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"The important thing is to try and shape the nature of 

competition to take control over your own destiny " 

(porter-1997)
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یردازملتهاوداردطوالنیایگذشتهجهاندرمرزیبرونتجارت•

سایرخدماتوکاالهابهیابیدستونیازهاآوردندستبهبرایباز

.اندپرداختهخارجییمبادلهبهکشورها
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نظریات تجارت بین المللی



نظریه ی مرکانتیلیسم

ومهفدهقرناواسطدرشدهارايهالمللبینتجارتمورددركهاینظريهاولین•

.استبودهانگلستاندر

پايهعنوانبهرانقرهوطالذخايريافتشهرتمركانتیلیسمنامبهكهنظريهاين•

.انستدمیكشورهاخارجیمبادالتبرقراریدركنندهتعیینعاملیوملیثروت

افتنيافزايشنهايتدرووارداتكاهشوصادراتتشويقسیاستنظريهاين•

.استدادهقرارتاكیدموردراكشورهاتجاریتراز



نظریه ی مرکانتیلیسم

:کهبودندمعتقدپردازاننظریه•

مازدابهنهایتدرتانمایدواردترکمونمایدصادرتربیشتاکندکوششبایدکشوریهر•

.یابددستبازرگانیتراز

افزایشبهورکشتجاریمازادبنابراینبودنقرهیاطالالمللیبینپرداختوسیلهآنجائیکهاز•

وملیتثروافزایشموجبخودبنوبهکهانجامیدمینقرهوطالجملهازقیمتیفلزاتذخایر

.گردیدمیجهانیعرصهدرکشوراقتصادیجایگاهتقویت



نظریه ی مرکانتیلیسم

ازاد سوداگران از دخالت دولت در اقتصاد و تجارت خارجی در راستای کنترل واردات و افزایش م •

.  تراز پرداخت هاپشتیبانی می کردند

آن ها به بزرگ بودن حجم مبادالت خود اهمیت زیادی نمی دادند اما فزون ی ص ادرات ب ر واردات •

.  همواره مورد توجه آنان بوده است

نندگان حمایت از صادر ک... در همین راستا با برقراری محدودیت های وارداتی مانند تعرفه گمرکی و•

.  موافق بودند



بررسی نقاط ضعف نظریه مرکانتیلیسم 

.پرداختندیسممركانتیلینظريهضعفنقاطمورددربحثبهاقتصاددانهاكالسیکمکتبپیدايشازپس•

بهرادمیباشمزكورینظريهجنبههایازيکیكهراتجاریترازموضوعهیومديويدنامبهآنهاازيکی•

:استدادهقرارنقدموردزيرصورت

میزودهافاوطالیموجودیبريابدمیدستتجاریمازدادبهفرانسهباتجارتدرانگلستانكههنگامی•

دادهاروياين.انجامدمیكشورايندرتقاضاسطحرفتنباالوپولحجمافزايشبهخوداينكهشود

رواالهاكاينبرایخارجیانتقاضاینتیجهدروگرديدهمذكوركشورصادراتیكالهایشدنگرانباعث

.گذاردمیكاهشبه



بررسی نقاط ضعف نظریه مرکانتیلیسم 

امریتواندنمیكشوريکبازرگانیترازمازادكهاينستتحلیلايننهايینتیجه•

كاالهانشدگرانتقاضا،رفتنباالپول،حجمافزايشبهمنجرزيراباشددائمی

.گرددمیكشورآنصادراتكاهشنهايتدروخارجیخريدارنبرای

پیشازشبینطريهايناقتصاد،اعتبارشدنجهانیروندیادامهباكهاستبديهی•

.گذاشتخواهدافولروبه



نظریه ی مزیت مطلق

وتجزيهدمورراملتهابینتجاریمبادالتنیزاسمیتآداميعنیكالسیکاقتصادمکتببنیانگذار•
نمودهتوصیهاكشورهبهالمللیبینكارتقسیمومطلقبرترینظريهنمودنمطرحباودادهقرارتحلیل
:است

ازشورهاكسايربهنسبتآنهاتولیددركهبرندكاربهكاالهايیزمینهدرراخوداقتصادیمنابعكه•
.دارندریبرتاوبهنسبتديگركشورهایكهنمايدواردراكاالهايیهمچنینوبرخوردارندمطلقمزيت

تولیدالمللی،ینبكارتقسیمكهيابیممیدرشودمینگاهنظريهاينبهالمللیبینديدگاهباكههنگامی•
افزايشمینزكرهاقتصادیمنابعوریبهرهكهشودمیباعثاسمیتآدامپیشنهادازژيرویوتخصصی

.برودباالملتهاهمهرفاهسطحكاالبیشترمقدارتولیدباويافته



نظریه ی مزیت مطلق

وتجزيهدمورراملتهابینتجاریمبادالتنیزاسمیتآداميعنیكالسیکاقتصادمکتببنیانگذار•
نمودهتوصیهاكشورهبهالمللیبینكارتقسیمومطلقبرترینظريهنمودنمطرحباودادهقرارتحلیل
:است

ازشورهاكسايربهنسبتآنهاتولیددركهبرندكاربهكاالهايیزمینهدرراخوداقتصادیمنابعكه•
.دارندریبرتاوبهنسبتديگركشورهایكهنمايدواردراكاالهايیهمچنینوبرخوردارندمطلقمزيت

تولیدالمللی،ینبكارتقسیمكهيابیممیدرشودمینگاهنظريهاينبهالمللیبینديدگاهباكههنگامی•
افزايشمینزكرهاقتصادیمنابعوریبهرهكهشودمیباعثاسمیتآدامپیشنهادازژيرویوتخصصی

.برودباالملتهاهمهرفاهسطحكاالبیشترمقدارتولیدباويافته



نظریه ی مزیت مطلق

ديگرهایكشوربهنسبتكااليکتولیددركشوریكههنگامیاسمیتادامديدگاهاز•
.میيابددستمطلقبرتریبهتجارتیعرصهدرآنگاهباشدداشتهباالتریكارايی

آنراتواندمیكهكندتولیدداخلدرراكااليینبايدهیچگاهكشوريکكهبودمعتقداو•
.نمايدخريداریخارجازارزانتر

نظريهاينلمثابراینمايدتوجیهراالمللبینتجارتجوانبتمامنتوانستنظريهاين•
مطلقیبرترازكاالهاازيکهیچتولیددركشوریاگركهسوالاينبراینتوانست
شد؟خواهدخارجالمللبینتجارتجرگهازآيانباشدبرخوردار



برتری نسبی

نمودهزیادیکمكالمللیبینمبادالتدرکشورهارفتاردركبهچهاگراسمیتآداممطلقمزیتنظریه

.نمودمطرحاسمیتازپساقتصاددانهایذهندرراسئواالتیامااست،

مطلقرتریبکشورهاسایربهنسبتکاالهاهمهتولیددرکشوریكاگرکهبوداینسئواالتاینازیکی

.باشدداراتواندمیالمللیبینمبادالتدرنقشیچهآنگاهباشدداشته

حتماالا اپسآوردبدستمنافعیخارجیمبادالتدرتواندنمیکشوریچنینکهبودایناسمیتدیدگاه

.کردنخواهدشرکتمبادالتایندر



درستاهدیدگاینکهدادنشانمطلقمزیتتئورینقدوبررسیباریکاردودیویدمدتیازپس

:نمودادعاشدمنتشر1817سالدرکهسیاسیاقتصاداصولبکتادرریکاردو.نیست

درکهراکاالهاییتواندمیباشدبرخوردارمطلقبرتریازکاالهاهمهتولیددرکشوریوقتیکه

درریتکمکارآمدیکهراکاالهاییمقابلدروکندصادروتولیدداردراکارآییبیشترینآن ها

یمنافعخارجیمبادالتازهمکشوراینسیاستیچنیناجرایبا.نمایدواردخارجازداردآن ها

.کردخواهدکسب

نظریه ی مزیت مطلق



رضیهها،ريکاردواستداللخويشرابرفرضیههايیسادهكنندهمبتنیكردهاستكهيکیازآنف

.نظريهارزشكاراست

.راستايننظريهبیانمیداردكهارزشيکكاالبامقداریكهدرتولیدآنكاالمصرفشدهبراب

:نظريهارزشكارخودبرسهاصلاستواراستكهعبارتنداز

.نیرویكارتنهاعاملتولیداستكهدستمزددريافتمیكند-1

.تمامنیرویكارهمگنبودهودستمزديکسانیدريافتمیدارند-2

.میيابدساعتموردنیازبرایتولیدهرواحدكاالباگسترشمیزانتولیدكاهشياافزايشن-3

نظریه ی مزیت مطلق



:  نظریه فرصتهای از دست رفته

كهديگریكاالمقداریازاستعبارتكااليکتولیدهزينهفرصتهابرلر،هزينهنظريهطبق-1

فراهماولیكاالازاضافیواحديکتولیدبرایكافیمنابعتاكردنظرصرفآنتولیدازبايد

.شود

زيتمكاالآنتولیددراستكااليکتولیددركمتریفرصتهزينهدارایكهكشوری-2

.داردنسبی



:  نظریه فرصتهای از دست رفته

:استزيرشرحبهنظرهابرلرازالمللبینتجارتپويایمنبع-3

.میآوردفراهماقتصادیتوسعهبرایراالزممادیابزارالمللبینمنابع:الف

.استانحصاریضدسیاستمهمترينآزادتجارت:ب

.استتکنولوژیواطالعاتانتشاروسیلهالمللبینتجارت:ج

كشورهایبهنیافتهتوسعهكشورهایازسرمايهالمللیبینجابجايیوتحرکماشینتجارت،:د

.استماندهعقب



.

تجارتوتولیددرکشور هانسبیمزیتکهدهدمیقرارتاکیدموردرانکتهاینریکاردوتئوری•

.آن هاستوریبهرهدرتفاوتازناشیکاالها

تولیددریجنوبیکرهازغناکشوریاداردبرتریبرنجتولیددرایرانبهنسبتهندآیاکهاین•

راخودنابعماندازهچهتاکشورهااینکهکندمیپیدابستگیاینبهنهیااستکارآمدترکاکائو

.گیرندمیکاربهباالوریبهرهبا

اهلین-نظریه ی هکچر

هکشر اوهلین بر خالف مدل ریکاردو که صرفا بر جانب عرضه تاکید 

.دارد دو سوی بازار یعنی عرضه و تقاضا را مورد توجه قرار میدهد



.

زمینهدررادیگرینظریهخودبررسی هایپایهبر1933سالدراهلینو1919سالدرهکچر•

.نمودندارایهنسبیمزیت

مندیهرهبمیزاندرتفاوتازنسبیمزیتکهنمودنداستداللچنینسوئدیداناقتصاددواین•

.شودمیحاصل(تولیدطبیعیعوامل)ملیمنابعازکشورها

میزاننظرازکشورها.بودوسرمایهکاروزمینمشخصطوربهعواملاینازآن هامنظور•

میفاوتمتهمآن هاتولیدعواملهزینه هاینتیجهدروهستندمتفاوتطبیعیمنابعازبرخورداری

.بودخواهدترکمهمآنتامینهزینهباشدفراوانترتولیدعاملیكچههر.گردد

اهلین-نظریه ی هکچر



تولیدعواملازآن هاتولیددرکهکنندمیصادرراکاالهاییکشورهااهلینوهکچرنظریهبرپایه

تولیددرکهکنندمیواردراکاالهاییمقابلودراستشدهاستفادهزیادیمیزانبهکشورفراوان

الگویتااستکوشیدهاهلینوهکچرتئوری.باشدرفتهکاربهزیادکشورآنکمیابعواملآن ها

.دهدتوضیحکنیممیمشاهدهجهانیاقتصادعرصهدرکهآنگونهراالمللبینتجارت

ايداوهلینرانمیتوانبهعنوانپديدهایثابتدرنظرگرفتبلکهب–میزاناعتبارقضیههکچر

.اينپديدهرادرموردهركشوردرطیزمانخاصبررسینمود

اهلین-نظریه ی هکچر



مالیمنابعاامریککهاینبهتوجهباعواملوفورنظریهاساسبرکهبوداینلئونتیفاستدالل

کاالهایکنندهصادرکهرفتمیانتظارداشتاختیاردرکشورهاسایربهنسبتتریبیش

.باشدکاربرکاالهایکنندهواردمقابلدروبرسرمایه

کاالهایازوارداتشازترکمکشوراینصادراتکهشدمیمشاهدهتصورخالفبراما

اهلین هکچرظریهنبینی هایپیشبالئونتیفمطالعاتنتایجچوناندگردیدهتشکیلبرسرمایه

.نامیدندلئونتیفمعمایآنراکردمیپیدامغایرت

لئونتیف-معمای 



یکاردورینظریهبهکهباشداینمعمااینحلبرایراهبهترینشایدتحلیل هایپایهبر

تشکیلارالمللیبینتجارتالگوهایکشورهادروریبهرهتفاوت هاینظریهایندربرگردیم

.می دهند

یندهکنصادرعلتاینبهامریکاکهکرداستداللگونهاینمی تواننظریهاینکمكبه

کارامدومبیلاتبهنسبتهواپیماتولیددرکهاستاتومبیلیکنندهواردوتجاریهواپیما های

بههواپیمانیازموردتولیدعواملازاینکهخاطربهصرفانهداردباالتریوریبهرهیااستتر

.استبرخورداروفور

لئونتیف-معمای 



رحمطراجهاندرتکنولوژیگردشیاکاالعمرسیکلتئوریریماندورنون1960دههدر

.نمود

کهاوت هاییتفوآنمصرفیعمرسیکلمختلفمراحلبهکاالیكورودنظریهاینپایهبر

شورکازمذکورکاالیلوژیتکنوانتقالچنینهموداردوجودنظراینازکشورهابین

جایگاهدهشصنعتیتازهکشورهایبهسپسودومدرجهصنعتیکشورهایبهکنندهابداع

آنتجارتالگویدرودهدمیتغییرراکاالهااینوارداتوصادراتجریانوتولید

.گذاردمیتاثیر

نظریه ی سیکل عمر کاال



بهراعتیصنشرکت هایامریکادرزیادبالقوهتقاضایوبزرگبازاریكوجودورنونبعقیده

درکارنیروییهزینهبودنباالچنینهماستنمودهتشویقجدیدتمحصوالوابداعتولید

صرفهبهمنجرکهنمودهترغیبنوآوریهاییبهراتولیدیموسساتوشرکت هاکشوراین

.استگردیدهتولیدهزینه هایدرجویی

بهراریکاامرسیدهبلوغبهوپیشرفتهصنایعازبرخیانتقالآشکارطوربهتئوریاین

.دهدمیحتوضیاستپایینآن هادرصنعتیکاالهایتولیدومونتاژهزینه هایکهکشورهایی

نظریه ی سیکل عمر کاال



:  ارزیابی نظریه ی سیکل عمر کاال

مورددریدقیقتوضیحاتاستتوانستهكاالعمرسیکلتئوریتاريخینظراز•

.داردهمنارسايیهايیتئوریاينولیدهدارائهالمللبینتجارتالگوی

داعابامريکادرجديدكاالهایهمهاينکهمورددرورنونادعایتحلیلگراننظراز•

طورهبجديدمحصوالتازبسیاریزيرااستگرفتهقرارانتقادمورداندشده

.اندشدهابداعژاپنوغربیامريکايی،اروپایكشورهایدرهمزمان



نظریه ی سیکل عمر کاال

ردمحصوليکمختلفقطعاتتولیدیشیوهاخیرسالهایدراينبرعالوه•

هشدتمامقیمتدادنكاهشجهتدرتولیدهزينههایبهتوجهباكشورچند

.استشدهمتداولگذشتهازبیشنیزنهايیمحصول

ارتتجالگویتوضیحبرایاستممکنورنونتئوریچهاگرخالصهطوربه•

بهآنمتعمیاماباشدمفیدامريکاجهانیتسلطمدتكوتاهیدورهدرالمللبین

.میباشدروروبهفراوانیمحدوديتهایباروزشرايط



نظریه ی مزیت های پیشتاز بودن 

بربودنازپیشتمزيتنظريهنامبهالمللبینتجارتنوينیتئورنیز1970دههدر•

.گرفتشکلاقتصاددانهاازگروهیتحلیلهایپايه

واشتهدسنگیناولیهگذاریسرمايهبهنیازكهصنايعیازدستهآندرديدگاهايناز•

پیشهكشركتیباشدمیآنهابزرگمحصولشدهتمامقیمتدرثابتهزينههایسهم

تمزييکازپرداختهتولیدوگذاریسرمايهبهوشدهصنعتاينواردديگراناز

باعثاربازوصنعتمحیطدرشركتاينجايگاهوسابقه.شودمیبرخورداررقابتی

.آوردبدستتریبزرگبازارسهمكهمیشود



نظریه ی مزیت های پیشتاز بودن 
تولیدهایشركتكهبگذاردكااليیتولیدبرراخودتمركزاستممکنكشورهرتئوریپايهبر•

پیشتاززيتمازوشوندتلقیمربوطهصنعتپیشتازدرشركتهاینوعازكشورآندركاالآنكننده

.باشندشدهبرخورداربودن

یداپتسلطكااليکصادراتدراستممکنكشوريکكهداردمیاظهارجديدنظريهحالهربه•

قراركشورايندرنظرموردصنعتدرپیشتازوبزرگشركتچنديايکكهدلیلاينبهتنهاكند

.دارند

باولی.باشدمیمتفاوتشدهارايهاهلینوهکچربوسیلهكهتولیدعواملوفورنظريهباتئوریاين•

.داردهمخوانیريکاردونسبینظريهكلیت



نظریه ی مزیت های پیشتاز بودن 
هزمیندرنزولیبازدهیفرضیهاقتصاددانهاكهشودمیآغازآنجاازنظريهاينتوسعه•

چنینهاآن.دادندقرارسوالموردبودشدهاشارهآنبهقبلینظرياتدركهراگرايیتخصص

است،دزياآنهادرمقیاسجويیصرفهامکانكهصنايعازبسیاریدركهاندنمودهاستدالل

.شودمیبازدهیافزايشباعثتخصصیتولیدياگرايیتخصص

ثابتهزينههایمقداربودنزياددلیلبهكهاندنمودهاستداللچنینهمجديدپردازاننظريه•

تعدادازدتوانمیتنهاجهانیتقاضایمقیاس،جويیهایصرفهبودنباالنتیجهدروتولید

تولیدوسازیهواپیماصنعتدر.نمايدحمايتمختلفصنايعدرشركتهامعدودی

.شودمیمشاهدهكامالًوضعیتاينتجاریجتهواپیماهای



نظریه ی مزیت های پیشتاز بودن 

سرانجاموبازرگانیمحیطدردولتنقشوتجارت،دخالتجديدینظريه•

وتاسدادهقرارتاكیدموردراشركتهاوسیلهبهاستراتژيکگذاریسیاست

بودنازپیشتمزيتكسبدرموثرعواملازرانوآوریوآفرينیكارمانندعواملی

.میداند



مزیت رقابت ملی

يکايجنتدانشگاههارواردبازرگانیمديريتدانشکدهازپرترمايکل1990سالدر•

برخیچراكهبودسوالاينبهپاسخآنهدفكهدادانتشارراگستردهتحقیق

.اندهبودناموفقديگربرخیوموفقالمللیبینرقابتدرملتهاياكشورها

یدهدمشکلرامحیطیاصلی،عاملچهاركشورهردركهاينستپورترآقایتز•

ايوافزايشموجبعواملاينوپرداختهرقابتبهمحلیشركتهایآندركه

.میگرددنظرموردكشوررقابتیمزيتكاهش



:  این عوامل عبارتند از

(تولیدعواملوفور)طبیعی-اقتصادیمنابعازبرخورداری-1

تقاضاشرايط-2

كنندهحمايتومرتبطصنايع-3

محیطدررقابتوشركتساختارواستراتژی-4

زيادییزانمبهعواملاينمیتواندبرنیزديگرمتغیردوكهاستمعتقدهمچنینپورتر•

.میباشددولتنقشوبختياشانسازعبارتندكهبگذارداثر



بازارسهمايشافزيانگهداشتنثابتبرایبنگاهاقتصادیتوانايی:رقابتپذيری•

واقعی،درآمدافزايشباكهگونهایبهاستفعالیتیوبازارهردرخود

.کندنپیداكاهشحداقلاينکهياوافزايشيافتهسودوزندگیاستانداردهای

هسايدرواست...واجتماعیاقتصادی،متعدد،عواملازمتأثررقابتپذيری

ادهساجتماعمفهومبهومیشودحاصلدولتهااقتصادهدايتوملیبرنامههای

.نیسترقابتپذيرمنفردبنگاههای



مدلالماسپورتر
(211،ص1999پورتر،)



شاراتانتدر.دربرمیگرفتراالماسعاملچهارتنهاپورترابتدايیمدل•

دونكرد،اياضافهخودالماسمدلبهرابیشتریعواملپورتربعدی،

شناختهپورترالماسخارجینیرویدو6و5عواملعنوانبهكهعامل

:ازعبارتندمیشوند



:  این عوامل عبارتند از

:دماننبگذارد،اثرفعالیتهاازایدامنهطريقازپورترعواملهمهبرمیتوانددولت:دولتاقدامات-5

(زيرساخت)مستقیمغیرياو(پول)مستقیمطوربهشركتها،مشکالتكاستن•

دارايیصاحبانياوتجارتشركت،برایاجراقابلمالیاتیقوانینكردنتهیه•

میگذاردتاثیركارگرانمهارتسطحبررویكهآموزشیسیاستهای•

زيستیمحیطقوانینشاملمحصول،استانداردهایوتکنیکیاستانداردهاینهادنبنا•

خدماتوكاالدولتیخريد•

صنايعبزرگاتحاديههایقوانین•

(نشدهبینیپیشاتفاقات)شانسیرويدادهای-6



مدلنهايیالماسپورتر



انتقادات از مدل الماس

دولت.دهندمینشانراعجیبیتمايزهایدولت،وشانسپورتر،خارجینیرویدوراگمننظراز•

است،ملیرقابتیمزيتيکرویبرتاثیرلحاظازحیاتیاهمیتیدارایمشخصا

مستقیمورودمانععنوانبهگمركیهایتعرفهازتواندمیدولتمثال،عنوانبه•

دارندرجیخایپايهكههايیبنگاهیجريمهبرایغیرمستقیمیوسیلهيکعنوانبهسوبسیدهاازياو•

نمايد،استفاده

.برندمینفعمدتكوتاهرقابتیهایمزيتازداخلیهایبنگاهمورددوهردر•

•(Alan M. Rugman-2002-240ص)



(ادامه)انتقادات از مدل الماس 

:استگرفتهقرارانتقادموردنیززيرنظرهاینقطهازپورترمدلهمچنین•

.استكردهتمركزپیشرفتهاقتصادهایرویبرحدازبیشتئوریاين•

یرمنتظرهغطوربهوسرعتبهتوانندمیشرايط.باشدمیمشکلهافرصتبینیپیش•

.يابندتغییر

دينباين.كنندمیرقابتجهانیبازارهایدركشورها،نهها،بنگاهكهگويدمیپورتر•

.شودهمیدهفبايدكشورسطحدرنهوبنگاهسطحدربايدملینسبیمزيتكهمعناست



(ادامه)انتقادات از مدل الماس 

كشوريکهایبنگاهبرای.دارداشارهرقابتیمزيتتثبیتاهمیتبرپورترالماسمدل•

بايدمزيتآنباشد،نمیكافیخاصصنعتيکدررقابتیمزيتيکآوردنبدست

مزيتيکكهعواملیازبرخی.شودنگهداریروزرسانیبهوافزايشیپروسهتوسط

گذاریهسرمايشاملعواملاين.باشندمیمهمنیزآننگهداریدربرند،میباالرارقابتی

ابترقشدتوتقاضاتركیبجديد،هایايدهتولیدوتحقیقدارعهدهموسساتدر

.باشندمیالماسمتقابلتاثیردرمشکلعواملوسعتوداخلی،

•(Kenneth A. Reinert-2009-211ص)



Londonمدل الماس  (يکمركزمالیجهانی)



مدل الماس یك دانشگاه 


