
 های اقتصادی  ماهنامه بررسی مسائل و سیاست-مجله اقتصادی 
  99 -104 ، صفحات1391 ، اردیبهشت2  شماره

  
 الملل های تجارت بین ری بر نظریهمرو

  
  1ترکمانی پوریا دینی

  
ها از دیرباز برای برآوردن نیازها و دستیابی به  ای طوالنی دارد و ملت المللی در جهان گذشته تجارت بین

 تأمین نیازهای جامعه و سودجویی از در گذشته. اند  و خدمات سایر کشورها به مبادله خارجی پرداختهکاالها
 مهم اهدافشد، اما امروزه  المللی محسوب می های اصلی کشورها برای ورود به عرصه بازرگانی بین انگیزه

شدن ر این باورند که بازها ب برخی از اقتصاددان. باشد سیاسی و اقتصادی دیگری هم در این قلمرو مطرح می
ها را به سوی   منابع اقتصادی ملتمرزی ستدهای برون و مرزهای کشورها به روی یکدیگر و گسترش داد

از . توری باالتری دارند هدایت نموده و روند رشد و توسعه آنها را سرعت بخشیده اس هایی که بهره فعالیت
شود  بادالت خارجی یک راهبرد توسعه اقتصادی محسوب میالمللی، گسترش م دیدگاه طرفداران تجارت بین

جنوبی، سنگاپور، تایوان، مالزی، اندونزی، برزیل و چندین   کرهدر چند دهه گذشته کشورهایی مانندکه 
المللی این  در ادبیات بازرگانی بین. اند جنوبی از آن پیروی کرده کشور دیگر در آسیای خاوری و آمریکای

دهد که این  های اقتصادی نشان می ارزیابی. اند گرا یا گرایش صادراتی نامیده برونرویکرد را سیاست 
شدن نیز امروزه بر همین  پیروان جهانی. تر از سایر راهبردها بوده است استراتژی در اکثر موارد موفق

طی اواسط . دانند دیدگاه اصرار داشته و تجارت آزاد را راهکاری مناسب برای توسعه اقتصادی کشورها می
نظران ارائه شده لملل نظریه های مختلفی توسط صاحبا  در خصوص تجارت بین1990قرن شانزدهم تا سال 

  .شود است که به برخی از آنها پرداخته می
  

  . نسبی  نظریه مزیتمطلق، تجارت بین الملل، نظریه مرکانتیلیسم، نظریه برتری: های کلیدی واژه
  
  ) 16 قرن اواسط (2 نظریه مرکانتیلیسم.1

الملـل ارائـه شـده، ایـن نظریـه         ای است که در اواسط قرن شانزدهم در مورد تجارت بـین            اولین نظریه 
کننـده در برقـراری مبـادالت خـارجی          عنوان پایه ثـروت ملـی و عـاملی تعیـین           هذخایر طال و نقره را ب     

سوب و دسـتیابی  در آن زمان طال و نقره وسیله پرداخت در تجارت خارجی محـ         . دانست کشورها می 
  .شد به آن از طریق صدور کاال به خارج میسر می

                                                 
 pooriadini@yahoo.com                                                                 .کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران. 1

2. Mercantilism  
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100 2  سال دوازدهم شمارهه اقتصادی مجل

ایده اصلی نظریه مرکانتیلیسم این بود که هر کشوری باید کوشش کنـد بیـشتر صـادر نمایـد و                    
از آنجـایی کـه وسـیله پرداخـت     . کمتر وارد کند تا در نهایـت بـه مـازاد تـراز بازرگـانی دسـت یابـد           

راین مازاد تجاری کشور به افزایش ذخایر فلزات قیمتی از جمله طال یـا       المللی طال یا نقره بود، بناب      بین
انجامید که به نوبه خود موجب افزایش ثـروت ملـی و تقویـت جایگـاه اقتـصادی کـشور در                      نقره می 

هـا از دخالـت دولـت در اقتـصاد و      متناسـب بـا ایـن دیـدگاه، مرکانتیلیـست     . گردید عرصه جهانی می  
پـس  . کردنـد  ها پشتیبانی می ترل واردات و افزایش مازاد تراز پرداخت      تجارت خارجی در راستای کن    

 قرار  1ها از جمله دیوید هیوم     از پیدایش مکتب کالسیک، این نظریه مورد انتقاد بسیاری از اقتصاددان          
تواند امری دائمی باشد، زیرا باعث       گرفت و منجر به این شد که مازاد تراز بازرگانی یک کشور نمی            

 پول، باال رفتن تقاضا و گران شدن کاالها برای خریداران خارجی و در نهایت کـاهش    افزایش حجم 
های تئوریک که در نظریـه       رغم نارسایی باید توجه داشته باشیم که علی     . دگرد صادرات آن کشور می   

خـورد، ایـن دیـدگاه هنـوز هـم کـامالً کنـار گذاشـته نـشده و برخـی از                     ها به چشم مـی     مرکانتیلیست
 فزونی صـادرات بـر واردات و        نگرند کالن می انی که با گرایش سیاسی به اقتصاد      ان و کس  سیاستمدار

ثر در ؤای مـ  انباشت منابع پولی را برای کشور ترجیح داده و برخورداری از مازاد تراز تجاری را شیوه  
  .دانند راستای افزایش قدرت ملی می

  

 ) 1776 (2 نظریه برتری مطلق.2
ها را مورد انتقاد قرار       ابتدا نظریه مرکانتیلیست   4وف خود به نام ثروت ملل      در کتاب معر   3آدام اسمیت 

داده و سپس به تشریح علل و آثار انجام مبادالت بین کـشورها پرداختـه و منـابع ورود بـه ایـن داد و                         
از دیدگاه اسمیت کشورها از نظر کارایی در تولید کاالهـا           . ها بازگو نموده است    ستدها را برای ملت   

 بر این باور بود که هر کشور باید در تولید کاالهایی تمرکـز یابـد کـه در                   وی. ط متفاوتی دارند  شرای
آنها نسبت به سایر کشورها از مزیت مطلق برخوردار اسـت و همچنـین کاالهـایی را وارد نمایـد کـه                    

ی را گاه نباید کـاالی  به نظر اسمیت یک کشور هیچ. کشورهای دیگر نسبت به آن دارای برتری باشند      
 عقیده داشت که    وی. تر تهیه نماید   را از خارج ارزان    تواند آن  که می  در داخل تولید کند در صورتی     

کــشورها بــا تخصــصی کــردن تولیــد و تمرکــز یــافتن بــر کاالهــایی کــه در آنهــا از مزیــت بــارزی   
 تمـام برنـد و ایـن سیاسـت بـه سـود             برخوردارند، سرانجام از مبادله این کاالهـا بـا یکـدیگر نفـع مـی              

                                                 
1. David Hume  
2. Absoloute Advantage 
3. Adam Smith 
4. The Comparative Advantage Theory 
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101 الملل های تجارت بین مروری بر نظریه

 2، تولید تخصـصی   1المللی از دیدگاه جهانی، تقسیم کار بین     . کشورهای طرف مبادله تمام خواهد شد     
زمین افزایش یافتـه و      وری منابع اقتصادی کره    شود که بهره   و پیروی از پیشنهاد آدام اسمیت باعث می       

کند  لیل در حالتی صدق میالبته این تح  . ها افزایش یابد    ملت تمامبا تولید مقدار بیشتر کاال سطح رفاه        
 ،در واقـع  . های این تئوری فراهم باشـد       جنبه تمامشدن    اقتصادی جهان برای پیاده    - که شرایط سیاسی  

  .گردد این نظریه بر پایه چند فرضیه استوار شده که اگر تحقق یابند امکان کاربرد آن فراهم می
  

  ) 1817 (3 تئوری مزیت نسبی.3
المللی کمک زیـادی     چه به درک رفتار کشورها در مبادالت بین       ت اگر نظریه مزیت مطلق آدام اسمی    

االت ؤیکی از ایـن سـ     . های پس از اسمیت مطرح کرد      االتی را در ذهن اقتصاددان    ؤکرده است، اما س   
 چـه  یر کشورها برتری مطلق داشته باشد    کاالها نسبت به سا    تماماین بود که اگر یک کشور در تولید         

توانـد   دیدگاه اسمیت این بود که چنین کشوری نمی   . تواند ایفا نماید   لمللی می ا نقشی در مبادالت بین   
.  احتماالً در این مبـادالت شـرکت نخواهـد کـرد    بنابرایندر مبادالت خارجی منافعی به دست آورد،     

 تئـوری  1817 با انتشار کتاب اصول اقتصاد سیاسـی و مالیـات در سـال           4پس از مدتی دیوید ریکاردو    
ال فوق چنین پاسخ داد که وقتی کشوری        ؤدام اسمیت را به نقد و بررسی کشاند و به س          مزیت مطلق آ  

توانـد کاالهـایی را کـه در آنهـا بیـشترین              مـی  ی مطلـق برخـوردار باشـد       کاالها از برتر   تمامدر تولید   
مـدی کمتـری در آنهـا دارد از         اکارایی را دارد تولید و صادر کند و در مقابـل کاالهـایی را کـه کار                

با اجرای چنین سیاستی این کشور هم از مبادالت خارجی منـافعی کـسب خواهـد                . ج وارد نماید  خار
تری همراه بود به نام تئوری مزیـت نـسبی شـهرت        های اقتصادی قوی   این دیدگاه که با استدالل    . کرد

ه ریکاردو اعتقـاد داشـت کـ      . یافته نظریه آدام اسمیت تلقی کرد      را شکل تکامل   توان آن    یافت که می  
  .وری عوامل تولید است  تفاوت در بهرهدلیلتفاوت در مزیت نسبی به 

  

  )1919 (5 اوهلین- نظریه هکشر.4
وری عوامـل   برخالف آنچه ریکاردو اعتقاد داشت تفاوت در مزیت نـسبی بـه دلیـل تفـاوت در بهـره         

ت در مزیـت   تفـاو  نیمه اول قرن بیـستم ارائـه کردنـد       ای که در   تولید است، هکشر و اوهلین در نظریه      
آنهـا نـشان   . دانـستند  مندی کشورها از عوامل طبیعی تولیـد مـی       نسبی را ناشی از تفاوت در میزان بهره       

                                                 
1. International Division of Labor  
2. Production Specialization  
3. The Comparative Advantage Theory  
4. David Ricardo  
5. Heckscher- Ohlin  
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102 2  سال دوازدهم شمارهه اقتصادی مجل

 باز هم برای هر دو کشور مزیت نسبی وجود دارد توابع تولید دو کشور مشابه باشند   دادند که چنانچه    
. تـر باشـد    ندر کـشور فـراوا    که عوامل تولید آن     و برای هر یک از آنها مزیت در تولید کاالیی است            

تر از سرمایه باشـد، در شـرایط ثابـت تکنولـوژی مزیـت نـسبی آن                  کار فراوان  اگر در کشوری نیروی   
باشـد؛ زیـرا در کـشور مـذکور عامـل تولیـد کـار بنـا بـه                 می 1های کارگر بر   کشور در تولید فرآورده   

 آن  عکسبـر . تـر از عامـل سـرمایه باشـد          ارزان کارکرد نیروهای عرضه و تقاضا در بازار قاعدتاً بایـد         
نمایـد، زیـرا    بر هـای سـرمایه     کشوری که دارای سرمایه بیشتر است باید تولید خود را متوجه فـرآورده            

  .باشد تر می االصول سرمایه در چنین کشوری از کار ارزان علی
  

  )1961 (2 نظریه شکاف تکنولوژیک.5
باشـد، بلکـه    ن کـشورها از منـابع طبیعـی نمـی    مزیت نسبی در عصر حاضر بـه معنـای برخـوردار بـود          

کننـده موفقیـت در    عنوان برتری کشورها و عامل تعیین برخورداری از دانش و تکنولوژی است که به    
هـای   همزمان با تحوالت ایجاد شده در تکنولوژی اطالعاتی، نظریـه         . شود صحنه جهانی محسوب می   

 یکـی از    3)تئوری پـانزر  (ه شکاف تکنولوژیک    اند که نظری   الملل ظهور کرده   جدیدی در تجارت بین   
 وقتی محصول جدیدی توسط یک بنگاه نوآور و با اسـتفاده از             اساس این نظریه  بر. ها است   این نظریه 

شود، این کشور دارای یک موقعیت انحـصاری موقـت در            تکنولوژی مدرن در یک کشور تولید می      
تکنولوژی جدید کسب کرده بـه تولیـد و         به دلیل مزیت نسبی که توسط       . شود تولید آن محصول می   

شود سایر کـشورها نیـز بـه         سود این بنگاه باعث می    . پردازد صادرات این کاال به کشورهای دیگر می      
 بر   به واسطه داشتن نیروی کار ارزان      تقلید از کشور اول به تولید محصول روی آورند و ممکن است           

ند و بدین صورت مزیـت نـسبی تولیـد کـاال از             بازارهای خارجی و حتی بازار کشور نوآور تسلط یاب        
  .شود به کشورهای دیگر منتقل میأ کشور مبد

کننـده بتواننـد محـصوالت جدیـدتری بـا           کنندگان کشور ابـداع   ، ممکن است تولید   در این بین  
بکارگیری تکنولوژی جدیدتر ابداع کنند و با استفاده از مزیت نسبی حاصـل از شـکاف تکنولـوژی                  

با توجه به این نظریه، پانزر پویایی یک کشور در عرصه . درات این کاال اقدام نمایندایجاد شده به صا
صورت تابعی از جریانات ابـداعات آن یعنـی تعـداد کاالهـای جدیـدی کـه در                   همبادالت جهانی را ب   

. یـد نما  تعریـف مـی  کنـد  کند و سرعتی که با آن از ابداعات خارجی تقلید می     واحد زمانی معرفی می   
 یکی بسیار پویاتر از دیگری باشد، کشور کمتر پویا مجبور است             در یک الگوی دو کشوری     چنانچه

                                                 
1. Labor- Intensive 
2. Technologic Gap 
3. Panzer Theory 
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103 الملل های تجارت بین مروری بر نظریه

های نامناسب پرداخت  وسیله صادرات کاالهای سنتی با قیمته که هزینه واردات کاالهای جدید را ب
ای  بـر  کردن واحدهای تولیدی و غیره     گذاری انبوه برای مدرنیزه    نماید و بنابراین قادر به انجام سرمایه      

 با توجـه    مختلف دارای پویایی مشابهی هستند    عکس، وقتی کشورهای    بر. افزایش پویایی نخواهد بود   
الملـل   شود، تجارت بین به اینکه ابداعات معرفی شده در هر کشور به سرعت توسط سایرین تقلید می         

  . کننده رشد کلی باشد تواند تحریک می
  

  ) 1960 (1 نظریه چرخه تولید.6
 2ترش نظریه شکاف تکنولوژیک منجر به ارائه نظریه چرخه تولید توسط ریموند ورنـون             تعمیم و گس  

 مرحلـه  .باشـد  طبق این نظریه تولید یک محصول دارای سه مرحلـه مـی        .  گردید 1960در اواسط دهه    
کار بسیار ماهر تولید   در این مرحله یک محصول جدید با استفاده از نوآوری جدید و نیروی    :نوزادی

 در این مرحله سایر کشورها با       :مرحله رشد . و کشور مبتکر انحصار موقتی در بازار کاال دارد        شود   می
مـاهر شـروع بـه تولیـد محـصول مـشابه             کار نیمه  کارگیری نیروی ید از تکنولوژی کشور اول و با ب       تقل
 سـطح   ن مرحله تولید محـصول بـه       در ای  :مرحله بلوغ . یابد  کنندگان افزایش می  کنند و تعداد تولید     می
طـور آشـکار     ایـن نظریـه بـه     . شود کننده خارج می   رسد و تولید کامالً از انحصار کشور ابداع        ه می انبو

 های مونتاژ و انتقال برخی از صنایع پیشرفته و به بلوغ رسیده در یک کشور را به کشورهایی که هزینه    
  . دهد ین است توضیح میتولید کاالهای صنعتی در آنها پای

  

  )1970 (3بودنهای پیشتاز نظریه مزیت .7
های  بر پایه این تئوری هر کشور ممکن است تمرکز خود را بر تولید کاالیی بگذارد که شرکت

ربوطه تلقی شده و از مزیت های پیشتاز در صنعت م کننده آن کاال در آن کشور از نوع شرکتتولید
 کشور در عرصه تجارت جهانی  مزیت یا برتری که یک،به بیان دیگر. شوند بودن برخوردار میپیشتاز

ور است که به دلیل پیشتازبودن در صنعت های تولیدکننده آن کش کند ناشی از موقعیت شرکت کسب می
 معموالً زودتر از سایر ها این شرکت. اند نظر از نوعی مزیت رقابتی و استراتژیک برخوردار شدهمورد

های ثابت تولید  در این نوع صنعت سهم هزینهها وارد بازار یا صنعت شده و با توجه به اینکه  شرکت
بودن  کرده و در نهایت از مزیت پیشتازجویی مقیاس استفاده مزایای ناشی از صرفهاند از   توانستهباالست

شود و امکان تسلط  های دیگر به بازار مشکل می در این شرایط ورود شرکت. برخوردار گردند

                                                 
1. Production Cycle  
2. Raymony Vernon  
3. First Mover Advantage Theory  
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104 2  سال دوازدهم شمارهه اقتصادی مجل

این نظریه دخالت و نقش دولت در محیط بازرگانی و . نماید های پیشتاز بر بازار را فراهم می شرکت
ها را مورد تأکید قرار داده و عواملی مانند کارآفرینی و نوآوری را  وسیله شرکت سیاستگذاری استراتژیک به

سازی از جمله صنایعی هستند که از مزیت های  صنایع هواپیما. ثر در کسب پیشتاز بودن می داندؤاز عوامل م
  .بودن بهره برده اندپیشتاز 

  

  )1990 (1 نظریه مزیت رقابت ملی.8
برخورداری از  در هر کشور چهار عامل اصلی  ارائه شده2بر پایه این نظریه که توسط مایکل پورتر

نوع استراتژی، ساختار کننده و  ، صنایع مرتبط و حمایتشرایط تقاضاابع اقتصادی و عوامل اولیه تولید، من
های محلی به رقابت پرداخته و این  دهد که در آن شرکت  محیطی را شکل میها و توان رقابتی شرکت

پورتر این عوامل را عناصر . شود عوامل موجب افزایش یا کاهش مزیت رقابتی کشور مورد نظر می
کند که هنگامی   چنین استدالل میوی. داند نظر خود میدهنده لوزی یعنی مدل رقابتی مورد تشکیل
های صنعتی به خوبی رقابت نمایند که این لوزی در وضعیت  نند در صنایع یا زیربخشتوا ها می شرکت

کننده متقابل یا خود   همچنین بر این باور است که این لوزی یک سیستم تقویتوی. بسیار مطلوبی باشد
. گذارد  یعنی اینکه موقعیت یا حالت هر عنصر در وضعیت سایر عناصر تأثیر میکننده است تقویت

 مگر اینکه ت رقابتی گردد مزیتواند منجر به  شرایط مطلوب تقاضا به خودی خود نمی،عنوان مثال به
پورتر همچنین اشاره . ها نسبت به آن واکنش نشان دهند وضعیت رقابتی در حدی باشد که شرکت

   .تواند بر لوزی ملی به میزان زیادی اثر بگذارد کند که دو متغیر شانس و نقش دولت نیز می می
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