
  
  
  
  
  

  آبميوه ةبررسي اثر جهاني شدن برکارآيي فني صنايع توليدکنند

  ۱۳۶۲‐۸۲ ةطي دور در ايران 

  ∗∗∗، محمدحسين كريم ∗∗، سياوش دهقانيان∗محمود دانشور كاخكي

  ∗∗∗∗و سحر سلطاني

  

  هچكيد

آبميوه و  ةکارآيي فني صنايع توليدکنند اقتصاد بر  اثـر جهاني شدن ةاين مقاله به مطالع

ناپذير  از آنجايي که مشارکت کشورها در اقتصاد جهاني، امري اجتناب. پردازد  سانتره ميکن

احتياجات و از طرف ديگر تخصصي شدن توليد و پيدايش  ةاست، از يک طرف گسترش دامن

نياز،  هاي ديگر بي فناوري پيشرفته در اين توليدات، باعث شده است که هيچ کشوري از کشور

ه اهميت صنايع  توليد آبميوه و کنسانتره و امکان پيوستن ايران به سازمان با توجه ب. نباشد

ناپذير  ثير جهاني شدن بر کارآيي اين صنايع، امري اجتنابأتجارت جهاني، ضرورت  بررسي ت

گيري جهاني شدن از دو شاخصِ معيار سطح تجارت  در اين مقاله، براي اندازه. است

استفاده شده و اثر جهاني شدن بر کارآيي فني،  )۲(المللي ارت بينو معيار ادغام تج )۱(المللي بين

داري بر  نتايج اين مطالعه نشان داد که جهاني شدن ، اثرمعني. مورد بررسي قرار گرفته است

کارآيي فني اين صنايع ندارد و در صورت  عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني، نه تنها 

رف نخواهند شد، بلکه از مزاياي بيشتري نيز مانند از بين اين صنايع از مسير اصلي خود منح

  .رفتن موانع تجاري برخوردار خواهند شد

  .اقتصاد جهاني/ ايران/ جهاني شدن/ ة آبميوهصنايع توليد كنند: كليد واژه ها

                                                 
  دانشيار اقتصاد كشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد ∗

  استاد اقتصاد كشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد ∗∗

  استاديار اقتصاد كشاورزي دانشگاه سيستان و بلوچستان ∗∗∗

  ناسي ارشد اقتصاد كشاورزي دانشگاه فردوسي مشهددانشجوي كارش ∗∗∗∗
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 مقدمه

ادغام رو به افزايش  ،اخير در اقتصاد جهاني ةهاي بسيار قابل توجه ده  يکي از پديده

المللي شـدن روزافـزون  اقتصاد جهان، شـاهد بين. ا در سطح جهان استاقتصاده

المللي، جهاني شدن  توان در افزايش بازرگاني بين آثـار اين حـركت را مي. است

 ةرشد متوسط ساالن. گذاريِ مستقيم خارجي مالحظه کرد توليد و جريان سرمايه

بوده  ۱۹۸۰ ةدوم ده ةدر نيم کاال در سطح جهان، دو برابر رشد توليد جهاني ةمبادل

  .)۳(به سه برابر افزايش يافته است ۱۹۹۰ ةاول ده ةاين نسبت درنيم. است

 ۱۹۹۰ ةبه بعد متداول شد و در ده ۱۹۸۰ ةمفهوم جهاني شدن، از اوايل ده

 ۱۹۷۰ ةدر مجموع، اُفت نرخ رشد اقتصاد در ده. )۴(تري يافت  ظهور و بروز عيني

هاي نو برآيند و تحوالت  ي بزرگ، در جستجوي بازارها منجر بدان شد که کشور

  .)۵(ساز بروز فرآيند جهاني شدن اقتصاد شد  فناوري و انقالب انفورماتيک نيز زمينه

مفاهيمي هستند که با بار معاني » سازي جهاني«و » جهان گستري«، »جهاني شدن«  

اخير، به  ةدهمختلف براي توضيح و تبيين تحوالت جهان معاصر، به ويژه طي سه 

در اين مقاله به تعدادي از تعاريف جهاني شدن به شرح ذيل . شوند کار گرفته مي

  :كنيم اشاره مي

اقتصادي،  ةگيري از تعريف سازمان همکاري و توسع ، با بهره)۶(پروفسور کول  

ها  ها و شرکت هاي فرامرزي بنگاه  اي از فعاليت ه جهاني شدن را الگوي تکامل يابند

المللي، تجارت، و همکاري براي نوآوري  گذاري بين کند که شامل سرمايه ميتعريف 

  .)۷(شناسي و بازاريابي است هاي تازه و نو، توليد، منبع  فرآورده ةو توسع

اين . داند ، جهاني شدن را فشردگـي روابط اجتماعي مي)۸(آنتونيو گيدز   

فاقاتي كه در فواصل بسيار پيوندد که ات هاي دور را چنان به هم مي  فشردگي، مکان

  .)۹(شود هاي محلي مي گيري رخداد دهد بـاعث شکل دور از دسترس رخ مي

توزيع  ، روند جهاني شدن اقتصاد به سوي توسعه و)۱۰(ايـوان مک نظر از

المللي و البته بدون حد و مرز و همچنين روابط و مبادالت  تر، آزاد و بين گسترده

  .)۱۱(تجاري و اقتصادي است
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تر تعريف  تر و عميق المللي پول، جهاني شدن را ادغامي وسيع صندوق بين

المللي پول، جهاني شدن را رشد و وابستگيِ  به عبارت ديگر، صندوق بين. کند مي

اين رشد و وابستگيِ متقابل را افزايش حجم و تنوع . داند متقابل در سراسر جهان مي

اوراي مرزها و همچنين پخش جريان سرمايه در م مبادالت کاال و خدمات و

  .)۱۲(آورد تر فناوري به وجود مي تر و وسيع گسترده

از يک . ناپذير شده است در حال حاضر ادغام در اقتصاد جهاني، امري اجتناب

احتياجات و از طرف ديگر تخصصي شدن توليد و پيدايش  ةطرف گسترش دامن

نياز  هاي ديگر بي ورفناوريِ پيشرفتـه، باعث شـده است که هيچ کشوري از کش

 ةرسد با توجه به  وضعيت کشور در چند ده در مورد ايران به نظر مي. )۱۳(نباشد

هاي بعد از انقالب، ما تا حدود بسيار زيادي از فرآيند جهاني   اخير، به ويژه در سال

گيري جهاني شدن  اي که  درخصوص اندازه طي مطالعه. )۱۴(شدن به دور مانده ايم

انجام شده است، ايران مقام شصت و دوم را کسب کرد؛ اما ايرلند،  ۲۰۰۴در سال 

  .)۱۵(هاي اول تا سوم را به دست آوردند  سنگاپور و سوييس به ترتيب مقام

سال اخير از فرآيند جهاني شدن تا حدودي  ۲۵از جمله عواملي که ما را ظرف 

  :)۱۶(اند از بر کنار داشته است عبارت

 جارت کاال در سطح جهانکاهش سهم ايران در ت ‐۱
 کاهش سهم تجارت در توليد ناخالص داخلي  ‐۲
 گذاري مستقيم خارجي در سطح جهان ناچيز بودن سهم ايران در سرمايه ‐۳
هاي   بندي، اعمال نرخ هاي گستـرده از قبيل ممنوعيت ورود کاال، سهميه حمـايت ‐۴

 ارزِ چندگانه و موارد ديگر
گيري مناسب از ترتيبات  اري جهاني و عدم بهرهعدم عضويت در ترتيبات تج ‐۵

 اي منطقه
 هاي اقتصادي کشور با تحوالت جهاني  عدم هماهنگي قوانين، مقررات و سياست ‐۶
 هاي فرهنگي و مشکالت سياسي ديدگاه ‐۷
 ها سهم غالب دولت در اقتصاد و انحصاري بودن برخي فعاليت ‐۸
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پيوستن به روند جهاني شدن  رسد که با وجود مشکالت موجود، بـه نظر مي

در اين ميان، توليدات صنايع غذايي که جزء . اقتصاد، امري گريزناپذير است

هاي صادراتي کشوراند،  قابليت تسخير بازار جهانيِ مواد غذايي را  ارزآورترين کاال

 ةدليل اين امر اين است که ارزبري محصوالت کشاورزي  که مواد اولي. دارا هستند

برخي از صنايع مانند کنسانتره، . دهند بسيار اندک است ديلي را تشکيل ميصنايع تب

  .)۱۷(هاي اروپايي دارند درصد صادرات، قدرت بااليي براي حضور در کشور ۹۹با 

کنسانتره و آبميوه  ةميليارد دالري ساالن ۵بر اساس آمار، سهم ايران از معامالت 

جهان را  ةدرصد از بازار آبميو ۶/۰ه تنها ميليون دالر است ک ۳۰تا  ۲۵در جهان، تنها 

درصد از بازار جهاني را  ۸/۰درحالي که ترکيه با توليدي معادل ايران . گيرد دربرمي

هاي آلمان، ايتاليا و ترکيه  ايران، کشور ةخريداران کنسانتر ةعمد. دراختيار دارد

به آمريکا، کانادا،  اين کشورها با تبديل کنسانتره به آبميوه، بار ديگر آن را. هستند

هاي  کنند و سود اصلي در اين تجارت، نصيب کشور سوييس و ژاپن صادر مي

با وجود رشد كمي و تا حدودي کيفيِ صنايع غذايي . )۱۸(شود خريدارِ کنسانتره مي

در دوران پس از انقالب، اين بخش هنوز به ظرفيت بالقوه باالي خود براي تسخير 

  .نرسيده است بازار جهانيِ مواد غذايي،

  

  ها مواد و روش

گيري جهاني  اندازه ةمطالعات انجام شده در زمين :گيري جهاني شدن روش اندازه

  :شدن به شرح ذيل است

، متغير جريان تجارت صنعتي بين شمال و جنوب را در مقايسه با توليد )۱۹(سيگر

و تغيير  ادغام جنوب در تجارت جهاني است ـ ةـ که نشان دهند )۲۰(ناخالص داخلي

خود مطرح کرده  ة هاي جهاني شدن،  در مطالع هاي نسبي را به عنوان شاخص قيمت

هاي اقتصادي و  سازمان همکاري«هاي عضوِ  خود را بر روي کشور ةوي مطالع. است

  .)۲۲(انجام داد )۲۱(»توسعه
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اثر جهاني شدن بر  ةاي در زمين مطالعه ۲۰۰۱، در سال )۲۳(ليندا بير و تري باسول

دهد که جهاني شدن،  اين مطالعه نشان مي. اند برابري توزيع درآمد انجام دادهنا

اين مطالعه، توضيح داده است که . نابرابريِ در آمدها را به دنبال خواهد داشت

گذاري خارجي در وضعيت  جهاني شدن با توجه به وابستگي کشورها به سرمايه

  .)۲۴(در آمدها خواهد شد ادغام در تجارت جهاني، باعث افزايش نابرابريِ

، اثر يکپارچگي تجاري بر رفتار مصرف عمومي را با )۲۶(و رودريک )۲۵(گرت

استفاده از متغير مجموع صادرات و واردات، نسبت به توليد ناخالص داخلي مورد 

در بررسي يکپارچگي بازار سرمايه نيز متغيرهايي از قبيل . اند مطالعه قرار داده

هاي   ، استقـراض از بـازار))۲۸(و گرت) ۲۷(سوانک(م خارجيگذاري مستقي سرمايه

انداز و  تفاوت بين پس ة، قـدر مطلـق نرمـال شد))۲۹(سوانک(المللي  بين

و  )۳۱(ينئگرت، کو(آزادسازي بازار سرمايه  ة، درج))۳۰(کوساک(گذاري  سرمايه

  .اند هاي جهاني شدن در مطالعات به کار رفته به عنوان شاخص) سوانک 

در مورد صنايع شيميايي و  )۳۴(و  ويليامسون )۳۳(، کيم)۳۲(ديگري که مكيجا ةمطالع

اند، از دو  انجام داده) آمريکا، ژاپن، فرانسه، آلمان، انگلستان(اي پنج کشور  کارخانه

گيري  المللي براي اندازه المللي و معيار ادغام تجارت بين معيار سطح تجارت بين

 .)۳۵(ستجهاني شدن استفاده شده ا
المللي  اين معيار، براي تمايز صنايع با ارتباطات بين :المللي معيار سطح تجارت بين

المللي را در ارتباط با کل مصرف  ، سهم تجارت بين LIT. کمتر و بيشتر است 

کل مصرف را، کل توليدات صنعتي . دهد نشان مي) در مقايسه با سايز بازار( صنعت

 .كند گيري مي ازهو واردات، منهاي صادرات اند
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LIT واردات و (مللي صنعت ال دهد که ارتباطات بين تر، نشان مي کوچک

مهم صنعت نيست و صنعت با توجه به حجم کمِ توليد خود، کمتر  ةجنب) صادرات

  .کند و بر عکس در تجارت شرکت مي

LIT شود؛ و  اگرچه شاخص بسيار مناسبي است اما فقط شرط الزم محسوب مي

  .گيريِ جهاني شدن اقتصاد نيست شرط کافي براي اندازه

اين معيار همان شاخص تجارت بين صنعت  :المللي ادغام تجارت بين معيار

است که ادغام جهاني يک  )۳۸(و هانسون )۳۷(و گروبل و لويد )۳۶(گريناوي وميلنر

  . کند گيري مي صنعت را اندازه
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 iMصادرات و  iXالمللي، ادغام تجارت بين t ،iIITدر سال iبراي هر صنعت

  .واردات است

نبودن تجارت  ةدهند صفر، نشان. گيرد بين صفر و يک قرار مي  IITطبق تعريف، 

و  )۳۹(شود در درون صنعت است؛ يعني تجارت فقط شامل صادرات يا واردات مي

  .يک، بيانگر تجارت درون صنعتي کامل است

،  شاخص مناسبي براي فهم جهاني شدن در IIT اند که  پژوهشگران دريافته

  :اند صنعت است؛ آنان براي اثبات مدعاي خود داليل زير را مطرح كرده

تابعي از عواملي است  IITدهد که  ــ شواهد تجربي و کاربرديِ موجود اطمينان مي

  .اند که براي جهاني شدن شناسايي شده

ثر بر جهاني شدن، ارتباطي ؤر عوامل مبا اکث IITدهد که  ــ مطالعات پيشين نشان مي

  .مثبت دارد

  :اند از برخی از اين عوامل عبارت

هاي مختلف براي محصولي  ـ سليقه مشترک يا تشابه تقاضا در بازار کشور۱

  مشخص

  هاي اقتصادي جويي ـ صرفه۲
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  ساختار بازار رقابتي  ‐ ۳

  اي کمتر اي و غيرتعرفه ـ موانع تعرفه۴

هرچه (هاي چند مليتي  يم خارجي و ظهور شرکتگذاري مستق ـ سرمايه۵

تري  بزرگ IITهاي چند مليتي بيشتر باشد،  گذاري خارجي و ظهور کشور سرمايه

  .)خواهيم داشت

المللي  با هم، تشخيص چهار نوع از صنعت بين LITو  IIT ةدو معيار معرفي شد

  :سازد را ممکن مي

 ةبت در هر کشور، مستقل از بقيدر اين حالت، رقا: داخلي ةالف ـ صنعت چند جانب

دهد  بزرگ نشان مي IITتر به همراه  کوچک LITدر اين حالت، . کشورهاست

داخلي  ةکه صادرات و واردات، نقش مسلط ندارند و صنعت از نوع چند جانب

کنند که واردات و صادرات  با هم اين واقعيت را منعکس مي  IITو  LIT. است

  .شوند کوچکي از توليد داخلي محسوب مياند، ولي بخش  گرچه در تعادل

برتري (کوچک  LITدر اين حالت، : داخلي در حال انتقال ةب ـ صنعت چند جانب

است که مراحل باالتري از جهاني شدن را در مقايسه ) کم صادرات يا واردات 

داري بر روي  کيد نسبتاً معنيأدر اين مرحله، ت. دهد نشان مي» الف«با حالت 

  .اردات وجود داردصادرات يا و

شود و از  رقابت صنعت، وسيع مي ةدر اين حالت، دامن: ج ـ صنعت جهاني ساده

المللي  ارتباط بين ةدهند باال نشان LITدر اين مورد، . رود هاي ملي فراتر مي مرز

چنين صنعتي . کوچک، بيانگر تجارت با برتريِ اندک صادرات است IITباال و 

  .کند هاي ديگر صادر مي نهايي را به کشور محصوالت نهايي يا تقريباً

المللي بااليي برقرار است و  در اين حالت، رقـابت بين: د ـ صنعت جهاني يکپارچه

 LIT. گردد افزا حاصل مي هاي ارزش مزيت نسبي، از پراکنش جغرافيايي فعاليت

تجارت جهانيِ مسلط بر صنعت داخلي  ةبزرگ در اين حالت، بيان کنند IIT و

به عبارت ديگر، در اين حالت، واردات و صادرات، زياد صورت  .است

  .گيرد مي
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  نتايج و تجزيه تحليل آماري

  آبميوه ةبررسي روند جهاني شدن در صنايع توليدکنند

معيار سطح تجارت (LIT در اين قسمت با استفاده از دو شاخص مطرح شده، يعني 

گردد که جايگاه صنايع  تالش مي) المللي معيار ادغام تجارت بين( IITو ) المللي بين

  .آبميوه در روند جهاني شدن مشخص گردد ةتوليدکنند

LIT  ۲۰۰۹اي  هاي تعرفه براي کد )۴۰(با استفاده از اطالعات جمع آوري شده 

توصيف و کدگذاري کاال شامل آب پرتقال، آب  ةبر اساس سيستم همـاهنگ شد(

  ة، طـي دور)وط وآب انگـورمخل ةمرکبات، آب گريپ  فروت، آب سيب، آبميو

اين  ةبا مشاهد. به نمايش درآمده است ۱و در نمودار  محاسبه شده ۱۳۶۲‐۸۲

صفر  ۱۳۶۲‐۷۱هاي  توان به اين نتيجه رسيد که اين شاخص طي سال نمودار مي

توان براي اين امر ذکر کرد اين است که به خاطر حاکميت  دليلي که مي. بوده است

هاي ياد شده، ميزان توليد به دليل کاهش  طي سال وضعيت جنگي در ايران

هاي پس از آن داشته  داري با  سال ها تفاوت معني گذاري در اين گونه بخش سرمايه

از طرف ديگر، کاهش تجارت در اين دوره، منجر به كاهش بسيار زياد . است

لمللي ا بنابراين، ترکيب اين دو معيار، سطح تجارت بين. صادرات آبميوه شده است

 ۱۳۷۲‐۷۵هاي  اين شاخص طي سال.ها برابر صفر قرار داده است را در طي اين سال

هاي بعد، روند  کاهش نسبتاً زياد و در سال ۱۳۷۶روند صعودي داشته، اما در سال 

از سال (هاي اخير، اين شاخص به دليل افزايش واردات  در سال. نزولي داشته است

بيشترين مقدار اين شاخص در . دهد نشان مي و کاهش صادرات، روند نزولي) ۱۳۷۸

  .بوده است ۱۳۷۵سال 
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  )المللي معيار سطح تجارت بين( LITـ شاخص ۱نمودار 

  ۱۳۶۲ ‐۸۲ة براي كشور ايران طي دور

  هاي پژوهش يافته: منبع

 
طي مقطع نيز براي ايران در ) المللي معيار ادغام تجارت بين( IITمعيار دوم، 

اين رابطه . به نمايش در آمده است ۲محاسبه شده و در نمودار  ۱۳۶۲‐۸۲زماني 

مقدار اين شاخص طي . ثير استأآن بي ت تنها بر اساس تجارت بوده و توليد در

برابر صفر بوده است وهمان گونه که ذکر شد بيانگر اين است  ۱۳۶۲‐۷۷هاي  سال

به عبارت ديگر، . ها وجود نداشت که تجارت در درون صنعت در طي اين سال

تجارت فقط شامل صادرات بوده است؛ اما پس از آن، اين شاخص به استثناي سال 

  .به باالترين مقدار خود رسيده است ۱۳۸۲روند صعودي داشته و در سال  ۱۳۸۱

  

 

۳۵/۰  

۳/۰  

۲۵/۰ 

۲/۰ 

۱۵/۰ 

۱/۰ 

۰۵/۰ 

۰ 

۱۳۶۰ ۱۳۶۵ ۱۳۷۰ ۱۳۷۵ ۱۳۸۰ ۱۳۸۵

 الس
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  )المللي ادغام تجارت بين( IITـ شاخص ۲نمودار 

  ۱۳۶۲ ‐۸۲ ةبراي كشور ايران طي دور

  پژوهش هاي يافته: منبع

  

آبميوه و  ةدهد که صنايع توليدکنند بررسي هم زمان اين دو شاخص نشان مي

داخليِ  ةداخلي به صنعت چند جانب ةها از صنعت چند جانب کنسانتره در طي اين سال

با اين حال، هنوز اين صنعت در روند جهاني شدن . در حال انتقال، بهبود يافته است

  .ه استقرار نگرفت

  

  تخمين اثر جهاني شدن بر کارآيي فني

 ةآوري شـده طـي دور کارآيـي فنـي، با استفاده از اطالعات جمـع ةبـراي محاسبـ

پس از رفع خود . تابع توليد به فرم ترانسندنتال تخمين زده شد )۴۱(۱۳۶۲‐۸۲

  :همبستگي، فرم تابع تخمين زده شده به صورت زير است

  

۲۵/۰ 

۱۵/۰ 

۱/۰ 

۰۵/۰ 

۰ 

۲/۰ 

۱۳۶۰ ۱۳۶۵ ۱۳۷۰ ۱۳۷۵ ۱۳۸۰ ۱۳۸۵
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K۷‐۱۰×۲۸/۱‐L۰۰۰۳/۰+LNL۸۰۴/۰‐LNK۱۹۶/۰+۹۸/۱۴=LNY  

)۳۸/۵(    )۳۹/۲‐ (   )۸۸/۱(     )۲۸/۴‐(  )۴۵/۱۰(  

۸/۱ =DW        ۹۹/۰=۲‐R  

 که در تابع باال
Y  :ظرفيت توليد آبميوه بر حسب تن  

L  : نيروي کار بر حسب نفر  

K  :سرمايه بر حسب ميليون ريال است .  
 

بعد . ويِ کار و سرمايه استدو متغيرِ نير معني داري ةدهند متغيرها نشان tة آمار

تابع توليد را مورد بررسي قرار داده و با  ةاز تخمين تابع توليد، ايستا بودن باقيماند

درصد  ۱۰گيري از آزمون ديکي فولر مالحظه گرديد که باقيمانده در سطح  بهره

. استفاده شده است   COLSبراي تخمين کارآيي فني از روش . دار است معني

  .)۴۲(نشان داده شده است ۱محاسبه شده در جدول كارايي فني 

  

  آبميوه در ايران ةکارآيي فني صنايع توليد کنند ‐  ۱جدول 

   ۱۳۶۲‐۸۲ ةطي دور

  ۱۳۷۲  ۱۳۷۱ ۱۳۷۰  ۱۳۶۹  ۱۳۶۸ ۱۳۶۷ ۱۳۶۶ ۱۳۶۵ ۱۳۶۴ ۱۳۶۳  ۱۳۶۲  سال

EF ۹۱۷/۰ ۹۲/۰ ۹۲/۰ ۹۲/۰ ۹۹/۰ ۹۹/۰ ۹۹/۰  ۹۹/۰  ۹۹/۰  ۱  ۹۹/۰  

    ۱۳۸۲ ۱۳۸۱  ۱۳۸۰  ۱۳۷۹ ۱۳۷۸ ۱۳۷۷ ۱۳۷۶ ۱۳۷۵ ۱۳۷۴  ۱۳۷۳ سال

EF ۱  ۹۹/۰ ۹۹/۰ ۹۹/۰ ۹۹/۰ ۹۹/۰ ۹۹/۰  ۹۹/۰  ۹۹/۰  ۹۷/۰    

  هاي پژوهش يافته: خذأم

  

براي بررسي . پردازيم بعد به بررسي اثر جهاني شدن بر کارآيي فني مي ةدر مرحل

ان  را به عنو IITآبميوه، متغير  ةاثر جهاني شدن بر کارآيي فنيِ صنايعِ توليد کنند
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پس از . کنيم ها در توليد  در تابع وارد مي متغير مستقل همراه سهم هر يک از نهاده

  :رفع خود همبستگي، تابع بر آوردي به صورت زير است 

  

LNIIT۰۰۱/۰ ‐ ۲LNS۰۶۷/۰ – ۱LNS۰۱۸/۰ ‐ ۲۳/۰‐  =LNEF 
)۶۴/۰‐(         )۰۶/۶‐(     )۸۷/۲‐(  )۳۷/۳‐(  

    ۸۵/۱  =DW      ۹۳/۰  =۲⎯R  

 بع فوقدر تا
 EF : کارايي فني  

۱ S : نسبت موجودي کل سرمايه به توليد)K/Y = (۱S 
۲S  : نسبت نيروي کار به توليد)L/Y = (۲S  

 IIT :المللي است  معيار ادغام تجارت بين.  

متغيرها، نسبت نيروي کار به توليد و سرمايه به توليد  tة با توجه به آمار

در اين ) شاخص جهاني شدن(المللي  ت بينضريب  معيار ادغام تجار. دارند معني

 ةثير پذيري کارايي فنيِ صنايعِ توليدکنندأاند که مبين عدم ت معني شده معادله، بي

  .آبميوه و کنسانتره از اين پارامتر است

  

  گيري نتيجه

ادغام «و معيار » المللي سطح تجارت بين«معيار  ةبا توجه به دو شاخص مطرح شد

آبميوه در روند  ةگيريم که جايگاه صنايع  توليدکنند تيجه مين» المللي تجارت بين

داخلي در حال  ةداخلي به  صنعت چند جانب ةجهاني شدن، از صنعت چند جانب

با اين حال هنوز اين صنعت در روند جهاني شدن قرار . انتقال، بهبود يافته است

آوري باال، تنها اين امر به اين معني است که اين صنعت با وجود ارز. نگرفته است

داخلي ـ که واردات و صادرات، بخش  ةتوانسته است از حالت صنعت چند جانب

داخليِ در حال انتقال، تغيير  ةکوچکي از توليد داخلي هستند ـ به صنعت چند جانب

به دليل (هاي جهاني  يابد؛ در حالي که با وجود توانايي بااليِ آبميوه  در تسخير بازار
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تجارت جهاني به سطح  ةبايست تا به حال در عرص مي) اناير ةطعم خوش ميو

  . يافت صنعت جهاني ساده و صنعت جهاني يکپارچه ارتقاء مي

مورد مطالعه  ةتـوان گفت که در طي دور هاي ياد شده، مي با توجه به نتايج مدل

المللي  به عنوان شاخص جهاني شدن،  ، متغير معيار ادغام تجارت بين)۱۳۶۲‐۸۲(

. آبميوه و کنسانتره نداشته است ةداري بر كارآيي فني صنايع توليد کنند ياثر معن

عبارت ديگر، در صورت عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني، اين صنايع از  به

ثيري بر کارآيي فني اين أشوند و جهاني شدن هيچ ت مسير اصلي خود منحرف نمي

ت خواهد داشت که بخش جهاني شدن در صورتي اثر مثب .صنايع نخواهد گذاشت

در . هاي جهاني را داشته باشد کاال به بازار ةهايي از اقتصاد، توانايي عرض يا بخش

آبميوه وکنسانتره، به ويژه کنسانتره، اين توان رقابتي وجود  ةمورد صنايع توليدکنند

گذاري در صنايع کنسانتره  بنابراين، در صورت آزاد سازي تجاري، سرمايه. دارد

. سودمندتر از آبميوه خواهد بود) العاده باالي آن در بازار جهاني ل قيمت فوقدلي به(

ايران در بازار جهاني،  ةيکي از داليل حضور منفعل صادرات آبميوه و کنسانتر

محروم بودن ايران از امتيازات بازار مشترک ـ به داليلي مانند عدم عضويت در 

کنسانتره ايران  ةعمد ةاروپا واردکنند به اين دليل که. سازمان تجارت جهاني ـ است

اروپا باعث کاهش قدرت رقابت  ةهاي تخصيصيِ اتحادي است، اعمال تعرفه

  .شود هاي اروپايي مي محصوالت صادراتي ايران در بازار

بنابراين، جهاني شدن اقتصاد کشور مستلزم آن است که با عضويت در سازمان 

ها و امتيازات موجود در اين عرصه براي  صتگيري از فر تجارت جهاني، امکان بهره

هاي جهاني ـ که هر  اقتصاد کشور فراهم شود؛ در غير اين صورت، ورود در عرصه

شوند ـ  تر و نفوذناپذيرتر مي روز بيش از روز قبل با استفاده از اين امتيازات، قوي

مجامع  بنابراين، تقويت ارتباطات و همکاري با ديگر. پذير نخواهد بود امکان

قوانين و مقررات اقتصادي  .اروپا ضرورت دارد ةالمللي مانند اتحادي اي و بين منطقه

ثير گذارند نبايد بدون أو تجاري كه به طور مستقيم بر مبادالت ما با جهان خارج ت

برای نمونه ، قانون جلب و .توجه به قوانين و مقررات حـاكم در جهان، تنظيم گردند
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ي خارجي، قانون صادرات و واردات، قانون امور گمركي، گذار حمايت از سرمايه

گام ديگر در . توانند تنها با نگاه به داخل، تنظيم و اجرا گردند نمي... قانون تجارت و

فراگير از استانداردها و قواعد  ةجهت كمك به اين اهداف، حركت به سمت استفاد

محيطي  بهداشتي و زيستهاي  استاندارد. جهاني و در نهايت،اجباري ساختن آنهاست

و وسايل حمل و نقل ...) كود و سم مصرف شده و(در مورد توليدات كشاورزي  

صادرات صنايع تبديلي، مستلزم . المللي كشور از جمله موارد قابل ذكر هستند بين

هاي مورد نيازِ صنايع غذايي، به ويژه در  اين است که ما از نظر فناوري ورود ماشين

  .گذاري کنيم يِ محصوالت، در حد الزم سرمايهبند بسته ةزمين
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 ۱۳۸۲ـ گمرک جمهوري اسالمي ايران ، ۴۰
  ۱۳۸۲ن رضوي، صنايع و معادن استان خراسا ةـ ادار۴۱

هاي اقتصاد سنجي كه از اطالعات  هاي سري زماني بر خالف الگو ـ بديهي است الگو۴۲

هاي آماري  جويند تنها از اطالعات مربوط به داده هاي اقتصاد سود مي مربوط به نظريه

نوفرستي، . ك. ر. هاي اقتصادي ندارند كنند و توجهي به مباني نظري نظريه استفاده مي

  .۷، ص۱۳۷۸
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