: نه پسرم، اتفاقاً دولت اخیراً یه کمک بزرگ به ما کرده. تعرفه واردات کود های زیستی رو 
سه برابر کرده و در مالیات هم تخفیف داده!
ستایش: خب این چه ربطی به شما داره!

امیرعلی: اصاًل دولت چرا باید این کار رو بکنه؟ چه سودی براش داره؟

گفت وگو در کالس
1ـ به نظر شما چرا آقای محمدی باید به دولت مالیات بدهد؟

2ـ به نظر شما دولت با چه انگیزه ای باید وارد بازی میان عرضه کننده و تقاضاکننده شود؟ این 
کار برای او چه نفعی دارد؟

نقشه راه
تا اینجا آموختیم که در عرصۀ اقتصاد دو بازیگر اصلی وجود دارد. نکته ای که در این درس به دنبال آنیم این 
است که بازی اقتصاد نیازمند یک داور است که به آن دولت می گویند. دولت با عملکرد درست خود می تواند 

تخصیص های بهینه ای برای اقتصاد به وجود آورد. در پایان این درس می توانیم:
 نقش دولت را در یک اقتصاد بازاری درک کنیم و به خوبی بیان کنیم.

 درآمد دولت و انواع مالیات ها را شناسایی کنیم و نقش آن )مالیات( را در اقتصاد توضیح دهیم.

طرح مسئله
فرض کنید شرکت کسب و کاری را طراحی کرده اید و می خواهید عماًل وارد فعالیت شوید. گام اول آن 
است که مجوزهای الزم را برای فعالیت اقتصادی خود از دولت بگیرید. شما با گرفتن مجوزها اجازه می دهید که 
دولت به کار شما نظارت کند. ممکن است از خود بپرسید که دولت چرا باید در فعالیت اقتصادی ما نظارت کند؟ 

چرا ما مجبوریم برای کسب و کار هایمان با دولت هماهنگ باشیم؟
فرض کنید شما مالک یک شرکت تولیدکنندۀ دارو هستید  و کار خود را با دقت و کیفیت انجام می دهید؛ اما 
رقیب شما در بازار، که آن هم یک شرکت تولید دارو است، محصوالتی با کیفیت کمتر و قیمت پایین تر ارائه 
می دهد. این کار او باعث می شود که نه تنها جان مصرف کنندگان به خطر بیفتد، بلکه به خاطر ارائۀ قیمت پایین تر، 
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مشتری ها را نیز به سوی خود جذب می کند. حاال فرض کنید دولتی نباشد که به کار این شرکت دارویی و 
محصوالت او نظارت کند. در این صورت، هم شما به عنوان یک تولیدکنندۀ متعهد ضرر می کنید و مجبور به 

ترک بازار می شوید و هم سالمت مصرف کنندگان به خطر می افتد. 
دولت عالوه بر وظایف نظارتی، مسئول ارائۀ کاالها و خدمات عمومی هم هست. تصور کنید شما و کارمندان 
و کارگران شرکت، برای رفت و آمد به کارخانه، نیاز به احداث جاده و پل دارید. همچنین شرکت های دیگر نیز 
چنین نیازمندی هایی دارند. چه کسی باید این جاده ها و پل ها را احداث کند؟ همچنین مردم یک شهر یا یک 
کشور، نیاز به تأمین بهداشت و امنیت دارند. چه کسی باید این کاالهای عمومی را برای مردم فراهم کند؟ دولت 

مسئول تأمین کاالهای عمومی نیز هست. در ادامه دربارۀ این دو وظیفۀ دولت بحث می کنیم.

1ـ بهبود عملکرد بازار
مجموعۀ گسترده ای از قوانین و مقرراتی که توسط دولت وضع و اجرا می شود، به منظور تسهیل و تشویق 
مبادالتی است که به نفع خریداران و فروشندگان است و از بروز شرایطی که به مبادالت آنها آسیب می زند، 
جلوگیری می کند. حضور دولت و عملکرد قوی آن سبب می شود افراد به حقوق یکدیگر تعرض نکنند و مثاًل 
دارایی هایی را که متعلق به آنها نیست تصرف نکنند. در این حالت، دولت به عنوان یک داور، در میدان فعالیت های 
اقتصادی، حضور دارد. وضعیتی را تصور کنید که خریداران نمی توانند اطمینان یابند، آیا فروشندگان مالکان واقعی 
آن چیزی هستند که برای فروش عرضه کرده اند یا خیر، در این حالت چگونه خریداران پولی را که به سختی 
درآورده اند، برای چیزهایی مانند خانه، خودرو، لوازم خانگی و... بپردازند. حالتی را تصور کنید که پول زیادی را 
به صاحب واقعی چیزی داده اید و آن را خریده اید؛ اما شخص دیگری به راحتی به میان بیاید و مانع از استفادۀ 

شما از چیزی که خریده اید شود!
دولت با تعریف و اجرای حقوق مالکیت، امنیت خرید و فروش و مبادالت را بهبود می بخشد. دولت اجازه نمی دهد 

تا زمانی که فروشنده اثبات نکند که مالک واقعی چیزی است، آن را بفروشد. 
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عالوه بر حمایت از حقوق مالکیت و اجرای قراردادها، دولت با وضع قوانین و مقرراتی ویژه در زمینه های 
مختلف می کوشد تا وجود اطالعات و آگاهی های الزم را برای مبادله بین افراد تضمین کند، مثاًل شرکت های 
دارویی و غذایی نمی توانند پیش از انجام برخی آزمایش ها و اخذ گواهی معتبر محصوالت خود را به بازار عرضه 
کنند یا افراد بدون دارا بودن صالحیت های الزم به مشاغل مختلف وارد شوند؛ همچنین سازمان استاندارد 
 وظیفه دارد کیفیت یا عدم کیفیت محصوالت را تأیید کند. همۀ این فعالیت ها به نوعی سبب بهبود عملکرد

بازار می شود.

2ـ ارائه کاالی عمومی
شما چیزهای زیادی دارید که متعلق به خود شماست و می توانید مانع استفادۀ دیگران از آنها شوید. اما آیا دربارۀ 
خیابان، بوستان، تیرهای چراغ برق، پل ها، آتش نشانی و پلیس هم همین طور است؟ اینها بسیار با ارزش اند 
ولی هیچ کس نمی تواند این امکانات  را فقط برای خودش داشته باشد. به کاال و خدماتی که توسط افراد 
 زیادی می تواند هم زمان استفاده  شود و شما نمی توانید مردم را از استفاده آن محروم سازید، کاالی عمومی

گفته می شود. 

درس زندگی

دولِت یار یا دولِت بار

چند روز قبل، سری به بازار آهن فروشان زدم و به هرمغازه ای که می رسیدم، می پرسیدم: 
» آقا ببخشید، کفش آهنی دارید؟«. برایم شگفت آور بود. هیچ کس به من جواب درستی 
نداد. یا می خندیدند و یا می گفتند »برو آقا، خدا روزی ات را جای دیگری حواله کند!« 
فقط یکی از مغازه دارها که به نظرم آدم فهمیده ای بود پرسید: »کفش آهنی برای چه 
می خواهی؟« گفتم: »می خواهم برای کسب و کار جدیدی که راه انداخته ام از دولت 
مجوز بگیرم.« یکی از دوستانم که تجربه اش از من بیشتر بود گفته بود: »اول برو، یک 

کفش آهنی بخر؛ بعد اقدام کن.«
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ابزارها و منابع تأمین مالی دولت
 دولت کارها و خدمات گوناگونی ارائه می دهد و مسئولیت های مختلفی بر عهده دارد. به نظر شما دولت برای 
ارائۀ این خدمات و کاالهای عمومی، چه منابع مالی در اختیار دارد؟ آیا می دانید منابع مالی ارائۀ این خدمات از 
کجا تأمین می شود؟ این منابع مالی معمواًل و در بیشتر موارد از دو محل تأمین می شود؛ یکی مالیات ها و دیگری 

فروش دارایی های ملّی که در ادامه به آن می پردازیم.

1ـ مالیات ها 
دولت برای تأمین سطحی از کاالها و خدمات عمومی برای همگان، از مردم مالیات می گیرد. مالیات  دو هدف 
اصلی دارد. اولین و مهم ترین هدف مالیات، افزایش درآمد دولت است. دیگر اینکه، مالیات می تواند فعالیت های 
نامناسب مانند کشیدن سیگار را کاهش و رفتارهای مطلوب، مانند مصرف شیر را افزایش دهد. در ادامه به 

هر یک از این اهداف می پردازیم.

افزایش درآمد دولت: مالیات برای تأمین مالی اهداف و پشتیبانی از فعالیت های دولت مانند امنیت، دفاع، 
امور قضایی، آموزش و بهداشت عمومی ضروری است. شاید تصور زندگی در شهرها و روستاها بدون خدمات 
ارائه شده توسط دولت مانند مدارس، راه ها، عالمت های راهنمایی و رانندگی، پلیس، درمانگاه ها، کتابخانه ها، 
بوستان ها و... که هزینه های همه آنها از محل مالیات تأمین می شود، سخت باشد! بنابراین هدف اصلی از مالیات 

این است که درآمد دولت را تا حدی باال ببرد که عملکرد دولت مؤثر واقع شود. 

کاهش فعالیت های نامناسب و تشویق فعالیت های مطلوب: فراتر از افزایش درآمد، هدف از برخی مالیات ها 
کاهش رفتارهای نامناسب است. مطلب صفحه بعد را بخوانید تا متوجه شوید که چگونه مالیات بر چوبک های 

غذاخوری باعث کاهش قطع درختان جنگلی و مصرف چوبک ها شد.

فعالیت فردی در کالس
اگر کشوری ارتش نداشته باشد و برای 
خود تجهیزات دفاعی تدارک نبیند، چه 
اتفاقی برایش می افتد؟ آیا دیگر کشورها 
نیز به صلح و رعایت حقوق او پایبند خواهند 
ماند؟ هزینه های تأمین نیروهای نظامی و 
تجهیزات و امکانات مورد نیاز آنها را چگونه 

باید تأمین کرد؟
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انواع مالیات
در کشور ما در یک دسته بندی کلی دو نوع مالیات گرفته 
می شود: مالیات مستقیم و مالیات غیرمستقیم. تفاوت این 
دو نوع مالیات در این است که در مالیات مستقیم مبلغی به 
عنوان مالیات دریافت می شود ولی در مالیات غیرمستقیم، 
مالیات به صورت بخشی از قیمت کاال از مشتری گرفته 

می شود.

در برخی کشورها مالیات بر سوخت های آالینده مانند بنزین و گازوئیل معمول است؛ چراکه این مالیات می تواند به 
کاهش مصرف و در نتیجه کاهِش آلودگی ناشی از آن بینجامد. اخیراً  در برخی کشورها به دلیل آثار زیست محیطی 
خطرناِک کیسه های پالستیکی، به وضع مالیات بر مصرف آنها اقدام شده است. عالوه بر این مالیات بر مصرف 
محصوالت تنباکویی از جمله سیگار که برای سالمت انسان مضر است، در دنیا بسیار شایع است. گاهی نیز 

دولت از برخی فعالیت ها که برای افراد جامعه مفید است، مالیات دریافت نمی کند. 

الف( مالیات مستقیم: مالیات های مستقیم خود به دو دستۀ مالیات بر دارایی و مالیات بر درآمد تقسیم می  شوند. 
اساس و مبنای مالیات بر دارایی، ثروت مؤدی )پرداخت کنندۀ مالیات( است. مهم ترین نوع مالیات بر دارایی، 
مالیات بر ارث است که از اموال و دارایی های باقی ماندۀ شخص فوت شده، دریافت می  شود. در واقع زمانی که 
اموال شخص متوفی قرار است به وراث او منتقل شود، دولت از دارایی و ثروت درحال انتقال مالیات می  گیرد.
در مالیات بر درآمد، درآمد افراد و شرکت ها )و نه ثروت آنها( مبنای مالیات است. شاید بتوان گفت که مالیات بر 
درآمد اشخاص مهم ترین نوع مالیات است. مالیات بر درآمد از هر کدام از انواع درآمدها جداگانه دریافت می شود. 

)مثاًل مالیات بر حقوق و مالیات بر درآمد امالک( 

چوبک های غذاخوری
بعد از اینکه مالیات در چین، قیمت چوبک های غذاخوری را افزایش داد،

بسیاری از مصرف کنندگان، عادت خود را تغییر دادند و به جای این چوبک ها 
از قاشق  استفاده کردند.
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بیشتر بدانیم
اقسام مالیات بر درآمد

مقدار مالیاتتعریفنوع مالیات

مالیات بر درآمد 
کشاورزی و دامپروری

فعالیت های  از  ناشی  درآمد  هرگونه 
کشاورزی و زراعت و دامپروری، دامداری، 
پرورش ماهی، پرورش زنبور عسل، صیادی، 

ماهیگیری و مواردی از این دست

معاف از مالیات

درآمد ناشی از حقوق و دستمزدمالیات بر درآمد حقوق

تا سطحی از درآمد )تعیین شده در بودجه 
این  بر  مازاد  و  مالیات  از  معاف  سالیانه( 
مبلغ و تا هفت برابر آن، ده درصد مالیات 
 کسر می  شود . نسبت به مازاد این مبلغ هم

20 درصد کسر می شود

مالیات بر درآمد 
مشاغل

درآمد شخص حقیقی از اشتغال به مشاغل 
کل  به صورت  پزشکی  و  خدماتی  تجاری، 
فروش کاال و خدمات پس از کسر هزینه ها

مبنای مالیات اظهارنامه ای است که باید پر 
کنند و تا قبل از تیرماه سال بعد به ادارهٴ امور 

مالیاتی محل کار خود تسلیم نمایند

مالیات بر درآمد اتفاقی

درآمدهایی مانند جایزه و معامالت بالعوض 
)مثل بخشش و هبه  زمینی به دیگری( که 
معمواًل مستمر و تکرارشونده نیستند و 

به صورت اتفاقی حاصل می  گردند

میزان مالیات و نحوه  پرداخت آن، بسته به 
نوع درآمد حاصله، می تواند متفاوت باشد

درآمد ناشی از اجارۀ امالک و عالوه بر اجاره، مالیات بر درآمد امالک
نقل و انتقال امالک هم مشمول مالیات است

اجاره  کل  مبلغ  از  درصد   25 کسر  از  پس 
مشمول  استهالکات  و  هزینه ها  به عنوان 

پرداخت مالیات خواهند شد

مالیات بر درآمد 
از جمع درآمد شرکت های تجاریاشخاص حقوقی

ب( مالیات غیرمستقیم: مهم ترین انواع مالیات های غیرمستقیم که در کشور ما اجرا و اعمال 
می  شوند، عبارت اند از: عوارض گمرکی و خدماتی، مالیات بر مصرف و مالیات بر ارزش افزوده.

عوارض گمرکی و خدماتی: یکی از انواع مالیات های غیرمستقیم، عوارض گمرکی است. 
حقوق و عوارض گمرکی درواقع مالیات هر کشور بر صادرات و واردات کاالهای مختلف است 
که با نام »تعرفه های گمرکی« نیز شناخته می  شود. این نوع از مالیات ها، تابع سیاست های کالن 
بازرگانی و شرایط اقتصادی کشورها هستند و به جز اینکه یکی از راه های درآمدزایی دولت ها 
هستند، معمواًل برای حمایت از صنایع داخلی نیز به کار گرفته می  شوند. این دسته از مالیات ها 
ممکن است براساس قیمت و ارزش کاالها یا براساس ویژگی ها و مشخصات آنها )مانند حجم، 

وزن و…( تعیین و دریافت شوند.
انواع عوارض درج شده در قبض های شهرداری مالیات تلقی می شود. شهرداری در مقابل خدماتی 
که ارائه می کند، وجوهی مانند عوارض خودرو یا عوارض نوسازی و دفع پسماند دریافت می کند.
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مالیات بر مصرف: مالیات بر مصرف مالیاتی است که 
مصرف کنندگان کاالهای خاص در زمان خرید آن کاال 
)به همراه قیمت کاال( پرداخت می  کنند. به این ترتیب اگر 
شما میزان بیشتری از آن کاال مصرف کنید، درنهایت مالیات 
بیشتری نیز پرداخت می  کنید. اگرچه این نوع مالیات نهایتًا 
به وسیلۀ مصرف کنندۀ نهایی پرداخت می  شود، اما وظیفۀ 
قانونی پرداخت آن به عهدۀ تولیدکنندگان و فروشندگان 

است. مالیات بر مصرف، انواع بسیار زیادی دارد که بارزترین نمونۀ آن در ایران، مالیات بر مشروبات غیرالکلی 
ماشینی و مالیات بر دخانیات است.

مالیات بر ارزش افزوده: منظور از مالیات بر ارزش افزوده، مالیاتی است که از تفاوت ارزش بین کاال و خدمات 
عرضه شده با ارزش کاال و خدمات خریداری شده در دوره ای مشخص گرفته می شود. این نوع مالیات چند 
مرحله ای است و در هر یک از مراحل تولید و تکمیل تا مصرف نهایی بر حسب ارزش افزوده گرفته می شود. 
مالیات بر ارزش افزوده با ایجاد شفافیت، فرار مالیاتی را کاهش می دهد و از مالیات ستانی مضاعف جلوگیری 
می کند؛ چراکه مالیات پرداخت شده تولیدکنندگان قبلی از مالیات بر فروش بعدی کسر می شود. به عبارت 

دیگر کاال و خدمات واسطه ای از پرداخت مالیات معاف می شوند.

مرحلهٴ 1: کشاورز پنبه 
را می رویاند و آن را به 
قیمت 1000 تومان به 
پارچه باف می فروشد.

پارچه باف،   :2 مرحلهٴ 
پارچه را می بافد و به 
قیمت 5000 تومان به 

خیاط می فروشد.

مرحلهٴ 3: خیاط لباس 
را  آن  و  می دوزد  را 
 1 2 0 0 0 قیمت  به 
مغازه دار  به  تومان 

می فروشد.

مغازه دار،   :4 مرحلهٴ 
قیمت  به  ا  ر س  لبا
به  ن  ما تو  2 0 0 0 0

مشتری می فروشد.

مالیات بر ارزش افزوده )VAT(، چگونه کار می کند؟
در کشورهایی که سازوکار مالیات بر ارزش افزوده برقرار است، کسب وکارها، منبع مالیات را از فروش خودشان جمع آوری کرده و آن را از طریق 
خرید از دیگر کسب وکارها، پرداخت می کنند. در این شکل نشان داده شده است که چگونه 10 درصدمالیات بر ارزش افزوده )VAT( بر تولید و 

فروش لباس، عمل می کند.

22000 تومان13200 تومان5500 تومان1100 تومانقیمت فروش با مالیات بر ارزش افزوده

2000 تومان1200 تومان500 تومان100 تومانمالیات بر ارزش افزوده  جمع آوری شده توسط فروشنده

1200- تومان500- تومان100- تومان-اعتبار مالیات بر ارزش افزوده هایی که در مرحله قبل پرداخت شده

800 تومان+700 تومان+400 تومان+100 تومانمالیات بر ارزش افزوده خالِص جمع آوری شده

2000 تومانمجموع مالیات بر ارزش افزوده جمع آوری شده
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بیشتر بدانیم
برخی مشکالت مالیات ستانی

فرار مالیاتی در برخی کشورها، به دلیل عدم شفافیت درآمدها، زیاد است. به گزارش وزارت امور 
اقتصادی و دارایی در سال 97 در کشور ما، فرار مالیاتی حدود 40 هزار میلیارد تومان یعنی معادل 

35 درصد درآمدهای مالیاتی آن سال بوده است!
برخی از انواع مالیات ها در ایران گرفته نمی شود و همین امر سبب شده است که انحرافاتی در 
مسیر سرمایه گذاری در کشور رخ دهد. از جملۀ این مالیات ها مالیات خانه های خالی و زمین های 
بایر است که سبب شده است این نوع دارایی های مصرفی به دارایی های سرمایه ای غیرمولد 

تبدیل شود.

سهم انواع مالیات در کشورهای مختلف )به درصد(

ایراندامنارکنروژسوئدآملانانگلستانآمریکاعنوان

24/83536/345/842/848/210/5درآمد مالیات / تولید ناخالص داخلی

49/53441/636/130/251/714سهم مالیات بردرآمد اشخاص حقیقی

11/1107/67/932/25/737سهم مالیات برسود شرکت ها

23/140/54628/826/431/642/3سهم مالیات برمصرف

43/362/759/373/660/869/835باالترین نرخ مالیات بردرآمد

2ـ سایر درآمدهای دولت
غیر از مالیات، بخش زیادی از درآمدهای مورد نیاز دولت در ایران از محل فروش دارایی هایی مثل نفت تأمین می شود. 
همان طور که در نمودار صفحه بعد می بینید، بخش زیادی از درآمدهای دولت از محل فروش دارایی های تجدیدناپذیری 
 مانند نفت و گاز تأمین شده است که درآمدی پایدار نیست؛ با قیمت نفت نوسان می کند و قابل تحریم است!
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فروش این نوع دارایی ها، عمالً  فروش دارایی هایی است که نه فقط 
به ما بلکه به نسل های بعد هم تعلق دارد. اگر با درآمد حاصل از 
فروش این منابع، دارایی های دیگری خلق نشود و این درآمدها 
صرف هزینه های جاری کشور )نظیر پرداخت د ستمزد و...( شود، 

در این صورت حتماً نسل های بعد، ما را نخواهند بخشید!
دولت سالیانه بخشی از درآمد مورد نیاز خود را نیز از طریق ایجاد 
بدهی تأمین می کند؛ یعنی از مردم قرض می گیرد یا آنها را در 
طرح  های عمرانی و سرمایه گذاری های دولت شریک می کند 
و از محل سود این طرح ها سودی بین آنها تقسیم می کند. این 

درآمد نیز نمی تواند تا ابد پایدار باشد.

برحسب درصد

برآورد منبع درآمدهای عمده دولت ایران در سال 1397

مالیات
خدمات دولتی

نفت و گاز
دارایی های مالی

جایگاه دولت در جریان چرخشی درآمد
در درس قبل گفته شد که دو بازیگر اصلی اقتصاد، خانوار ها و شرکت ها هستند. در این درس نیز به جایگاه 
دولت پی بردیم. بنابراین می توان گفت نمودار جریان چرخشی تعامالت بین خانوارها و شرکت ها که در درس 
قبل دیدیم کامل نیست چرا که دولت را نادیده گرفته بود، اما دولت برای انجام نقش های مختلفی که بر عهده 
دارد، خریداری مهم در بازارهای عوامل تولید و نیز بازار کاال و خدمات است و البته با دریافت مالیات از شرکت ها 
و خانواده ها و پرداخت یارانه به آنها نقشی مهم در اقتصاد ایفا می کند. در شکل زیر، روابط میان دولت با بازارها 

و خانوارها ترسیم شده است.

بازار محصوالت

خریدهای 
مالیاتدولت مالیات

خریدهادرآمد

خانوارها کاال و خدمات

کاال و 
خدمات

پرداخت 
عوامل تولید

پرداخت 
درآمد خانوارعوامل تولید بازار عوامل تولید

منابع

کاال و خدمات بنگاه ها
دولت
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برای تفکر و تمرین
1ـ هریک از موارد زیر را تحلیل کنید و مشخص کنید که آیا این تغییر می تواند یک فعالیت 

اقتصادی را که مشمول مالیات می شود، تشویق یا دلسرد کند؟ پاسخ را توضیح دهید. 
 دولت مالیات 1000 تومانی بر بطری ها و قوطی های پالستیکی وضع می کند.

 دولت مبلغ کمک های خیریه را که می تواند هنگام محاسبه مالیات بر درآمد از درآمد کسر 
شود افزایش می دهد. 

 دولت مالیات حقوق و دستمزد کارفرمایان را کاهش می دهد.
 دولت بر غذاهایی که حاوی سطوح باالی چربی و سطح باالیی از سدیم هستند، مالیات 

اعمال می کند.
 دولت قوانین را تغییر می دهد تا شرکت ها مالیات بیشتری بپردازند.

 دولت مالیات بر فروش خودرو های جدید را حذف می کند.
 دولت نرخ مالیات امالک برای کارخانجات جدید را کاهش می دهد.

2ـ نوع مالیات را در هریک از موارد زیر تعیین کنید.
 کارفرمایان باید درصدی از دستمزد کارکنان خود را به دولت پرداخت کنند.

 افرادی که خانه، ویال، خودروهای لوکس و... دارند، ملزم به پرداخت درصدی از ارزش دارایی 
خود به دولت هستند.

 دولت تصمیم می گیرد که فقط کاالهای خاصی در مقادیر مشخصی پس از خرید مالیات بپردازند.
 شرکت ها باید درصدی از سود خودشان را به دولت بپردازند.

 کارکنان باید بخشی از درآمد خود را به عنوان مالیات به دولت پرداخت کنند. 
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3ـ کارگاه ایران سبز، به همراه سه کارگاه مجاور دیگر، از مجموع کاالها و امکانات عمومی که 
دولت در اختیار آنها قرار داده است، مطابق با موارد زیر از مزایای آن بهره مند می شود. 

ـ احداث و تجهیز جاده ای که برای تسهیل حمل ونقل در کنار کارخانه احداث شده است، به 
ارزش ساالنه 50 میلیون تومان 

ـ احداث و تجهیز مجموعه سامانۀ روشنایی بیرون از کارخانه به ارزش ساالنه 30 میلیون تومان
ـ تأمین امنیت راه ها و بازار خرید مواد اولیه و فروش محصوالت به ارزش ساالنه 30 میلیون تومان
ـ ایجاد و نگهداری امکانات رفاهی و بهداشتی در نزدیکی کارخانه به ارزش ساالنه 20 میلیون تومان
 اگر قرار بود آقای محمدی به عنوان مدیرعامل کارگاه، خودش هزینۀ این موارد را پرداخت 
کند، چه تغییری در درآمد و سود و زیان ساالنۀ شرکت او حاصل می شد؟ )اطالعات مربوط به 

هزینه ها و درآمد شرکت در تمرین درس اول آمده است.(
 اکنون فرض کنید دولت، مالیاتی معادل 5 درصد به طور ساالنه، بر درآمدهای شرکت تولیدی 
آقای محمدی وضع کرده است. اواًل تأثیر این مالیات را بر سود و زیان ساالنۀ شرکت محاسبه 
کنید. ثانیاً هزینۀ مالیات را با منافع به دست آمده از امکانات عمومی مقایسه کنید و تحلیل کنید 

که آیا پرداخت مالیات به نفع شرکت است یا به ضرر آن.

تحلیل کنید
 چرا دولت به عنوان یکی از بازیگران، باید در میدان کسب    وکار حضور داشته باشد؟

 چرا کسب    وکارهای گوناگون، باید به دولت مالیات بدهند؟
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 موقعیت 

شعار همیشگی آقای محمدی این بود که »اگه بخوای و تالش کنی هیچ دری بسته نمی مونه«. از 
هرکسی بپرسید که آقای محمدی را در یک جمله توصیف کن، خواهد گفت: »آدم سخت کوشیه«. 
این دو مقدمه را هنگامی که باهم جمع کنیم نتیجه اش می شود: »اوضاع فعلی کارگاه«. سرانجام 
و بعد از ماه ها سختی، روی خوش تولید داشت نمایان می شد. یک پیشنهاد خوب از عمان و یکی 
هم از عراق برای خرید سموم زیستی به دست آقای محمدی رسیده بود. جریان ورود منابع مالی 
جدید به کارگاه می توانست جان تازه ای به رگ های خستۀ کارگاه بدهد و همین اتفاق کم کم 
داشت می افتاد. همه چیز خوب بود تا اینکه اتفاق جدیدی درحدود 12 هزار کیلومتری مرز های 
کشورمان رخ داد. رئیس جمهور ایاالت متحدۀ آمریکا، تمام بانک های ایرانی و فرایند های نقل و 
انتقال مالی با ایران را تحریم کرد. طبق این تحریم صادرکنندگان ایرانی نمی توانند هیچ پولی را 
از هیچ کجای دنیا دریافت کنند. آقای محمدی هم، تمام محصوالت سفارشی خود را تحویل داده 
بود و تنها بخش اندکی از پول آن را دریافت کرده بود. هیچ اتفاقی بدتر از این نمی شد. به قول 
قدیمی ها، آب رفته را به جوی نمی توان باز گرداند. جنس رفته بود؛ اما پولی نیامده بود! آن شب 
آقای محمدی پریشان تر از همیشه به خانه برگشت. هنوز چند جمله ای از سالم و احوالپرسی های 

معمول نگذشته بود که رو به همه گفت:
پدر )با حالت درخواست و التماس(: بچه ها از همتون خواهش می کنم برای کارگاه دعا کنین لطفاً.

ستایش: مگه چی شده بابا؟ انگار اوضاع خوب شده بود که؟
امیرعلی قبل از اینکه پدر حرفی بزند سریع گفت: به تحریم های امروز ربطی داره حرفتون؟

پدر با تأسف سری به نشانۀ تأیید تکان داد.

تجارت بین الملل
درس هفتم
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ستایش: حاال چیزی نشده که! به خارجی ها نفروشین! مگه مشتری کم داریم که شما این طوری 
غصه می خورین؟

پدر: مشکل اینجاست که فروختم؛ ولی دیگه نمی تونم پولشو زنده کنم؟
مادر: ای وای! حاال می خواین چی کار کنین؟

پدر: واقعاً نمی دونم. دیگه حتی نمی تونم به قیمت قبل، مواد اولیه بخرم!
ستایش: دیگه تحریم بانک به قیمت مواد اولیه چه ربطی داره؟

امیرعلی: حتماً مواد اولیه تون خارجیه، بله؟
پدر: آره باباجون، وقتی از اون طرف میاد، طرف چون داره خطر می کنه باهامون چند برابر حساب 

می کنه.
مادر: خب این طوری که قیمت اجناس شما هم باال می ره! اون وقت بعدش کسی ازتون می خره؟

پدر: معلومه که نه!
امیرعلی: خب خودتون مواد اولیه رو تولید کنین.

پدر: دانشش رو نداریم.
ستایش: چه کالف سردرگمی درست کرده این تحریم!!

گفت وگو در کالس
1ـ آیا اگر سفارش خارجی برای سموم زیستی نبود، آقای محمدی زودتر شکست نمی خورد؟

2ـ به نظر شما چه عللی باعث می شود طرف عراقی به فکر وارد کردن محصول از یک کشور 
دیگر بیفتد؟

3ـ به نظر شما وجود تقاضای خارجی برای کاالی تولیدی آقای محمدی چه منافعی برای او 
و کارگاهش به همراه داشت؟

نقشه راه
ما در این درس می خواهیم به بررسی انگیزه های تجارت میان کشور ها بپردازیم و در پایان درس نیز خواهیم 

توانست:
 اطالع درستی از موانع امروزی تجارت )انواع تحریم ها( کسب کنیم.

 به الگویی مطلوب برای رفع موانع تجارت بیندیشیم.
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طرح مسئله
نگاهی به اطراف خود بیندازید و با دقت بیشتری به محصوالت و کاالهایی که پیرامونتان وجود دارد، 
نگاه کنید. آنها از کجا آمده اند؟ چه تعدادی از آنها را شرکت های تولیدی داخل کشور درست کرده اند و چه 
تعدادی از آنها، محصول کشورهای دیگرند؟ اگر قرار بود کاالها سخن بگویند و خودشان را معرفی کنند، 
چه می گفتند؟ شاید برخی از آنها می گفتند ما ساختۀ دست کارگران چینی هستیم. برخی دیگر می گفتند، 
ما به واسطۀ سرمایه گذاری سرمایه گذاران آلمانی متولد شده ایم و برخی دیگر می گفتند ما را کارگران و 
سرمایه گذاران ایرانی تولید کرده اند. همان طور که ما انسان ها ملیت داریم، کاالها هم ملیت دارند. بااین حال 
جالب است بدانید که برخی محصوالت، به ویژه محصوالتی که از فناوری های پیشرفته تری بهره می برند، 
ممکن است چندملیتی باشند. مثاًل سرمایه گذار آن یک شرکت آلمانی باشد ولی ساخته شدۀ دست کارگران 
چینی! در این درس دربارۀ بازیگر دیگری در میدان بازی اقتصاد سخن می گوییم. آن بازیگر، شرکت ها و 

دولت هایی هستند که خارج از مرزهای ما زندگی می کنند، اما در زندگی اقتصادی ما اثر گذارند.

چرا تجارت با دیگر کشورها مهم است؟
فرض کنید صاحب یک شرکت بزرگ تولید پوشاک هستید و در کشور شما امکان تولید پنبه وجود ندارد 
یا تولید آن هزینۀ بسیار باالیی دارد. اما در عوض، کشور همسایۀ شما، زمین حاصلخیزی برای کشت پنبه دارد. 
شما برای اینکه هزینه تولیدتان را کاهش دهید و بتوانید با قیمت مناسب تری پوشاک خود را به بازار روانه کنید، 
پنبه را از کشور همسایه وارد می کنید. دراین صورت هم شما به خاطر کاهش هزینه های تولید، سود بیشتری 
می برید و هم کشور همسایه شما، بابت فروش پنبه هایش سود می برد. اگر کار شما توسعه پیدا کرد، می توانید 
پوشاک تولیدی خودتان را به همان کشوری که از آن پنبه وارد می کردید یا کشور دیگری صادر کنید و از این 

بابت نیز، کسب وکار شما رونقی خواهد گرفت.
به طور کلی، یکسان نبودن منابع و عوامل تولید در کشورها و نیز یکسان نبودن کشورها از نظر دسترسی 
به فناوری یا تفاوت های اقلیمی و آب و هوایی، از دالیلی است که باعث می شود کشورها با یکدیگر وارد 
مبادله شوند. همین عوامل باعث می شود تا تولید یک محصول در کشوری به صرفه باشد و در کشور 
 دیگر، صرفۀ اقتصادی نداشته باشد و همین اختالف، پایۀ بده ـ بستان دو کشور یا صادرات و واردات

را تشکیل می دهد. 
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بیشتر بدانیم
بندر سیراف از پر رونق ترین 
ایران در دوران های  بنادر 
مختلف تاریخی بوده است. 
این بندر سه هزارساله در بخش 
مرکزی شهر کنگان در میان 
تمام باستان شناسان از شهرت 

باالیی برخوردار بوده است. سیراف، در طی اعصار مختلف دروازۀ تجاری ایران به بسیاری از 
مناطق جهان مانند هند، چین و آفریقا به شمار می رفته است و همین موضوع سبب شده بود 
این شهر آباد و ثروتمند پر از خانه های اشرافی با تزیینات گچی و چوبی، مساجد کوچک و 
بزرگ و حتی سیستم فاضالب و لوله کشی های سفالی باشد. به منظور تاًمین آب شرب بندر، 
حوضچه هایی ساخته شده بود که آب باران را جمع آوری می کرد. دخمه ها یا برج خاموشان 
سیراف نیز از مهم ترین دیدنی های این بندر است؛ مکانی که زرتشتیان، مردگان خود را در آنجا 
رها می کردند. تنها دخمۀ ایران که به شکل خانه ساخته شده نیز در بندر سیراف واقع شده و به 

مقبره کوروش مشهور است.

اصل مزیت مطلق و نسبی در تجارت
عواملی که پیش از این مطرح شد، توان تولیدی منطقه یا کشوری را در مقایسه با منطقه یا کشور دیگر، 
تغییر می دهد و موجب می شود تولید یک محصول نسبت به محصولی دیگر »مقرون به صرفه تر« شود؛ به 

عبارت دیگر مزیت اقتصادی ایجاد کند.
دو کشور ایران و برزیل را درنظر بگیرید. برای سادگی فرض کنید:

 الف( هر دو کشور به یک اندازه از نیروی کار، سرمایه و دانش فنی برخوردارند. در هر دو کشور فقط غذا و پوشاک 
با قیمت های یکسان تولید می شوند.

 ب( هر دو کشور اگر همه عوامل تولیدشان را با اشتغال کامل، برای تولید غذا به کار گیرند، ایران 60 واحد و 
برزیل 40 واحد تولید می کند.

 ج( هر دو کشور اگر همه عوامل تولیدشان را با اشتغال کامل، برای تولید پوشاک به کار گیرند، ایران 30 واحد 
و برزیل 70 واحد تولید می کند.

دراین صورت می گوییم برزیل در تولید پوشاک و ایران در تولید غذا »مزیت مطلق« دارند. در نتیجه بهتر است 
در محصولی که مزیت دارند، تخصص و تمرکز یابند و محصوالت خود را با یکدیگر مبادله کنند. 

 اکنون کشور دیگری مثل کنیا را درنظر بگیرید که از نظر عوامل تولید با دو کشور ایران و برزیل یکسان است.
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اگر کنیا همۀ امکانات خود را بر تولید غذا متمرکز کند، می تواند 20 واحد غذا، و اگر به پوشاک تخصیص دهد 
10 واحد پوشاک تولید کند. همان طور که می بینید کنیا در تولید غذا و پوشاک نسبت به ایران و برزیل مزیت 
مطلق اقتصادی ندارد؛ یعنی هیچ کدام از آن دو کاال را به صرفه تولید نمی کند؛ یا به عبارت دیگر، هزینۀ تمام 
شده هر دو کاال در کنیا از دو کشور دیگر بیشتر است و این کشور مجبور است برای تولید مقدار مشخصی از 
کاال، منابع بیشتری را صرف کند. آیا به نظر شما کشور کنیا به هیچ وجه امکان تخصصی شدن و حضور در 

تجارت جهانی را ندارد؟ 
اقتصاددانان در این حالت، مفهوم »مزیت نسبی« را به کار می برند و می گویند هرچند کنیا در غذا و پوشاک، نسبت 
به دیگر کشورها مزیت مطلق ندارد، در کشور خود در تولید غذا نسبت به پوشاک مزیت نسبی دارد. بنابراین باید 
در صنعت غذا متمرکز شود و پوشاک مورد نیاز خود را از برزیل وارد کند. به عبارت دیگر، هزینه فرصت تولید 
غذا در کشور کنیا، کمتر از هزینه فرصت تولید پوشاک است و همین امر باعث می شود تا کنیا منابع کمیاب خود 

را بیشتر به تولید غذا، اختصاص دهد. 
اگر اصل مزیت های مطلق و نسبی رعایت نشود؛ اواًل از منابع و سرمایه ها به بهترین نحو ممکن استفاده نمی شود 
که به نوعی هدر رفت آنها محسوب می شود ) چرا که منابع کمیاب هستند( ثانیاً با تولید محصوالت کمتر و 
بی کیفیت تر، رفاه جامعه کاهش می یابد. صادرات کاالها به تولیدکنندگان اجازه می دهد تا محصوالت خود را در 
بازارهای بزرگ تری به فروش برسانند و همچنین به منظور رقابت با تولیدکنندگان دیگر، به تالش بیشتر برای 

تولید بهتر و کارآمدتر وادار  شوند. 

مزیت نسبی و هزینه فرصت
برای اینکه با مفهوم مزیت نسبی بهتر آشنا شوید، به مفهوم هزینه فرصت و تخصیص بهینۀ منابع کمیاب، که 
پیش از این آموختیم، فکر کنید. فرض کنید در رشتۀ حقوق تحصیل کرده اید و اکنون یک وکیل ماهر، متخصص 
و مشهور هستید و در دفتر وکالت خود مشاورۀ حقوقی می دهید. شما برای مشاورۀ حقوقی، هر ساعت مبلغ 200 
هزار تومان از مشتریان دریافت می کنید. اکنون چند روزی است که به فکر استخدام یک منشی هستید که 
کارهایی همچون جواب دادن به تلفن یا حروف چینی برخی از نامه ها را انجام دهد. این منشی برای انجام امور 
اداری، ساعتی 50 هزار تومان، دستمزد می گیرد. با این حال ممکن است با خودتان چنین بیندیشید که من خودم 
این امور اداری ساده را می توانم انجام دهم و نیازی به استخدام منشی نیست. دراین صورت ساعتی 50 هزار 
تومان در هزینه ها صرفه جویی می کنم. آیا این انتخاب شما منطقی است؟ برای پاسخ، این نکته را درنظر بگیرید 

که هر یک ساعتی که می خواهید به امور اداری اختصاص 
دهید، برای شما 200 هزار تومان ارزش دارد. دراین صورت شما 
به جای سود، 150 هزار تومان ضرر کرده اید! شما در انجام امور 
 ساده اداری دارای مزیت نسبی نیستید؛ چون یک وکیل ماهر و

متخصص اید! 
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دولت ها و تجارت بین الملل
با وجود منافع قابل توجهی که تجارت بین الملل برای کشورها دارد؛ اما در عمل دولت های گوناگون با روند 
تجارت بین الملل یکسان برخورد نکرده اند. یک کشور ممکن است با مشکالت خاص خود مواجه باشد و کشور 
همسایه اش، مشکالت و مسائل متفاوتی داشته باشد. همچنین آرمان ها و چشم اندازهای سیاسی و اجتماعی و 
فرهنگی کشورها ممکن است تفاوت های قابل توجهی داشته باشد. همین امور موجب می شود تا دولت ها در 
طول تاریخ و در شرایط گوناگون، برخوردهای گوناگون و گاه متعارضی با مسئلۀ تجارت بین الملل داشته باشند.  

شهد و شکر

بازرگاِن قانع!

بازرگانی را شنیدم که صد و پنجاه شتر بار داشت و چهل بنده خدمتکار. شبی در جزیرۀ 
کیش مرا به حجرۀ خویش در آورد. همه شب نیارمید از سخن های پریشان گفتن که: فالن 
انبازم به ترکستان و فالن بضاعت به هندوستان است و این قباله فالن زمین است و فالن 
چیز را فالن ضمین.گاه گفتی: خاطر اسکندریه دارم که هوایی خوش است.باز گفتی: نه! که 
دریای مغرب مشوش است. سعدیا! سفری دیگرم در پیش است، اگر آن کرده شود بقیت 

عمر خویش به گوشه بنشینم.
گفتم: آن کدام سفر است؟ گفت: گوگرد پارسی خواهم بردن به چین که شنیدم قیمتی 
عظیم دارد و از آنجا کاسۀ چینی به روم آرم و دیبای رومی به هند و فوالد هندی به حلب و 
آبگینۀ حلبی به یمن و برد یمانی به پارس، و زآن پس ترک تجارت کنم و به دکانی بنشینم.

انصاف از این ماخولیا چندان فرو گفت که بیش طاقت گفتنش نماند!
گفت: ای سعدی! تو هم سخنی بگوی از آنها که دیده ای و شنیده.

گفتم : 
ستور آن شنیدستی که در اقصای غور از  بیفتاد  بارساالری 
یا قناعت پر کند یا خاک گورگفت چشم تنگ دنیادوست را

)گلستان سعدی، باب سوم(



74

گاهی دولت ها برای حمایت از صنایع داخلی خود و کاهش وابستگی اقتصادی به کشورهای دیگر، تعرفه های 
گوناگونی بر واردات برخی از کاالها وضع می کنند و گاهی در جهت گسترش روابط اقتصادیشان با کشورهایی 
که دیدگاه های نزدیک سیاسی با یکدیگر دارند، پیمان های تجاری وضع می کنند و تعرفه ها را کاهش می دهند. 
مجدداً ممکن است با بروز اختالفات سیاسی یا اقتصادی، تعرفه ها را برقرار کنند و پیمان های قبلی را نقض کنند.
کشور انگلستان در سال 1701، قانونی را در مجلس خود تصویب کرد که براساس آن واردات هر نوع پوشاک 
با ابریشم ایرانی یا هندی یا چینی به کشور را ممنوع اعالم می کرد. این قانون در حمایت از صنعت منسوجات 
داخلی انگلستان صورت گرفته بود. در اواخر قرن هجدهم و اوایل قرن نوزدهم، کشورهای آلمان و اروپای 
شرقی و ایاالت متحده درجهت تقویت و حمایت از صنایع داخلی خود، تعرفه های حمایتی متعددی بر کاالهای 
وارداتی وضع کردند. در دورۀ بین دو جنگ جهانی، کارگران و تولیدکنندگان، کنگره آمریکا را متقاعد کردند 
که تعرفه های گمرکی را تا 52 درصد افزایش دهد. البته سایر کشورها نیز به تالفی این اقدام، تجارت خود 
را با آمریکا کاهش دادند. ایاالت متحده در دهۀ 70 قرن بیستم نیز مجدداً به سیاست های حمایت گرایانه در 

مقابل تجارت آزاد روی آورد. 
سازمان های بین المللی که در قرن بیستم شکل گرفت، مجموعه ای از این پیمان های تجاری بود که با فراز و 
نشیب های گوناگونی همراه بود. مثاًل سیاست های حمایت گرایانه ایاالت متحده و برخی کشورهای اروپایی 
باعث به وجود آمدن مشکالتی شده بود. کنفرانس پولی و مالی سازمان ملل )برتن وودز( در سال 1944 تشکیل 
شد و نتیجه آن تشکیل بانک جهانی توسعه و صندوق بین المللی پول بود. همچنین در سال 1947، 23 کشور 
برای جلوگیری از اقدامات حمایت گرایانۀ کشورها علیه یکدیگر و حفظ روابط تجاری بین خودشان قراردادی 
غیررسمی را امضا کردند که به نام قرارداد »گات«، مشهور شد و بعدها به سازمان دائمی تجارت جهانی تبدیل 

شد. آمریکا، کانادا و مکزیک در سال 1992، پیمان تجارت آزاد، مشهور به پیمان نفتا را امضا کردند. 
آنچه پشت سر امضای این پیمان های تجاری و یا نقض آن بوده است، همان منافع ملی کشورهاست. 
بیل کلینتون رئیس جمهور وقت ایاالت متحده آمریکا در طول مراحل امضای پیمان نفتا بیان کرد: »نفتا 
به معنای شغل و درآمد مناسب برای آمریکایی هاست. اگر من به این امر باور نداشتم، هرگز این معاهده 
را حمایت نمی کردم«. همین عامل، یعنی حفاظت از منافع ملی، عامل گسستن از پیمان های تجاری نیز 
به شمار می رود. عدم پایبندی به پیمان های بین المللی، سابقۀ بلندی در سنت آمریکایی دارد و دولت های 
این کشور، بارها پیمان های بین المللی را نقض کرده اند. در دوران اخیر، خروج آمریکا از توافق آب و هوایی 
پاریس، توافق نامۀ آسیاـ  پاسیفیک، توافق برجام و پیمان جهانی سازمان ملل برای بهبود وضعیت مهاجران 
و پناهندگان، مهم ترین موارد نقض پیمان های تجاری است که در کارنامۀ دولت های ایاالت متحدۀ آمریکا 

ثبت شده است. 
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همکاری اقتصادی آسیا پاسفیک
APEC

انجمن توسعهٴ آفریقای جنوبی
SADC

بازار مشترک آفریقای شرقی و جنوبی
COMESA

اتحادیه اروپا
EU

پیمان تجارت آزاد آمریکای شمالی
NAFTA

اتحادیه ملل جنوب شرقی آسیا
ASEAN

انجمن اقتصادی ایالت های غربی آفریقا
ECOWAS

انجمن و بازار مشترک کارائیب
CARICOM

بازار مشترک جنوبی
MERCOSUR

پیمان تجارت آزاد جمهوری دومینیکن ایاالت متحده آمریکای مرکزی
CAFTA-DR

جنگ های تجاری و تحریم های اقتصادی
هرچند تجارت خارجی و تمرکز بر مزیت های مطلق یا نسبی دارای مزایای فراوانی است؛ اما باید درنظر داشته 
باشیم که این فعالیت گروهی، به قدرت و استقالل اقتصادی کشور، آسیبی نزند. در غیر این صورت تمام مشکالتی 
که کشورهای وابسته دارند، کشور ما را نیز دربر می گیرد. جنگ ها و تحریم های اقتصادی قرن های اخیر و رفتار 
خودخواهانۀ برخی کشورها موجب شده است تا اقتصاددانان به اهمیت خودکفایی در برخی از تولیدات داخلی  و 
عدم وابستگی برای تأمین آنها از خارج تأکید کنند. وابستگی در تأمین کاالهای راهبردی و ضروری مثل دارو، 
غذا و محصوالت کشاورزی، حوزۀ انرژی )مثل نفت و انرژی هسته ای و انرژی های نو( و صنایع نظامی و دفاعی 

می تواند موجب بهانه جویی و سلطۀ رقیب یا دشمن و نهایتاً ضعف و وابستگی کشور شود. 

Figure 54.2  Regional Trade Agreements
Regional trade agreements have fl ourished thr oughout the world.
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بیشتر بدانیم
برخی از پیمان های تجاری درجهان
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هرچند زندگی عموم انسان ها در جامعۀ شهری به خاطر تخصص گرایی و تولید براساس مزیت، اقتصادی 
تک محصولی است اما در فضای جهانی، اقتصاد تک محصولی، اقتصادی شکننده و آسیب پذیر است؛ زیرا اقتصاد 
تک محصولی در مواقع بحرانی، امکان تاب آوری و انعطاف پذیری مقابل تکانه ها، مشکالت و تحریم ها را ندارد. 

در صورتی یک کشور می تواند به وضعیت استقالل و استحکام اقتصادی نزدیک شود که:
الف( راه های تأمین کاالهای وارداتی یا بازارهای فروش کاالهای صادراتی خود را گوناگون کند.

ب( از وضعیت تک محصولی فاصله بگیرد.
ج( با خلق مزیت های جدید اقتصادی امکان تأمین برخی نیازهای مهم و اساسی را در داخل کشور فراهم کند.

د( به علم و فناوری و اقتصاد دانش بنیان توجه بیشتری داشته باشد. 

بیشتر بدانیم
نگاهي به تحريم هاي اقتصادي 

در طول تاریخ، کشورها برای دستیابی به اهداف اقتصادی، سیاسی و یا ایدئولوژیک خود دست 
به تحریم های اقتصادی دیگر کشورها زده اند. در طول جنگ ها، دولت ها برای کاهش قدرت 
اقتصادی دشمن، وی را در تحریم قرار می دادند. اگر جنگ های نظامی اتفاق می افتاد، کشورها 
به تکنیک های سنتی تحریم مانند محاصرۀ نظامی روی می آوردند. در قرن نوزدهم، پس از 
اینکه قدرت دریانوردی و نیروی نظامی دریایی افزایش یافت، استفاده از محاصره ها نیز افزایش 
یافت؛ به طوری که می توانستند برای مدت زمان طوالنی قدرت اقتصادی دولتی را هدف قرار 

دهند و آن را کنترل کنند. 
در سال های ابتدایی استقالل یافتن آمریکا و هم زمان با جنگ های ناپلئونی در اروپا، تحریم های 
اقتصادی یکی از اصلی ترین اجزای سیاست خارجی ایاالت متحده به شمار می رفت. در بین 
سال های 1794 و 1809، کنگرۀ آمریکا قوانینی را تصویب کرد که برای حفظ امنیت و مصلحت 
کشور، محدودیت ها و ممنوعیت هایی را بر کشتی ها و ناوها در حمل ونقل به آمریکا وضع کرد 
تا روابط تجاری ایاالت متحده با دیگر کشورها را محدودتر کند. در طول جنگ های ناپلئونی، 
انگلستان و فرانسه به صورت وسیع از محاصره های اقتصادی استفاده می کردند. اگرچه تحریم های 
انگلستان هزینه های اقتصادی باالیی بر قارۀ اروپا به بار آورد؛ اما برای اینکه اقتصاد فرانسه را که 

در بیشتر مواد اولیه و مواد غذایی خودکفا بود، از پای درآورد کافی نبود.
تکنیک جنگ های اقتصادی در طول جنگ جهانی اول بیش از همۀ سال های قبل از آن توسعه 
یافت و ثابت کرد که این تکنیک ها بسیار مؤثرند. ویژگی اصلی متفقین در جنگ جهانی اول این 
بود که آلمان و اتریش را محاصرۀ اقتصادی کردند. پس از اینکه آمریکا نیز وارد این جنگ شد، 
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شروع به همکاری با دولت انگلستان در ممنوعیت علیه آلمان و کشورهای هم پیمان و دارای 
رابطه با آلمان کرد. در طول جنگ جهانی دوم نیز، تحریم های اقتصادی آمریکا به طور اساسی 
بر کنترل وجوه خارجی و صدور مجوز صادرات به کشورهای بی طرف متمرکز بود. همچنین 

آمریکا فهرست سیاهی را در آن ایام منتشر کرد.
در دورۀ پس از جنگ جهانی دوم نیز استفاده از تحریم های اقتصادی برای وادار کردن برخی 
کشورها در عقب نشینی نیروهای نظامی از مرزهای دیگر کشورها یا دست کشیدن از برنامه های 
نظامی، هسته ای و حتی سیاسی و اجتماعی مورد استفاده قرار گرفت. به عنوان مثال آرژانتین 
طی سال های 1977 تا 1984 دوبار مورد تحریم های انگلستان و آمریکا قرار گرفت. تا قبل از 
سال 1989 تحریم های اعمال شده بر چین بیشتر به دلیل ماهیت کمونیستی حاکم بر آن بود ه 
است که از طریق آمریکا و انگلستان، توأمان اعمال می شد. اندونزی طی سال های 1963 تا 
1966 و 1993 تا 1995 دو دورۀ مختلف تحریم را تجربه کرده است.ترکیه طی سال های 1974 
تا 1978 تحریم را تجربه کرده است. بهانۀ تحریم با یک مشکل سیاسی در قبرس آغاز شد. 
اروگوئه در طی سال های 1976 تا 1981 تحریم را تجربه کرده است. دولت اروگوئه در سال 
1976 متهم به بدرفتاری با زندانیان سیاسی شده بود. کرۀ جنوبی در طی سال های 1973 تا 
1977 یک دوره تحریم را تجربه کرده است که بهانه اصلی تحریم، اقدامات هسته ای، همانند 

کره شمالی بوده است. 
یک بررسی اجمالی از تاریخ تحریم های اقتصادی در سطح جهانی نشان دهندۀ آن است که 
دولت آمریکا سهم به سزایی در استفاده از سیاست تحریم اقتصادی داشته است. در مجموع حدود 
دوسوم تحریم های اقتصادی جهان تا سال 2000، به وسیلۀ دولت آمریکا اعمال شده است. به 
همین شکل، تحریم های اقتصادی علیه ایران نیز شدت یافته است که در یک روند کلی، با 
انقالب اسالمی و تسخیر سفارت آمریکا در سال 1358، روند جدیدی در تحریم ایران آغاز شد. 
در طول جنگ تحمیلی هم از سوی دشمنان، شدیدترین تحریم های نظامی و غیرنظامی علیه 
ما به اجرا گذاشته شد. در دهه های اخیر کشورمان به بهانه های واهی، تحریم های سخت و 
ناجوانمردانه گوناگونی، همچون تحریم های نفتی، دارویی، هواپیمایی، فناوری، بانکی و بیمه ای 
را تجربه کرده است. هرچند اقتصاد ایران به دلیل تحریم، دچار هزینه هایی شد؛ تحریم کننده ها 
به اهداف خود نرسیدند. ضمن اینکه این تحریم ها منافعی برای بخش هایی از کشور به همراه 

داشت و نشان داد که اقتصاد ایران در مقایسه با کشورهای مشابه مقاوم است. 
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فعالیت گروهی در کالس
ابتدا موقعیت درس را بخوانید و سپس فرض کنید که شما به عنوان نمایندۀ تولیدکنندگان کشور، 
در دولت هستید و دستتان برای حمایت از تولیدکنندگان باز است. فرض دیگر اینکه شما هیچ 
کمک مالی ای به تولید کننده نمی توانید بکنید، حال با توجه به این شرایط و آنچه در این درس 

خوانده اید به آقای محمدی کمک کنید. لطفاً به نکات زیر توجه کنید:
 دو اصل مزیت مطلق و مزیت نسبی و منافع آن را در نظر بگیرید.

 آسیب پذیری شرکت های تولیدی در صورت کاهش تعرفه های وارداتی و آزاد شدن واردات 
کاالهایی را که آنها تولید می کنند، درنظر بگیرید.

 منافعی را که از صادرات کاالهای تولید شده، نصیب شرکت های داخلی می شود درنظر بگیرید.
 منافعی را که از واردات کاالهای اولیه نصیب شرکت های داخلی می شود درنظر بگیرید.

 آسیب هایی را که ممکن است از ناحیه وابستگی تأمین نهاده های تولید به کشور وارد شود 
در نظر بگیرید.

 به مدل های تبادل غیرپولی بیندیشید.
 از دانش و فناوری بومی غافل نشوید.

 به سازمان های تولید که درس دوم گفته شد فکر کنید.

فعالیت فردی در کالس
هنگامی که دربارۀ الگوی مناسب تجارت خارجی فکر می کنیم، درواقع در حال یک انتخاب 
هستیم. چگونه می توانیم از منافع تجارت خارجی )اصل مزّیت مطلق و مزّیت نسبی( بهره مند 

شویم، اما در تأمین نیازهای اساسی مان به دیگران وابسته نشویم؟

برای تعامل قدرتمند با دیگران، کشورها ناگزیرند میان بهره برداری از مزیت های موجود از سویی و خلق مزیت های 
جدید، در جهت افزایش استقالل و اقتدار اقتصادی دست به انتخاب بهینه بزنند. این انتخاب به عواملی مانند 
موقعیت رقبا و میزان اعتمادی که به آنها داریم، موقعیت صنایع داخلی، منابع و امکانات طبیعی و انسانی و نیز 

وضعیت بازار و قیمت ها بستگی دارد.
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برای تفکر و تمرین
با توجه به اطالعات هریک از موارد زیر، مشخص کنید که کشور الف دارای کدام یک از 
مزیت هاست: 1ـ مزیت مطلق در تولید موز؛ 2ـ مزیت نسبی در تولید موز؛ 3ـ مزیت مطلق در 

تولید آناناس؛ 4ـ مزیت نسبی در تولید آناناس.
 کشور الف به ازای هر آناناسی که تولید می کند، از تولید 10 موز صرف نظر می کند؛ کشور ب 

به ازای هر آناناسی که تولید می کند، از تولید 12 موز صرف نظر می کند.
 براساس مقادیر یکسانی از منابع تولید، کشور الف می تواند سه تن موز و کشور ب می تواند 

دو تن موز تولید کند.
 کشور الف می تواند موزهایی با هزینه فرصت کمتری نسبت به کشور ب تولید کند.

 براساس مقادیر یکسانی از منابع تولید، کشور ب نمی تواند به  زیادی کشور الف، آناناس تولید کند. 

تحقیق کنید
کشور ما در گذشته به خاطر وابستگی به درآمدهای نفتی، کشوری تک محصولی به شمار می رفت. 
در دهه های اخیر با گسترش دانش های فنی و شرکت های دانش بنیان، تنوع محصوالت در 
صنایع پیشرفته چون زیست فناوری، نانوفناوری، انرژی هسته ای، یاخته های بنیادین، صنایع 
موشکی و... رو به گسترش است و درحال حاضر در برخی از این صنایع امکان صادرات 
محصوالت به کشورهای دیگر نیز فراهم شده است. نقش شرکت های دانش بنیان را در ایجاد و 
خلق مزیت های جدید در کشور و فاصله گرفتن از اقتصاد تک محصولی بررسی کرده و گزارش 

آن را در کالس ارائه دهید.

تحلیل کنید
 از نظر شما، با وجود موانع تجاری، بهترین الگوی تجارت اقتصادی با دنیا، دارای چه ویژگی هایی 

است؟


