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سٛی دیٍش دس  اص ٞای تجاسی ٘اظش تٝ تؼأالت التػاد داخّی ٚ تیشٚ٘ی است. اص ایٗ سٚ دس استثاط تٍٙاتًٙ تا سیاست اسصی لشاس داسد.سیاست

ٞای تجاسی ٘مص تا جٟا٘ی ضذٖ التػاد، سیاست وٙذ.استثاط تا سیاست غٙؼتی است ٚ چٍٍٛ٘ی ساتغٝ تیٗ غٙایغ داخّی ٚ تیشٚ٘ی سا تؼییٗ ٔی

 صیادی دس سضذ التػادی ٚ سفاٜ ٔشدْ خٛاٞٙذ داضت.

 مفاهیم پایه

 دس٘ظش ٌشفتٝ ضٛد، اٌش دس ٔثادِت فمظ ٔثادِٝ واال ضٛد.ٚ ٔثادِٝ سشٔایٝ دس حساب سشٔایٝ ٔٙؼىس ٔی ٔثادِٝ واال ٚ خذٔات دس حساب سشٔایٝ

ٔثادِٝ خذٔات ٔثُ خذٔات حُٕ ٚ ٘مُ، تا٘ىی، تیٕٝ ٚ  وسشی تشاص تشای ٚاسدات تیطتش اص غادسات. تٝ آٖ تشاص تجاسی یا تشاص تاصسٌا٘ی ٌٛیٙذ.

ٌزاسی خاسجی ٔاصاد تجاست خاسجی تٝ ػٙٛاٖ خاِع سشٔایٝ ت ٚ ...، ٔثادِٝ سشٔایٝ ٔثُ خشیذ اٚساق لشضٝ ٚ سٟاْ ٚ واال دس وطٛس دیٍش.تٛسیس

 ٌزاسی ٔیىٙٙذ.وسشی تشاص تجاسی تٝ دِیُ ٚسٚد صیادی سشٔایٝ تٝ آٖ وطٛس، دِٚتٟا دسآٔذ ٔاصادضاٖ سا دس آٔشیىا سشٔایٝ ا٘جاْ ٔیطٛد.

 المللهای مًجًد  به تجارت بیهوگرش

تا ا٘مالب ایٗ  ای، ٚاسغٝ ٚ ٔٛاد اِٚیٝ ضٛد.تٍشش ٔٙفی ٚ تاصی تا حاغُ جٕغ غفش. ٚاسدات یه ضش ٘اٌضیش وٝ تایذ ٔحذٚد تٝ واالٞای سشٔایٝ

 ساص استمالَ سیاسی ٔغشح وشد.تفىش تیطتش ٞٓ ضذ ٚ استمالَ التػادی سا صٔیٙٝ

 د ٞش دٚ عشف اص ایٗ لضیٝ ٚ تاصی تا حاغُ جٕغ ٔثثت.، تثادَ وطٛسٞا تش ٔثٙای ٔضیت ٘سثی ٚ سٍٛ٘شش دیٍش

اِثتٝ  تا ایٗ تٛضیح ٞشچٝ ٔثادالت یه وطٛس تیطتش تاضذ تٟتش است. ٔضیت ٔغّك ٔغشح ٘یست، ٔثاَ تٝ غشفٝ ٘ثٛدٖ تایپ تشای یه ٔذیش اسضذ.

تشیٗ فٛایذ تجاست خاسجی ایٗ است وٝ یىی اص ٟٔٓ تشد.ا٘تفاع دٚ عشف ِضٚٔا یىساٖ ٘یست ٚ ٞشعشف تستٝ تٝ ٔیضاٖ فشا یا فشٚدستی ٘فغ ٔی

اغالح  ٞای التػاد ِضٚٔا أشی ٔٙفی ٘یست.حزف غٙایغ دس حمیمت ضشسدٜ تا تاص ضذٖ دس دٞذ.ٞای ٘سثی سٛق ٔیوطٛسٞا سا تٝ سٕت ٔضیت

تاصی تا افىاس  اِٚیٗ ٔخاِف تاصضذٖ دسٞای التػاد، ٕٞاٖ غٙایؼی ٞستٙذ وٝ دس آٟ٘ا ٔضیت ٘سثی ٘ذاسیٓ. سیستٓ تا تاصخٛسد اص التػاد جٟا٘ی.

 ػٕٛٔی تا تثّیغ دس ٔٛسد تیىاسضذٖ.

ٞای ٚجٛد ساصٔاٖ اٖ ٚ ضشس ٔشدْ.ٔثاَ خٛدسٚساصی دس ایش وٙٙذٌاٖ داخّی ٞٓ ٞست وٝ لذست التی ٔثُ تِٛیذوٙٙذٌاٖ ٘ذاس٘ذ.تٝ ٘فغ ٔػشف

 وٙٙذٌاٖ. تٙالض ػجیة دس ایشاٖ وٝ ساصٔا٘ی لشاس است ٕٞضٔاٖ ٔٙافغ ٞش دٚ ٌشٜٚ سا تأیٗ وٙذ!غیشدِٚتی تشای حٕایت اص حك ٔػشف

وٝ تاػث ایجاد  ٝ ٔٛالػّی دس ٔٛسد واس تاصسٌا٘اٖ. واسوشد ا٘حػاسصدایی ٚاسدات. ٘أٔحشٚٔیت اص اتتىاسات ٚ خاللیتٟا تا تستٗ دسٞای التػاد

 ا٘ذ.آسایص ٚ سفاٜ

 شدنجهاوی

 ی تٝ اسٓ فشٚغّتیذٖ دس داْ اسىتثاس جٟا٘ی.ای دس ٔٛسد پیٛستٗ تا ساصٔاٖ تجاست جٟا٘تؼثیش ػذٜ

 ساصی یؼٙی سٛء استفادٜ وطٛسٞای ثشٚتٕٙذ.ضذٖ. جٟا٘یساصی تذ است ٚ ٘ٝ جٟا٘یتش ٔیٍٛیٙذ جٟا٘یػذٜ ٔؼتذَ
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دس وطٛسٞای دس حاَ تٛسؼٝ ٚ وٕثٛد سشٔایٝ ٚ تاالتٛدٖ ٘شخ ٘یشٚٞای واس اسصاٖ  صادِٚٚذ صیاد ئ ٌاٜ دیٍش ٔیٍٛیذ ایٗ سٚ٘ذ عثیؼی است.دیذ

 ای تٛسؼٝ یافتٝ وٝ ا٘ثاضت سشٔایٝ داس٘ذ.ٌزاسی دس آ٘جا تٝ دِیُ وٓ تٛدٖ سشٔایٝ دس ٔمایسٝ تا وطٛسٞتاصدٞی سشٔایٝ

ٞای ا٘تماَ اجٙاس تٝ ضیٙٝیافتٝ ایجاد صیشساخت ٚ واٞص ٞطٛسٞای تٛسؼٌٝزاسی دس وطٛسٞا دس حاَ تٛسؼٝ تشای ؤٙفؼت دیٍش سشٔایٝ

 آ٘جا وٓ است.آ٘جاست. ضٕٙا ٔؼٕٛال ٔاِیات 

 ٌزاسی دس آٔشیىا ٞٓ ضذٜ.ا٘ذ وٝ ٔٙجش تٝ افضایص سشٔایٌٝزاسی ٟٔٓٞا ٞٓ دس سشٔایٝاِثتٝ ٔسائُ دیٍشی ٔثُ أٙیت سشٔایٝ ٚ ٚجٛد صیشساخت

 وسشی تجاست خاسجی آٔشیىا تٝ دِیُ ٚسٚد سشٔایٝ صیاد تٝ آٖ دس ساِٟای ٌزضتٝ.

ٞای ی ٚ سیاستٚلٛع جًٙ جٟا٘ ٞا ٚ واٞص فمش تٝ ایٗ دِیُ.سٚ٘ذ جٟا٘ی ضذٖ عثیؼی است ٚ ٔٛج سْٛ آٖ است. ٔٛج اَٚ تا سٚ٘ك وطتی

تجاست  . دس ایٗ ٔٛج وطٛسٞای دسحاَ تٛسؼٝ دسٔٛج دْٚ تا تاصساصی اسٚپای تؼذ اص جًٙ ٌشایا٘ٝ تیطتش ٚ افضایص ٔجذد فمش دس جٟاٖ.ّٔی

 ای ٘مطی ٘ذاضتٙذ ٚ غشفا غادسات ٔٛاد اِٚیٝ داضتٙذ.واالٞای واسخا٘ٝ

افضایص غادسات ٔحػٛالت  ضشٚع ضذ، أا تاص ٞٓ وطٛسٞای صیادی اص وطٛسٞای دس حاَ تٛسؼٝ اص ایٗ ٔسیش جا ٔا٘ذ٘ذ. 0891ْ اص ٔٛج سٛ

واٞص دسآٔذ سشا٘ٝ وطٛسٞای  وطٛسٞا.سٕت ایٗ ٞا تٝ یٝتایّٙذ ٚ ضیّی ٚ ... ٚ حشوت سشٔاای وطٛسٞا تشصیُ ٚ چیٗ ٚ ٔىضیه ٚ واسخا٘ٝ

 .دسحاَ تٛسؼٝ وٝ ٚاسد ایٗ سٚ٘ذ ٘طذ٘ذ ٚ افضایص فمش دس آٟ٘ا

ٔٙحػش تٝ وطٛسٞای دسٌیش جًٙ جٟا٘ی. ٔٛج سْٛ:  . ٔٛج دْٚ:ایٝ ٘ثٛد، ِٚی تحشن سشٔٔٛج اَٚ: تثادَ واال ٚ ٘یشٚی واس تیٗ چٙذ وطٛس خاظ

 تثادَ ٚسیغ ٘یشٚ واس، سشٔایٝ ٚ واال ٚ دسٌیش ضذٖ وطٛسٞای دسحاَ تٛسؼٝ.

 جٛیاٖ.تاص٘ذٌاٖ جٟا٘ی ضذٖ دس ایشاٖ اِٚیٗ ٔخاِفاٖ آٖ ٞستٙذ، سا٘ت

 داسٚیی دس وطٛسٞای دس حاَ تٛسؼٝ اص دیذٌاٜ استیٍّیتض.ٞای داستاٖ ٔاِىیت ٔؼٙٛی ٚ أىاٖ افضایص چطٍٕیش ٞضیٙٝ

 های تجاری ي صىعتیسیاست

ٚجٛد دس ساِٟای اخیش تا  ی ٚاتستٝسضذ غٙایؼ تشیٗ وّیذ سضذ التػادی.غٙؼت ٟٔٓ د٘یای جذیذ. تشیٗ دستاٚسدتىِٙٛٛطی ٚ غٙؼت ٟٔٓ

 ٔطىالت ایٗ سیاستٟا: ٞا.جٛیی اسصی تشای تٛجیٝ ایٗ سیاستٞا، ٔحذٚد وشدٖ ٚاسدات. تیاٖ دِیُ غشفٝٞای ضذٚاسدات دس ایشاٖ: تؼشفٝسیاست

 ٘ٛصاد تالی ٔا٘ذٖ ایٗ غٙایغ دس ٘ثٛد سلاتت. طٝ تٕذیذ ضذٜ.ٞا اتتذا لشاس تٛدٜ تشای ٔذت ٔحذٚد تاضذ، أا تا التی ٕٞیایٗ سیاست -0

٘یافتٝ است ٔیطٛد. یی ٔٙجش تٝ ٘ثٛد ٔطتشی تشای واالٞای غٙؼتی تاویفیت فشضی تِٛیذ داخُ دس داخُ وطٛس وٝ تٛسؼٌٝشاسیاست دسٖٚ -2

غشفٝ ٘ذاضتٗ واسٞای تِٛیذ ٚ سٚ٘ك  چیٗ تشای ضص ٔیّیاسد تِٛیذ ٔیىٙذ. یاس وٓ ٔیطٛد.دسٞای التػاد، ٔضیت غشفٝ تٝ ٔمتا تستٝ تٛدٖ 

 یه حّمٝ تستٝ ٔٙجش تٝ افَٛ.دس وُ لشاسٌیشی دس  ضؼف ویفیت ٔحػٛالت غٙؼتی تٝ دِیُ ٘ثٛد دسآٔذ تاال دس آٖ. ای.واسٞای ٚاسغٝ

تجشتٝ ٘طاٖ دادٜ دس  ٌشایی.تا سا٘ت ٚ فساد ٕٞشاٜ است. سٛد صیاد ٚاسدوٙٙذٌاٖ. سضٜٛ ٚ ساتغٕٝٞٛاسٜ  دس ٚاسدات اػٕاَ ٔحذٚدیت ٔمذاسی -3

جٛیی تا ٞای سا٘تیاتذ چٖٛ پایٍاٞی تشای فؼاِیتای افضایص ٔیساتمٝچٙیٗ وطٛسٞایی تؼذاد وطٛسٞای ثثت ضذٜ دس پایتخت تٝ ضىُ تی

 ٘تی ٞستٙذ.سٝ ػأُ: اسص اسصاٖ، ٚاْ اسصاٖ ٚ ٔحذٚدیت ٚاسد ػٛأُ اغّی التػاد سا شاوض لذست است.٘ضدیىی تٝ ٔ

 افضایص لاچاق ٚ تثؼات آٖ ٚ ٔحشْٚ ضذٖ دِٚت اص دسآٔذٞای ٌٕشوی. -4

http://abcbourse.ir/


www.aminaramesh.blog.ir 

amin.aramesh@gmail.com 

 مطالة تیشتر در:

 ایمیل من:

 کتاب اقتصاد ترای همه

 علی سرزعیم

 تجاری سیاست: هشتمفصل 

 

3 

 

ٕ٘ایی غادسوٙٙذٌاٖ تشای تذست ٞا تغییش ٘ىشدٜ ٚ تماضا تشای ٔحػٛالت تاویفیت خاسجی تاالست. احتٕاَ وٓٚالؼیت التػاد تا ایٗ سیاست -5

 آٚسدٖ اسص ٚ سٛد اص ٔحُ ٚاسدات واالٞای غیشٔجاص.

 ضذ.ٞٓ تأفیذ دٜ ضٛد ٚ د استفأحذٚ تٝ غٛستسؼٝ احُ اِٚیٝ تٛس ٔشتٛا٘ذ دٔی ٟاستیاا ایٗ سٕٝ ایٟٙٛد ٞجا ٚت

-ٟٔٓی ٚ ِٛٛطٙتىتماَ ا٘ ت.٘ی اسجٟا٘اْ حةاٚ غي ی تضسوتٟاتا ضش اسیٕٞى ٟا٘یجیاس دس ٔماٖ واس تا تٛؼتی غٙٞای اٍٜتٙتٝ َٛ حػ اٜسیه 

 ٚ یادٌیشی حیٗ ػُٕ. اخُتٝ د یت ٔذیشیتٟٔاس اص آٖتش 

ٞا ٚ تاصوشدٖ دسٞای تجاست، تتٛاٖ ٌشایی ٞٓ تسیاس ٟٔٓ است ٚ ٘ثایذ ا٘تظاس داضت تا حزف ٘اٌٟا٘ی حٕایتثتٝ چٍٍٛ٘ی حشوت تٝ سٕت تشٖٚاِ

یافتٝ ٘یست ٚ ٚجٛد آٟ٘ا الصٔٝ تٛسؼٝ التػادی است. ؼٕٛال تاصاسٞای ٔاِی تٛسؼٝدس وطٛسٞای دسحاَ تٛسؼٝ ٔ تاسٜ تٝ غٙؼتی ضذٖ سسیذ.یه

 تاػث ٔیطٛد غٙایغ ٘تٛا٘ٙذ سلاتت وٙٙذ.

 غ ٔیطذ.آٖ غٙؼت سضذ ٘ىشدٜ، حٕایت لغذ صٔا٘ی ٔطخع ٔیطذ ش تؼط وطٛسٞای جٙٛب ضشق آسیا اص غادسات. اٌحٕایت ٔطشٚ خٛب تجشتٝ

ٞای صیادی داسد ٚ ٕٔىٗ است ضشوتٟای ٘ٛپای وطٛسٞای تٛسؼٝ یافتٝ تٛاٖ ٔماٚٔت سا ٘ذاضتٝ تاضٙذ ٚ دس اتتذا ٘یاص تٝ ػشغٝ تیٗ إُِّ تىا٘ٝ

اٌش ٔحمك ضٛد دِٚت ٔجثٛس ٘یست ٕٞیطٝ آٖ  ای است.ؼییٗ سضذ غادسات تٝ ػٙٛاٖ ضشط تذاْٚ حٕایت، سیاست ٔذتشاِ٘ٝتٟا داس٘ذ. تحٕایت دٚ

 .یافتٍی وطٛسٞا جٙٛب ضشلی آسیا سا فشاٞٓ وٙذضذٖ ٚ تٛسؼٝساص غٙؼتیٝ غادسات تٛا٘ستٝ صٔیٙٝساٞثشد تٛسؼ حٕایت سا ادأٝ دٞذ.
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