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تاریخ دریافت مقاله1397/6/31 :
تاریخ پذیرش مقاله1397/9/11:
ام��روزه یک��ی از استراتژی های مهم برای رش��د تولید ناخالص داخلی ،راهبرد توسع��ه صادرات است .توسعه
ص��ادرات کاالهای ورزشی نیز از مباحث مهم اقتصاد ورزشی اس��ت .پژوهش حاضر با هدف بررسی عملکرد
صنعت صادرات کاالهای ورزشی ایران و برخی کشورهای در حال توسعه انجام شد .این پژوهش ،یک پژوهش
کاربردی و به لحاظ روش جمع آوری آمار و اطالعات ،از نوع تحقیقات اسنادی است .جامعه آماری پژوهش،
 9کش��ور منتخ��ب در حال توسعه هستند که شاخص توسعه انسانی نزدی��ک به هم دارند .به دلیل حجم کوچک
جامع��ه 9 ،کش��ور به عنوان نمونه انتخاب شد .داده های مربوط به ص��ادرات پنج گروه کاالهای ورزشی (کفش،
پوش��اک ،انواع ت��وپ ،قایق های تفریحی -ورزشی و کاالهای متفرقه) و برخ��ی شاخص های رشد اقتصادی در
ط��ی سال ه��ای 1997ت��ا  2016از بانک جهان��ی و مرکز تجارت بی��ن الملل بر اساس طبقه بن��دی و كدگذاری
كااله��ای گم��رگ استخراج شد .ب �رای تجزیه و تحلیل داده ه��ا براساس روش های اقتصاد سنج��ی و پانل دیتا و
 .1دکترای مدیریت ورزشی ،دانشکده علوم ورزشی ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز ایران (نویسنده مسئول)
 .2استادیار ،مدیریت ورزشی ،دانشکده علوم ورزشی ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز ،ایران
 .3دانشیار ،مدیریت ورزشی ،دانشکده علوم ورزشی ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز ،ایران
 .4استادیار ،مدیریت ورزشی ،دانشکده علوم ورزشی ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز ،ایران
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استفاده از آزمون های علیت گرنجری ،آزمون ریشه واحد ،آزمون هم جمعی و آزمون ساکن پذیری ،از نرم افزار
 Eviews9استف��اده شده است .نتایج نشان داد ک��ه بیشترین حجم صادرات كاالهای ورزشی به ترتیب متعلق به
کشوره��ای اندونزی ،هند ،ترکیه ،تایلن��د ،پاکستان ،مالزی ،روسیه ،ایران و عم��ان است .همچنین رابطه علیت
کوت��اه م��دت دو طرفهای نیز بین رشد صادرات محصوالت ورزش��ی و رشد ناخالص داخلی وجود دارد .به طور
کل��ی و با توجه به یافته های پژوهش توسعة ص��ادرات محصوالت ورزشی منجر به رشد اقتصادی ایران ،افزایش
بهره وری در بخش های تولیدی و استفادة مناسب از منابع موجود در جامعه است.
واژگان کلیدی :صادرات ،صنعت ورزش و کاالهای ورزشی
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مقدمه

ام��روزه ،اهمی��ت و نق��ش صادرات کاالهای غی��ر نفتی در توسعه پای��دار و افزایش ثروت ،درآم��د ملی و رفاه
اجتماع��ی کشورها بر کسی پوشیده نیست .پر ک��ردن ظرفیت های خالی واحدهای تولیدی ،حل مشکل اشتغال
و کاه��ش ت��ورم ،تنوع بخشیدن به منابع ارزی کشور ،جلوگی��ری از آسیب پذیری اقتصاد از ارز حاصل از نفت و
ایج��اد رف��اه نسبی برای جامعه از موارد مهم دیگری است که از طریق افزایش صادرات غیر نفتی میسر می گردد.
از ط��رف دیگر ،در دنیای ام��روز که شکاف بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه قابل درک است ،جنبش
عظیم��ی در بی��ن کشورهای در ح��ال توسعه برای از بین بردن این شکاف اقتصادی ب��ه وجود آمده است (اندام و
همکاران .)1388 ،در این کشورها توجه به مقوله رشد و توسعه اقتصادی به سرعت درحال افزایش است .یکی
از مهم تری��ن راه ه��ا و سیاست ها در این کشورها ،سیاست باز بودن اقتصاد به عن��وان موتور رشد است که در آن
افزای��ش سرمایه گ��ذاری مستقیم خارجی می تواند باعث بهبود عملکرد ص��ادرات و رشد و توسعه کشورهای در
حال توسعه شود (رحمانی و همکاران.)1397 ،
1
اقتصاددان��ان بهب��ود عملکرد صادرات را به عنوان مح��ور رشد و توسعه اقتصادی معرف��ی می کنند (ایجاز و
همک��اران .)2017 ،کشورهای��ی مانند کره جنوبی ،مالزی و ترکیه و هند از استرات��ژی توسعه و ارتقای عملکرد
صادرات برای باال بردن رشد اقتصادی خود بهره برده و به نتایج رضایت بخشی دست یافته اند .بنابراین تجارت
خارجی به طور اعم و صادرات محصوالت با کیفیت و عملکرد مناسب به طور اخص برای این کشورها اهمیت
زیادی دارد .در واقع ،از یک طرف به دلیل تأمین بخشی از نیازهای ارزی این کشورها و اثرهای مثبت آن بر رشد
و توسع��ه اقتص��ادی ،از جایگاه ویژه در سیاست گذاری ها و برنامه ریزی ه��ای اقتصادی برخوردار است (مهرآرا
و همک��اران)1396 ،؛ از ط��رف دیگر ،توسعه و ارتق��ای عملکرد صادرات امکان استف��اده از امکانات بازارهای
جهان��ی را برای رشد تولی��دات داخلی مهیا می نماید و واحدها و بنگاه های تولیدی داخلی را قادر می سازد تا از
محدودیت ه��ای ب��ازار داخلی رهایی یابند .با توسعه میزان تولید به منظ��ور صادرات بیشتر به بازارهای خارجی،
ع�لاوه بر افزایش سهم بازار و کس��ب درآمدهای ارزی ،در عرصه تولید نیز فرصت ه��ای جدید شغلی و ارتقای
کیفیت محصول متناسب با استاندارد جهانی افزایش خواهد یافت (آرمن و همکاران .)1387 ،بنابراین تجارت
بین الملل��ی ناش��ی از روابط عرضه و تقاضا برای ک��اال و خدمات بین کشورهای مختلف جه��ان به دلیل درآمد
مالیاتی و بهبود تراز برقرار می گردد (گریگوریان.)2014 ،2
در سن��د چشم انداز ایران ،صادرات از مهم ترین و راهبردی ترین مباحث تحقق آرمان های توسعه کشور ایران
است .بنابراین با توجه به تأکید سند چشم انداز و همچنین وضعیت کنونی اقتصاد ایران و نامگذاری شعار سال
به نام «سال حمایت از کاالی ایرانی» ،همچنین وابستگی شدید اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی و نوسان پذیری
اقتص��اد کشور از نوسانات ب��ازار نفت ،یکی از مهم ترین مسائل سیاسی و اقتص��ادی که مسئوالن کشور باید در
نظ��ر بگیرند ،توسعه و بهبود عملکرد صادرات کاالهای غیر نفتی از جمله کاالهای پرطرفدار ورزشی است .در
واق��ع ،امروزه موفقیت صادراتی با عناوین مختلفی از جمله عملک��رد صادراتی بیان می شود .عملکرد صادراتی
ب �رای ه��ر شرکتی که در بازاره��ای بین المللی فعالیت می کن��د ،راهنمایی ضروری به حس��اب می آید .عملکرد
ص��ادرات ،می �زان دستیابی به اهداف شرکت در زمانی است که یک محصول به بازار خارجی صادر می شود .در
1. Ijaz
2. Grigoryan
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تعری��ف دیگری ،عملکرد ص��ادرات ،درجه موفقیت اقتصادی برای شرکت صادرات��ی در بازارهای صادرات بیان
ش��ده است (ناوارو و همک��اران .)2016 ،1بررسی های مختلف نشان از تأثیر توسع��ه و بهبود عملکرد صادرات
ب��ر رشد اقتص��ادی کشورها دارد .بهب��ود عملکرد صادرات این کااله��ا می تواند عالوه بر رش��د اقتصادی ،دایره
ارتباطات را توسعه داده ،بازار رقابتی ایجاد کرده و درک پایدارتر و بهتری از بازارهای جهانی و فرهنگ های آن ها
ایج��اد کند .هنگامی که شرکتی پا را از محدوده جغرافیای خود فراتر می گذارد ،دستاوردهای بیشتری برای خود
ب��ه همراه خواهد داشت (آمی �را و کریستینا .)2017 ،2همچنین به دلیل اتکای ای �ران بر اقتصاد تک محصولی و
نجات از فشارها و بحران های اقتصادی ،لزوم توجه به این بخش از صنعت ورزش کشور که ظرفیت شکوفایی و
توسعه آن نیز فراهم است ،بیش از پیش مورد نیاز می باشد .توسعه عملکرد صنعت صادرات کاالهای ورزشی،
ب��رون داد مهم��ی چون توسعه کم��ی و کیفی مشاغل وابسته ب��ه ورزش را به وجود آورده اس��ت .برای مثال ،رشد
مشاغ��ل ورزش��ی تا سال  ۲۰۱۰در ایاالت متح��ده ،به ایجاد  ۲۰میلیون شغل منجر ش��ده است ،درحالی که تا
س��ال  ،۱۹۹۸تعداد شاغالن ورزش (نه تع��داد مشاغل) 4/5 ،میلیون نفر بود (رحمانی و همکاران .)1397 ،در
ح��ال حاض��ر در کشورهای پیشرفته ،ورزش و تفریحات سالم ،یک صنعت بسی��ار مهم و عامل اثرگذار در رشد
و توسع��ه اقتصاد ملی به شمار م��ی رود و از بزرگترین و درآمدزاترین صنایع در قرن بیست و یکم است (ایجاز و
همکاران. )2017 ،
به طور کلی کاالهای ورزشی به  ۵نوع کاالی کفش ،پوشاک ،توپ ،قایق و سایر تقسیم می شود .در آمار سایت
سازم��ان تج��ارت جهانی آمده است که در سال  ۲۰۱۶سهم کشور ما از صادرات کفش ورزشی  ۲دهم درصد و
پوشاک ورزشی  ۹صدم درصد بوده است (سازمان تجارت جهانی .)2017 ،کشورهای ژاپن ،انگلیس ،آلمان و
آمریک��ا بازاره��ای عمده لوازم ورزشی به شمار می روند که امریکا به تنهایی  40/6درصد از سهم این بازار را در
اختی��ار دارد (بانک جهانی .)2018 ،بنابراین صادرات کااله��ای ورزشی ،یکی از مهم ترین بخش های صنعت
ورزش اس��ت ک��ه در افزایش رشد اقتصادی کشوره��ا نقش ویژه ای دارد و اغلب دولت م��ردان و سیاست مداران
اقتص��ادی کشوره��ا ،تمای��ل زیادی به اج �رای سیاست های مناس��ب در تجاری سازی جه��ت افزایش صادرات
محص��والت ورزشی دارن��د (عسکریان و همک��اران .)1395 ،در واق��ع ،صادرات کااله��ای ورزشی ،تقاضای
ٌ
خارجی��ان برای کاالهای داخلی اس��ت .معموال عوامل زیادی بر عملکرد صادرات بی��ن کشورها اثر می گذارد.
می �زان عملکرد صادرات را به تف��اوت در تکنولوژی در بین کشورها و همچنین نوس��ازی مستمر تکنولوژی های
موجود و انتقال آن ها به دیگر کشورها نسبت می دهند (شریدان.)2014 ،3
بدون شک ،توسعه و تکامل عملکرد صنعت صادرات کاالهای ورزشی کشور ،نتیجه مدیریت صحیح عوامل
داخلی و شاخص های صادراتی است .در واقع ،میزان موفقیت یک شرکت در امر صادرات را می توان با عملکرد
صادرات��ی آن ارزیابی ک��رد .برای سنجش عملکرد صادرات��ی ،معیارهای مختلفی از جمل��ه میزان فروش و رشد
اقتص��ادی در نظر می گیرند (ایج��از و همکاران .)2017 ،از جمله عواملی که بر بهب��ود عملکرد صادراتی تأثیر
می گ��ذارد می ت��وان به برخی عوام��ل و شاخص های مهم از جمله :نرخ ارز واقعی ،ن��رخ تورم ،نرخ اشتغال ،باز
بودن اقتصاد ،عامل سرمایه انسانی و تحقیق و توسعه اشاره کرد (گریگوریان .)2014 ،اگر دولت نتواند مدیریت
1. Navarro et al
2. Amira and Christina
3. Sheridan
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صحیح��ی بر بازار داخلی و شاخص های مربوطه و تنظیم روابط تج��اری با سایر کشورها اعمال کند ،در بخش
تولید و صادرات به خوبی امکان توسعه و رشد وجود ندارد.
بررس��ی مطالعات گذشته نش��ان می دهد که تاکنون تحقیقات کمی درب��اره بررسی عملکرد صنعت صادرات
کااله��ای ورزشی ای �ران با برخی کشورهای در حال توسع��ه انجام شده است و آن چه در ای��ن زمینه انجام شده
است ،بیشتر آمار و ارقام صادرات کاالهای ورزشی بوده است .از این رو ،در راستای موضوع پژوهش در داخل
کشور نتایج تحقیق نوروزی و معصوم ( )1397نشان داد که که بازارگرایی بر قابلیت های بازاریابی و قابلیت های
بازاریابی بر مزیت رقابتی ،قابلیت نوآوری و عملکرد صادرات تأثیر دارد .این تحقیق همچنین تأثیر مزیت رقابتی
و قابلی��ت نوآوری بر عملکرد صادرات را تأیید می نماید .همچنی��ن ،نتایج تحقیق خدادای و همکاران ()1397
نش��ان داد ک��ه داشتن مرز مشت��رک بین کشورها ،اثر مثبتی ب��ر جریان تجارت گروه کااله��ای ورزشی دارد ،ولی
داشت��ن زبان مشترک و داشت��ن تفاهم نامة تجاری مشترک ،اثری منفی بر جری��ان تجارت گروه کاالهای ورزشی
ب��ر ج��ای می گذارد .نتایج تحقیق سرالب و عسکریان ( )1396نشان داد که رشد صادرات کاالهای ورزشی در
سط��ح اطمینان  ۹۹درصد علت گرنجری رشد صادرات غیرنفت��ی (غیر از ورزش) و رشد صادرات غیرنفتی نیز
در سط��ح اطمینان  ۹۵درصد علت گرنجری رشد صادرات کاالهای ورزشی است .دیگر یافته تحقیق نشان داد
ک��ه رابطه علیت بین متغیرهای رشد صادرات کاالهای ورزشی و رشد صادرات غیرنفتی (غیر از ورزش) متقابل
اس��ت .بنابراین به ط��ور کلی می توان گفت متغیر رشد صادرات کاالهای ورزشی و رشد صادرات غیرنفتی (غیر
از ورزش) ب��ر یکدیگ��ر تأثیرگذارن��د .همچنین نتایج تحقی��ق عسکریان و همکاران ( )1395نش��ان داد که ایران
در ص��ادرات هی��چ کدام از کاالهای ورزشی از مزی��ت نسبی و قدرت رقابتی برخ��ودار نمی باشد .بررسی روند
ص��ادرات کااله��ای ورزشی نشان می دهد ک��ه میزان صادرات کفش ،پوشاک و سای��ر تجهیزات ورزشی افزایش
یافت��ه ،ولی میزان صادرات ت��وپ ،قایق و تردمیل کاهش پیدا کرده است .ترکیب فعالیت های صادراتی و ساختار
کشور در طی این دهه ،در گروه کاالهای کفش ،تردمیل و سایر تجهیزات مطلوب و مناسب صادرات این بخش
ها بوده ،اما ساختار مربوط به کاالهای توپ ،پوشاک و قایق به ضرر این بخش ها عمل کرده است .در این راستا
نتای��ج تحقیق محمدکاظمی و همکاران ( )1395نش��ان داد که عوامل تعیین کننده در عملکرد صادراتی صنعت
پوش��اک و تجهیزات ورزشی به ترتی��ب اولویت اثرگذاری عبارت اند از :عوامل محیطی ،تعهد صادراتی مدیران،
راهبرده��ای بازاریابی مدی �ران ،مشوقهای صادراتی ،ویژگی های عینی شرکت .دیگ��ر نتایج تحقیق شاه آبادی و
ثم��ری ( )1395نش��ان داد که نوآوری تأثیر مثبت و معناداری بر صادرات متکی بر فناوری باال در هر دو گروه از
کشوره��ای در حال توسعه و توسعه یافت��ه دارد .متغیر حکمرانی و سرمایه انسانی نیز دارای اثری مثبت و معنادار
ب��ر ص��ادرات مبتنی ب��ر فناوری برتر اس��ت .در همین راستا نتایج تحقی��ق علیزاده پهلوان��ی و همکاران ()1393
نش��ان داد که  59درص��د کشورهای وارد کننده کاالی ورزشی به ایران شامل چی��ن( 36درصد) ،امارات متحده
عربی( 21درصد) و ترکیه ( 7درصد) بودند .در مقابل صادرات کاالهای ورزشی ایران به کشورهای صادر شده
ب��ر اساس ارزش ریالی 70 -درصد انواع توپ -شامل عراق( 3درصد) ،ترکمنستان ( 8درصد) و افغانستان (7
درص��د) بود .در نهایت ،یافته ه��ای پایانی تحقیق نشان داد بین واردات و ص��ادرات کاالهای ورزشی بر حسب
ارزش ریال��ی در سال  1393رابط��ه معنی داری وجود ندارد .نتایج تحقیق فارسیجانی و همکاران ( )1391نشان
داد ک��ه بهب��ود توانمن��دی بنگاه های کوچک و متوسط می توان��د بر عملکرد صادراتی آن ها ب��ه کشورهای آسیای
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میان��ه تاثیر مثب��ت و معناداری داشته باشد .در خارج از کشور نیز نتایج تحقیق ایجاز و همکاران ( )2017نشان
داد ک��ه درآمد ص��ادرات ساالنه کاالهای ورزشی پاکستان به میزان  338میلی��ون دالر و بوده و 200000نیروی
ک��ار به طور مستقی��م در ارتباط با صنعت صادرات کاالهای ورزشی مشغول به ک��ار بوده اند .از این رو ،صنعت
صادرات کاالهای ورزشی یک نقش حیاتی در تجارت بین المللی این کشور ایفا می نماید .در همین راستا نتایج
تحقیق تریک و مالیک )2017(1نشان داد که توسعه صادرات محصوالتی که مبتنی بر نوآوری و تحقیق و توسعه
صادراتی هستند ،شتاب بیشتری می گیرد .ایجاد دانش صادراتی مؤثر به منظور رقابت کارآمدتر و توسعه و تولید
محص��والت جدید بسیار موثر است .بنابرای��ن استفاده از فناوری ،تحقیق و توسعه در تولید و صادرات کاالهای
ورزشی ،موجب افزایش قدرت رقابت پذیری و افزایش سهم در بازار جهانی می گردد .اورا 2و همکاران ()2015
به بررسی تأثیر ظرفیت های نوآوری بر عملکرد صادراتی کسب و کارهای کوچک و متوسط در کشور بزریل طی
س��ال  2013پرداختند .نتایج این پژوهش که به روش معادالت ساخت��اری حداقل مربعات برآورد شده ،حاکی
از آن اس��ت ک��ه اثر ایجاد ظرفیت های نوآور در کسب و کارهای کوچ��ک و متوسط بر عملکرد صادراتی ،مثبت
و معن��ادار اس��ت .شریدان )2014( 3ارتباط بین صادرات و رشد اقتص��ادی در بین  117کشور در حال توسعه با
تعریف آستانه تغییر صادرات از کاالهای سنتی به صنعتی بررسی کردند .نتایج مطالعه آنها نشان داد که ارتباط
بی��ن ص��ادرات و رشد اقتصادی در کشورهای با سط��وح سرمایه انسانی پایین منفی اس��ت .همچنین ،ساندو و
سیوسان��ل )2014( 4ب��ه بررسی تاثیر نوآوری بر صادرات مبتنی بر فناوری برتر در کشورهای عضو اتحادیه اروپا
در س��ال  2012پرداختن��د .نتایج این پژوهش نشان می دهد که بهب��ود استراتژی رشد نوآوری در تولید کاالها به
سطوح باالتر رقابت پذیری منجر می گردد.
همان طور که در نتایج تحقیقات مشابه نشان داده شد که بیشتر کشورهای توسعه یافته از تمام ظرفیت های
خ��ود برای بهبود عملکرد صادرات کاالهای ورزشی استفاده می کنن��د ،اما بررسی ها نشان می دهد که کشور
ایران با وجود برخورداری از پتانسیل های باالی صادراتی ،سهم کمی از بازارهای بین المللی را در اختیار دارد.
اگ��ر چه از زمان تدوی��ن برنامه سوم توسعه ،عملکرد صنعت صادرات کاالهای ورزشی ایران روند صعودی به
خود گرفته است ،اما هنوز فاصله زیادی با شرایط مطلوب وجود دارد .صادرات کاالهای ورزشی ایران نسبت
ب��ه کشورهای توسعه یافت��ه و کشورهای همتراز به می �زان قابل تأملی پایین تر است .طب��ق آمار سایت جهانی،
کشور ایران تا سال  ۳۲ ،2016میلیون و  ۸۹۰هزار دالر صادرات داشته که در مقابل صادرات جهان رقم قابل
توجهی نیست و سهم ایران بسیار کمتر از استاندارد جهانی آن می باشد .از طرفی تولیدات کشور ،یارای رقابت
ب��ا کاالهای مشاب��ه خارجی را ندارد .از این رو ،وجود سیاست ه��ا و برنامه ریزی های مناسب در زمینه ارتقای
شاخص ها و عوامل تأثیرگذار بر عملکرد صنعت صادرات کاالهای ورزشی امری ضروری به نظر می رسد .با
وجود این ،برای ورود به عرصه تجارت جهانی کاالهای ورزشی ،بررسی عملکرد صنعت صادرات کاالهای
ورزشی و شناخت عوامل موثر یکی از الزامات می باشد .به همین جهت ،هدف این پژوهش ،بررسی عملکرد
صنعت صادرات کاالهای ورزشی ایران و برخی کشورهای در حال توسعه است تا بنگاه ها و تولیدی هایی که
1. Tariq and Malik
2. Oura
3. Sheridan
4. Sandu and Ciocanel
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در ای��ن صنع��ت در حال فعالیت هستند ،بتوانند موقعیت و شرایطی ک��ه در آن هستند را درک کنند و در جهت
توسع��ه ص��ادرات کاالهای ورزشی و رقابت با سایر کشورهای دنیا گام بردارن��د .از این رو ،محقق برای بهبود
عملک��رد صنع��ت صادرات کاالهای ورزشی کشور ب��ه دنبال بررسی تأثیر برخ��ی شاخص های مهم از جمله
ن��رخ ارز واقع��ی ،نرخ تورم ،نرخ اشتغال ،باز بودن اقتصاد ،عامل سرمایه انسانی و تحقیق و توسعه بر عملکرد
صنع��ت صادرات کاالهای ورزشی است .دستیابی به ای��ن شناخت ،به مدیران و سیاستگذارن حوزه صادرات
و تج��ارت کااله��ای ورزشی کمک می کند تا با تحلیل عوامل اثرگذار ب��ر عملکرد صادرات کاالهای ورزشی
هوشمندانه تر عمل نمایند .بدین ترتیب مسئله اصلی پژوهش این است که عملکرد صنعت صادرات کاالهای
ورزش��ی ای �ران را بررس��ی کند و مشخص نمای��د آیا صادرات کااله��ای ورزشی بر رشد اقتص��ادی ایران تأثیر
می گذارد؟
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روش شناسی پژوهش

این پژوهش ،یک پژوهش کاربردی و به لحاظ روش جمع آوری آمار و اطالعات ،از نوع تحقیقات اسنادی
اس��ت .آمارهای مورد استفاده در این تحقی��ق ،آمارهای سری زمانی و پنل منتشره توسط بانک جهانی ،سازمان
بی��ن الملل��ی توسعه تج��ارت ،گمرک جمهوری اسالمی ای �ران طی دوره زمانی  20سال��ه ( 1997الی )2016
است .جامعه آماری پژوهش 9 ،کشور منتخب در حال توسعه هستند که شاخص توسعه انسانی نزدیک به هم
دارند .به دلیل حجم کوچک جامعه 9 ،کشور نیز به عنوان نمونه انتخاب شد .روش اقتصاد سنجی ،دیگر روش
مورد استفاده بود؛ بدین صورت که داده ها و شاخص های مربوط به صادرات کاالهای ورزشی ایران به صورت
داده های سری زمانی برای ایران و به صورت پنل برای برخی کشورهای در حال توسعه در طی سال های1997
تا  2016ازسایت بانک جهانی و سازمان بین الملل تجارت 1استخراج شد و پس از پردازش به وسیلۀ نرم افزار
اکس��ل ،با استف��اده از روش های اقتصاد سنجی تجزی��ه و تحلیل گردید .مبادالت بین المل��ی ورزشی ایران بر
اس��اس طبقه بن��دی سیستم هماهنگ توصیف و كدگذاری كاالهای گمرگ ،به پنج گروه از قبیل کفش ،پوشاك،
ان��واع توپ ،قایق های تفریحی -ورزشی و کاالهای متفرقه تقسیم شد .داده های سری زمانی و پنل مقادیر یک
متغی��ر را در نقاط متوالی در زمان اندازه گیری می کند .برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های اقتصاد سنجی
و پان��ل دیت��ا از آزمون های علیت گرنج��ری ،آزمون ریشه واحد ،آزمون هم جعی و آزم��ون ساکن پذیری از نرم
اف �زار  Eviews9ب �رای بررسی رابطه بین متغیرهای رشد صادرات محص��والت ورزشی و رشد ناخالص داخلی
استفاده شده است.

یافته های پژوهش

داده ه��ای مربوط به صادرات کاالهای ورزشی از سایت بانک اطالعات تجاری سازمان ملل متحد استخراج
ش��د .مب��ادالت بین الملی ورزشی ایران بر اساس طبق��ه بندی سیستم هماهنگ توصی��ف و كدگذاری كاالهای
گم��رگ ،ب��ه چهار گروه از قبیل کف��ش ،پوشاك ،قایق ه��ای تفریحی -ورزشی و سایر کااله��ای ورزشی تقسیم
گردید.
1. UN Com trade Database
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جدول  :1دسته بندی کاالهای ورزشی
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شرح کاال

کد کاال

گروه کاال

64

کفش ورزشی

انواع کفش های تمرینی ،ژیمناستیک ،دو ومیدانی ،اسکی روی برف و غیره

 61و 62

پوشاک ورزشی

ژاکت ورزشی ،گرمکن ورزشی و لباس شنا

89

قایق های تفریحی-ورزشی

95

سایر تجهیزات

قایق های پارویی و کانوها ،قایق های تفریحی عمومی و قایق های موتوری
انواع توپ ها ،اشیا و ادوات برای تنیس ،تیر اندازی ،ژیمناستیک ،بیلیارد ،تمرینات
فیزیکی در هوای آزاد ،انواع راکت بدمینتون و تنیس و تخته های اسکی و شناور

صادرات ورزشی در سالهای  2009و  2016نیز به ترتیب با  100و  49میلیارد ریال 0/46 ،درصد و 0/14
درص��د کل صادرات غیرنفتی است که 0/32درص��د کاهش رشد داشته است .میزان صادرات ورزشی کشور در
س��ال  2016نسبت به سال  0/32 ،2009درصد رشد منفی را نشان می دهد .بیشترین میزان صادرات کاالهای
ورزش��ی در سال های  2009تا  2016مرب��وط به کفش ورزشی و کمترین آن مربوط به قایق های ورزشی است.
ج��دول  2نشان دهنده اطالعات مربوط به صادرات کااله��ای ورزشی و مقایسه آنها در طی سال های 2009تا
 2016می باشد.
جدول :2صادرات ساالنه کاالهای ورزشی

سهم(درصد)

صادرات کاالهای ورزشی (دالر)

کل صادرات غیرنفتی(میلیون دالر)

سال

0/46

100753028

21891/46

2009

0/29

79203494

26550/83

2010

0/27

94528023

33818/64

2011

0/29

94807515

32567/24

2012

0/17

55014265

31552

2013

0/17

64576176

36555/2

2014

0/196

69998318

35609/27

2015

0/14

49478471

34531/27

2016
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جدول  :3صادرات کاالهای ورزشی

2016

کاالها

2015

سهم

صادرات

سهم

صادرات

0/139

48255242

0/19

69438137

کفش ورزشی

0/001

444470

0/0002

81898

پوشاک ورزشی

0/0002

75401

0/0002

80641

قایق های تفریحی-ورزشی

0/002

703358

0/001

397642

سایر تجهیزات ورزشی

0/14

49478471

0/196

69998318

کل کاالهای ورزشی

روند صادرات کاالهای ورزشی ایران در مقایسه با كشورهای منتخب

شک��ل  1روند صادرات كااله��ای ورزشی تعدادی از كشوره��ای منتخب را در سال ه��ای گوناگون مربوط به
ب��ازه زمان��ی 2016 -1997را نشان می دهد .روند عموم��ی صادرات كاالهای ورزش��ی كشورهای منتخب طی
ب��ازه انتخابی مورد بررسی ،با نوسانات زیادی روب��ه رو بوده است .بیشترین حجم صادرات كاالهای ورزشی در
کشوره��ای منتخب به ترتیب متعلق به کشورهای اندونزی ،هند ،ترکیه ،تایلند ،پاکستان ،مالزی ،روسیه ،ایران و
عمان است .شکل  2نشان می دهد که بیشترین نرخ رشد صادرات كاالهای ورزشی کشور هند در سال ،2005
کشور ایران در سال  ،2001کشور اندونزی و مالزی و تایلند در سال  ،2010کشور روسیه در سال  ،2012کشور
ترکیه در سال  ،2003کشور عمان در سال  2015و کشور پاکستان در سال  2016می باشد.
6,000,000,000
5,000,000,000
4,000,000,000
3,000,000,000
2,000,000,000
1,000,000,000

2016

2014

2012

2010
SEIR
SEPAK
SETUR

2008

2006

SEIND
SEO
SETHA

2004

2002

2000

1998

SEIN
SEM
SERUS

شکل  :1میزان صادرات کاالهای ورزشی ایران و کشورهای منتخب

0
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-0.4
2016

2014

2012

2010

RSEIR
RSEPAK
RSETUR

2008

2006

RSEIND
RSEO
RSETHA

2004

2002

2000

1998

-0.8

RSEIN
RSEM
RSERUS

شکل  :2رشد صادرات کاالهای ورزشی ایران و کشورهای منتخب

در ج��دول  4و  5آمار و ارقام شاخص های تأثیر گذار ب��ر رشد اقتصادی صادرات محصوالت ورزشی کشور
ای �ران و کش��ور اندونزی به عنوان کش��ور پیشرو در صادرات محص��والت ورزشی بیان شده اس��ت .نتایج نشان
می ده��د که بیشترین نرخ رشد صادرات كاالهای ورزش��ی کشور ایران در سال  2001و کشور اندونزی در سال
 2010بوده است.
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جدول  :4آمار و ارقام شاخص های تأثیر گذار بر رشد اقتصادی صادرات محصوالت ورزشی ایران
Gdp

Inf

Ex

Em

RG

Es

Open

Hc

Rd

(سرمایه
انسانی)

(تحقیق و
توسعه)

..

(صادرات
(مخارج کل
محصوالت
دولت)
ورزشی)

(باز بودن
اقتصاد)

31/0

59/11
7/15

..
..

سال

(رشد
اقتصادی)

(نرخ تورم)

(نرخ ارز
واقعی)

(اشتغال)

1997

08/4475

3/17

2/137

5/5

21214325 15E+10/4

1998

9/4483

9/17

8/169

5/4

7682546 32E+10/4

31/0

1999

20/4491

1/20

2/206

3/5

13138192 07E+10/4

3/0

41/14

2000

87/4676

5/14

9/244

1/5

26360029 53E+10/4

31/0

29/17

..

2001

91/4719

3/11

5/278

7/5

81902258 65E+10/4

28/0

54/20

5/0

2002

67/5034

3/14

6/105

5/5

64170548 78E+10/4

27/0

01/25

5/0

2003

71/5403

5/16

26/66

3/5

67E+11/2 96E+10/4

28/0

59/32

6/0

2004

91/5572

8/14

93/65

7/5

83E+13/6 38E+10/5

27/0

37/37

5/0

2005

96/5684

4/13

42/68

8/5

49E+16/3 59E+10/5

27/0

23/45

6/0

2006

64/5901

9/11

77/71

6/5

72646146 87E+10/5

27/0

54/52

6/0

2007

79/6311

2/17

26/75

5/5

94807515 48E+10/5

25/0

78/53

..

2008

88/6256

5/25

55/85

9/4

61E+12/1 49E+10/5

24/0

82/52

7/0

2009

69/6247

5/13

03/97

8/4

24E+14/8 44E+10/5

24/0

7/42

3/0

2010

93/6531

1/10

100

1/4

22E+17/4 26E+10/5

24/0

31/41

3/0

2011

67/6622

6/20

3/109

4/4

94528023 07E+10/5

23/0

34/41

..

2012

52/6052

4/27

2/123

5

94807515 83E+10/4

18/0

95/34

3/0

2013

18/5964

3/39

4/122

1/4

23E+12/1 87E+10/4

18/0

99/37

..

2014

1/6161

2/17

92

7/3

26E+15/1 08E+10/5

18/0

25/42

..

2015

6007

7/13

9/103

8/3

23E+17/3 33E+10/5

21/0

59/50

..

2016

91/6733

56/8

6/106

6/3

16813763 52E+10/5

26/0

..
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Ex
Gdp
Inf
(نرخ ارز
(رشد (نرخ تورم)
واقعی)
اقتصادی)

RG
Em
(مخارج کل
(اشتغال)
دولت)

Es
(صادرات
محصوالت
ورزشی)

Open
(باز بودن
اقتصاد)

Rd
Hc
(سرمایه (تحقیق و
انسانی) توسعه)

1997

34/2433

22/6

..

13/3

67/18 35E-11/5 1819027879 46E+10/3

..

1998

23/2084

38/58

..

34/3

47E-11/9 1564964467 93E+10/2

4/19

..

1999

55/2071

48/20

..

06/3

78/22 96E-11/5 2007348046 95E+10/2

..

2000

38/2143

72/3

..

95/2

31E-11/6 2211218182 14E+10/3

1/24

06/0

2001

76/2190

5/11

..

07/3

45/24 15E-11/6 2044444647 38E+10/3

04/0

2002

74/2257

87/11

..

01/3

05E-11/5 1564816575 82E+10/3

4/24

..

2003

09/2333

58/6

..

85/2

71/25 22E-11/4 63783092931 20E+10/4

..

2004

83/2416

24/6

..

13/3

37E+10/4

71E+13/1

99/26 79E-11/4

..

2005

5/2519

45/10

..

99/2

66E+10/4

61E+15/8

48/31 92E-11/4

..

2006

96/2621

1/13

..

94/2

52/34 99E-11/3 2151148966 11E+10/5

..

2007

61/2750

4/6

..

89/2

73/40 72E-11/3 2147000417 31E+10/5

..

2/43

..

2008

88/2876

77/9

..

73/2

86E+10/5

02E+11/4

97E-11/3

2009

04/2970

81/4

..

89/2

78E+10/6

06E+14/2

03/45 82E-11/2

2010

48/3113

13/5

..

92/2

80E+10/6

05E+17/1

8/40

..

2011

74/3262

35/5

..

35/3

21/42 98E-11/2 3899143299 18E+10/7

..

2012

35/3415

27/4

..

53/3

77/48 94E-11/2 4115122294 50E+10/7

..

2013

1/3560

41/6

..

51/3

01E+10/8

02E+11/3

86/52 75E-11/2

08/0

2014

94/3692

39/6

..

59/3

10E+10/8

58E+14/1

26/56 59E-11/2

..

2015

54/3827

36/6

..

55/3

53E+10/8

08E+16/8

97E-11/2

10E-11/2

52/3 05/3974 2016
..
به منظور بررسی رابطه علیت گرنجری و تصحیح خطا از مدل های زیر استفاده می گردد:
53/3

//

26/60 76E-11/1 1769585398 52E+10/8

08/0

..
..
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∆res t =η0 + ∑ α 0 ∆res t −1 + ∑ β 0 ∆rgdpt − k + ω0 ECT t −1 + ε t
=
=k 1
k 1

= ∆rgdpt
η0 + ∑ α 0 ∆rgdpt −1 + ∑ β 0 ∆res t − k + ω0 ECT t −1 + ε t
=
=k 1
k 1

متغیرهای مدل عبارت اند از:
 : rgdpرشد اقتصادی (رشد تولید ناخالص داخلی واقعی سرانه)
 : resرشد صادرات محصوالت ورزشی
قب��ل از ب��رآورد مدل الزم است ابت��دا نسبت به ساکن پذیر ب��ودن و ساکن ناپذیر بودن سری ه��ای زمانی مورد
استفاده در مدل با استفاده از روش دیکی -فولر تعمیم یافته اطمینان حاصل شود.
آزمون ریشه واحد دیکی -فولر تعمیم یافته:
ρ

β t + α + δ x t −1 + ∑ θ ∆x t −i + ε t
i =1

= ∆x t

ک��ه در آن ∆ عملک��رد تفاض��ل اول و  ε tجمله اختالل اس��ت .در این حالت نیز فرضیه صف��ر ،داشتن ریشه
واح��د برای متغیر سری زمانی  xtاس��ت .به عبارت دیگر ،فرضیه  H 0 : δ = 0بوده که معادل  H0: p =1است.
تعیین تعداد وقفه ها معموال به طور تجربی به دست می آید .یک روش برای تعیین تعداد وقفه ها استفاده از آماره
دوربی��ن -واتس��ون ( )D.Wاست .همچنین ،می توان از آماره  tبرای تعیین تع��داد وقفه ها استفاده کرد .در آزمون
ریش��ه واح��د دیکی -فولر تعمیم یافته نیز از آم��اره  tمربوطه که دیکی فولر با  Tنش��ان می دهند ،همراه با جدول
مقادیر بحرانی مک کینون استفاده می کنیم .مادامی که قدر مطلق  Tبزرگتر از نقطه بحرانی مربوطه باشد ،آن گاه
می توان فرضیه عدم وجود ریشه واحد را رد کرد؛ اما اکنون که شکل مدل به صورت رابطه است ،پیدا کردن ریشه
واح��د ب �رای ساکن پذیری تفاضل مرتبه اول سری کافی نیست ،چرا که اگ��ر ضریب ( )tغیر صفر باشد ،تفاضل
مرتب��ه اول  xtب��ه زمان بستگی دارد و لذا تفاضل سری فوق غیرساکن نخواهد بود .پس باید فرضیه همزمان صفر
بودن ضرایب  tو  xt-1را مورد آزمون قرار دهیم .قاعدتا این فرضیه با آماره  Fصورت می گیرد و از جدول دیگری
ک��ه دیک��ی -فولر تهیه کرده اند و آماره مربوط��ه را با  φ2نشان می دهند که کوچک ت��ر از مقدار بحرانی می باشد.
بنابراین نمی توان فرضیه  H0مبنی بر ساکن بودن تفاضل مرتبه اول را رد کرد.
اگر فرض کنیم مدل به شکل رابطه زیر باشد:
∆xt = α+ ρxt-1 + βt + ut

که در آن  β = 0و  β ≠ 0باشد ،در آن صورت متغیر سری زمانی xtساکن خواهد بود و باید روند خطی قطعی
را حف��ظ ک��رد تا سری حاصله ساکن باشد -در غیر این صورت استفاده از روند در یک رگرسیون منجر به خطای
تصریح مدل می شود که تخمین و آزمون را غیر معتبر می سازد.
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آزمون ریشه واحد

1
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آزم��ون ریشه واحد ،یکی از معمول ترین آزمون هایی است که ب �رای تشخیص ساکن پذیری یک فرایند سری
زمان��ی م��ورد استفاده قرار می گیرد .ب �رای این منظور از آزمون دیک��ی -فولر تعمیم یافته ب �رای کلیه متغیرها طی
دوره 2016 -1997ب��ه صورت فصلی استفاده شده است که فرضیه صفر
(وجود ریشه واحد)،
در مقابل فرضیه
(عدم وجود ریشه واحد) ،آزمون می شود .یک سری زمانی وقتی ساکن است
ک��ه میانگی��ن ،واریانس ،کواریانس و در نتیجه ضریب همبستگی آن در طول زمان ثابت باقی بماند و مهم نباشد
که در چه مقطی از زمان این شاخص ها را محاسبه کنیم .اگر قدر مطلق آماره دیکی -فولر تعمیم یافته محاسباتی
از مق��دار بحرانی جدول بزرگ تر باش��د ،فرضیه صفر رد شده و متغیر ساکن است -در غیر این صورت متغیر در
سطح غیرساکن است و باید آزمون ساکن پذیری روی تفاضل مرتبه اول متغیر صورت گیرد .جداول  6و  7نتایج
حاصل از آزمون ساکن پذیری متغیرها را با استفاده از روش دیکی -فولر تعمیم یافته نشان می دهد .نتایج آزمون
بر روی متغیرهای مدل در سطح و در حالت با عرض از مبدأ و روند ،در جدول  6آمده است.
جدول  :6نتایج آزمون ساکن پذیری متغیرها در سطح و با عرض از مبدأ

نام متغیر

آماره آزمون

نتیجه آزمون

رشد اقتصادی

-0/933

غیر ساکن

رشد صادرات محصوالت ورزشی

-4/52

ساکن

مقدار بحرانی در سطح  5درصد -3/04

ب �رای متغیر رشد اقتص��ادی ،قدرمطلق کمیت آماره آزمون برابر -0/933می باشد .از آنجا که قدرمطلق
کمی��ت بحران��ی برابر  -3/04است که بیشتر از آماره آزمون محاسبه شده است ،فرضیه فرضیه صفر وجود ریشه
واحد یا غیر ساکن بودن متغیر رشد اقتصادی در سطح  5درصد را نمی توان رد کرد .پس نتیجه می گیریم که رشد
اقتص��ادی متغیری غیر ساکن است .متغیر رشد صادرات محصوالت ورزشی قدرمطلق کمیت آماره آزمون برابر
 -4/52می باش��د .از آنجا که قدرمطلق کمیت بحران��ی برابر  -3/04است که کمتر از آماره آزمون محاسبه شده
اس��ت ،فرضی��ه صفر وجود ریشه واحد یا غیر ساکن بودن متغی��ر رشد صادرات محصوالت ورزشی در سطح 5
درصد را می توان رد کرد.
جدول  7نشان می دهد متغیری که در سطح ساکن نبوده  ،با تفاضل گیری مرتبه اول از این متغیر ساکن شد.
جدول  :7نتایج آزمون ساکن پذیری متغیرها در تفاضل مرتبه اول و با عرض از مبدأ

نام متغیر

آماره آزمون

-3/41
رشد اقتصادی
مقدار بحرانی در سطح  5درصد -3/04

نتیجه آزمون

ساکن
1. Unit Root Test
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آزمون علیت گرنجری کوتاه مدت و بلندمدت با استفاده از مدل تصحیح خطا

گرنج��ر 1بی��ان می کن��د که در صورت وجود یک رابطه هم جمعی بی��ن دو متغیر ،علیت به مفهوم گرنجری
حداق��ل در یک جهت (یک طرفه یا دوطرفه) بین آن ها وج��ود خواهد داشت .به هرحال اگرچه آزمون هم جمعی
می توان��د وج��ود یا عدم وجود رابطه علیت گرنجری بین متغیرها را معی��ن کند ،اما نمی تواند جهت رابطه علیت
را مشخ��ص کند .اگر دو متغی��ر  Xtو Ytهم جمعی باشند ،همواره یک الگوی تصحیح خطای برداری بین آن ها
وج��ود خواهد داشت .درنتیج��ه می توان برای بررسی رابط��ه علیت گرنجری بین متغیره��ا از یک مدل تصحیح
خط��ای ب��رداری استفاده کرد .ای��ن الگو که رفت��ار کوتاه مدت و بلندم��دت دو متغیر را به ه��م مربوط می سازد،
به صورت زیر بیان می شود:
n

m

∆Y t =α + ∑ βi ∆Y t −i + ∑ γ i ∆X t −i + λε t −i + v t

=i 1 =i 1

به هرح��ال ج��زء تصحیح خطا (  )λε t −iدر مدل تصحیح خطا یک مسیر اضاف��ی برای بررسی رابطه علیت
گرنج��ری به روی ما می گشاید؛ چی��زی که در آزمون های علیت گرنجر نادی��ده گرفته شده است .اگر متغیرهای
ً
م��ورد بررسی مثال ساک��ن از درجه یک و هم جمع نیز باشند ،استفاده از یک م��دل خود توضیح برداری بر روی
تفاض��ل اول متغیرها به جای استفاده از یک مدل تصحیح خطای برداری برای بررسی رابطه علیت گرنجری بین
متغیره��ا ،به علت حذف جزء تصحیح خطا واریانس ،معادل��ه رگرسیون را افزایش می دهد و بنابراین ،آماره والد
م��ورد نظر اریب خواهد داش��ت .این مسئله باعث قضاوت های نادرست در م��ورد جهت رابطه علیت می شود.
عالوه بر تعیین جهت رابطه علیت گرنجری بین متغیرها مدل تصحیح خطای برداری ما را قادر می سازد که بین
علیت گرنجری کوتاه مدت و بلندمدت تفاوت قائل شویم .معنی دار نبودن  λمی تواند نشان دهنده آن باشد که
رابط��ه علی��ت گرنجری در بلندمدت بین متغیرهای توضیحی نسبت به متغی��ر وابسته وجود ندارد ،یا اینکه متغیر
وابست��ه ی��ک متغیر برون زای ضعی��ف است .معنی دار نبودن مجم��وع وقفه های هرک��دام از متغیرهای توضیحی
می تواند نشان دهنده آن باشد که در کوتاه مدت ،رابطه علیت گرنجری بین هرکدام از متغیرهای توضیحی نسبت
به متغیر وابسته وجود ندارد.
به منظ��ور بررسی جه��ت رابطه علیت بلندم��دت و کوتاه مدت میان ای��ن متغیرها از الگ��وی تصحیح خطای
ب��رداری استف��اده می شود .در این معادالت  ECTt-1باقیمانده های حاص��ل از تخمین روابط بلندمدت برای هر
بخش است و ضریب آن علیت بلندمدت را اندازه گیری می کنند .برای بررسی جهت علیت از آزمون والد استفاده
می کنیم .نتایج آزمون علیت کوتاه مدت ،بلندمدت و هر دو آزمون به طور مشترك میان متغیرهای رشد اقتصادی
و رشد صادرات محصوالت ورزشی در جدول  8مشاهده می شود.

1. Granger
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جدول :8نتایج آزمون علیت گرنجری VECM

علیت بلندمدت
t −1

174

ü

علیت کوتاه مدت

∆ü

t −1

∆rgdpt −1

-0/24
()0/003

5/61
()0/023

-

-0/31
()0/023

-

3/68
()0/063

متغیر وابسته

∆rgdpt
t

∆ü

در ج��دول  8نتای��ج آزمون علیت بلندم��دت و کوتاه مدت گزارش شده است .طب��ق نتایج این جدول ضریب
جمل��ه تصحی��ح خطا در سطح  5درص��د معنی دار بوده اس��ت و علیت بلندمدت دو طرفه بی��ن رشد صادرات
محصوالت ورزشی و رشد اقتصادی تأیید می گردد.

بحث و نتیجه گیری

ام��روزه دستیاب��ی به رشد و توسعه ناخالص داخلی ب��ه دلیل تأثیر مستقیم بر رف��اه اجتماعی ،یکی از اهداف
مهم کالن اقتصادی هر کشور محسوب می گردد .رشد اقتصادی در تمامی بخش های صادراتی و به خصوص
ص��ادرات کاالهای ورزش��ی ،ظرفیت های تولیدی را طی زمان افزایش می ده��د و منجر به ایجاد فرصت های
بیشتر و بهتر برای شکوفایی اقتصاد ورزشی و ورود به عرصه های تازه و نو می گردد .هدف این پژوهش ،بررسی
عملکرد صنعت صادرات کاالهای ورزشی ایران و برخی کشورهای در حال توسعه بود .برای مثال ،وضعیت دو
ً
كشور اندونزی و هند با عملكرد تقریبا مشابه صادرات كاالهای ورزشی نشان دهنده موفقیت چشمگیر اندونزی
در زمینه افزایش صادرات كاالهای ورزشی طی سال های اخیر به ویژه دست یابی به رقم  5میلیارد دالر صادرات
كااله��ای ورزشی در سال 2016است و کشور هند در زمینه ص��ادرات كاالهای ورزشی طی سال های اخیر به
رقم  4میلیارد دالر صادرات كاالهای ورزشی در سال  2016رسیده است .حجم صادرات كاالهای ورزشی دو
ً
كش��ور هند و اندونزی در سال  2009تقریبا مشابه بوده و از سال  2016-2010رقم صادرات كاالهای ورزشی
كش��ور اندونزی از كشور هند باالتر بوده ،ولی از سال  2012به بع��د نرخ رشد صادرات كاالهای ورزشی كشور
هن��د افزایش یافت��ه است؛ به طوری كه رقم صادرات كاالهای ورزشی هند در س��ال  2016حدود  4میلیارد دالر
رسی��د .ص��ادرات ورزشی کشور مالزی در سالهای  2010و  2016نیز به ترتی��ب با  539و  356میلیون دالر
اس��ت که  0/66درصد رشد منفی داشته است .بیشتری��ن میزان صادرات کاالهای ورزشی در سال های 2010
ت��ا  2016مربوط به کف��ش ورزشی و کمترین آن مربوط به قایقهای تفریحی -ورزشی است .صادرات ورزشی
کش��ور ای �ران در ساله��ای  2010و  2016نیز به ترتیب ب��ا  100و  49میلی��ون دالر 0/62 ،درصد رشد منفی
داشت��ه است .بیشترین میزان صادرات کااله��ای ورزشی در سال های  2009تا  2016مربوط به کفش ورزشی
و کمتری��ن آن مرب��وط به قایق های ورزشی است .صادرات ورزشی کشور ترکیه در سالهای  2010و  2016نیز
ب��ه ترتیب با  1/8و  2/2میلیارد دالر است ک��ه 0/81درصد رشد داشته است .بیشترین میزان صادرات کاالهای
ورزشی در سال های  2010تا  2016مربوط به پوشاک ورزشی و کمترین آن مربوط به تجهیزات ورزشی است.
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شك��اف بین رقم ص��ادرات كاالهای ورزشی ایران و تركی��ه در سال  1997حدود  618میلی��ون دالر به نفع كشور
تركی��ه ب��ود كه به مرور زمان به دلیل عدم رشد معنادار صادرات كاالهای ورزشی ایران و در مقابل رشد قابل توجه
صادرات كاالهای ورزشی تركیه ،شكاف موجود به مرور افزایش یافتهاست؛ چنان كه این شكاف در سال 2016
نزدی��ك به  2/2میلیارد دالر ش��ده است .رشد صادرات كاالهای ورزشی در ط��ی دوره  2016-2010به ترتیب
در کشوره��ای روسیه ،اندونزی ،مالزی ،پاکستان ،ترکیه ،عمان ،ایران ،مالزی و تایلند می باشد .در سال 2016
 ،ص��ادرات كااله��ای ورزشی كشور عمان  0/21براب��ر ،صادرات كاالهای ورزشی روسی��ه  3/9برابر ،صادرات
كااله��ای ورزشی مالزی  7/1براب��ر ،صادرات كاالهای ورزشی تایلند  22/3براب��ر ،صادرات كاالهای ورزشی
پاکستان  34/4برابر ،صادرات كاالهای ورزشی ترکیه 45 /7برابر ،صادرات كاالهای ورزشی هند  76/6برابر و
صادرات كاالهای ورزشی اندونزی  105/9برابر صادرات كاالهای ورزشی ایران بوده است .نتایج تحقیق نشان
داد که برخی شاخص های مهم اقتصاد سنجی از جمله نرخ ارز ،شاخص باز بودن اقتصاد ،نرخ مخارج دولت
و شاخ��ص تورم بر عملکرد صادرات کاالهای ورزشی و رشد ناخالص داخلی تأثیرگذارند .اصوال اقتصاددانان
کالسی��ک و نئوکالسی��ک بر این باورند که افزایش درجه باز بودن تجاری ،موتور محرکه رشد و توسعه اقتصادی
اس��ت و این مهم منجر به تشویق کشورهای جهان در افزای��ش همگرایی اقتصادشان از طریق افزایش صادرات
می گ��ردد .این یافته پژوهش با نتای��ج خدادادی و همکاران ( ،)1397غالمی و همکاران ( ،)1396نهاوندیان و
افقهی ( )1393و دی ویتا و کیاو )2014( 1همخوان است .شاخص های نرخ ارز ،بازبودن اقتصاد ،نرخ مخارج
دول��ت از مهمترین ابزارهای سیاسی و حاکمیتی دولت ها محسوب می شود که هر کدام از این عوامل می تواند
تأثی��ر قاب��ل توجهی بر صادرات کاالهای ورزشی و رشد اقتصادی ورزشی هر کش��ور داشته باشد .بنابراین نرخ
ارز می توان��د ب��ر تقاضای کاالهای ورزشی تأثیر بگذارد ،زیرا کاهش ارزش پول یک کشور باعث ارزان تر شدن
ً
پ��ول یک کشور در خارج از کشور می شود و متعاقبا منجر ب��ه افزایش جریان تجارت کاالها می شود .از طرف
دیگر ،تورم نیز از دیگر عوامل مهم و تأثیرگذار بر صادرات است که در صورت افزایش می تواند موجب از بین
رفت��ن انگیزه های سرمایه گذاری و عدم تخصیص بهین��ه منابع گردد و در نهایت تولید داخلی کاالهای ورزشی
را تحت تأثیر قرار دهد.
یافت��ه دیگر تحقیق نشان داد ک��ه نهادهای تحقیق و پژوهش می توانند بر عملک��رد صادرات کاالهای ورزشی
تأثیرگ��ذار باشن��د .توسعه ص��ادرات در هر کشور به عوامل زی��ادی بستگی دارد که زیربنای هم��ه آن ها به میزان
پژوهش و تحقیقات در زمینه توسعه صادرات وابسته است .از عمده ترین فوائد انجام تحقیق و پژوهش پیرامون
توسع��ه صادرات می توان ب��ه افزایش کیفیت محصول ،ایج��اد بازارهای صادراتی جدید ،ح��ذف مراحل مازاد و
کاه��ش قیم��ت تمام شده کاال اشاره ک��رد .این نتیجه از تحقیق با یافته های بی و ل��ی ،)2017( 2تریک و مالیک
( ،)2017زرن��دی و همک��اران (  )1395و نهاوندیان و افقهی ( )1393همخوانی دارد .بنابراین وجود پارك های
فناوری و مراکز رشد و برخورداری آنها از قوانین و مقررات خاص حمایتی در زمینه صادرات کاالهای ورزشی،
همچنی��ن تخصیص اعتبارات دولتی متناسب تحقیق و توسعه ص��ادرات کاالهای ورزشی در کشور می تواند بر
توسع��ه صادرات کاالهای ورزشی تأثیر بگذارد .از این رو ،شرکت ه��ا و نهادهای تحقیق و پژوهش ،عمده ترین
عام��ل رشد اقتص��ادی و پیشرف��ت تکنولوژیک در کشوره��ا بوده اند .دیگر یافت��ه پژوهش نش��ان داد که سرمایه
1. De Vita & Kyaw
2. BY, Lee
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انسان��ی ب��ه عنوان یکی از عوامل مه��م و تأثیرگذار بر عملکرد صادرات کاالهای ورزش��ی به شمار می آید؛ یعنی
سرمایه گذاری پایدار در منابع انسانی در بخش های مرتبط با صادرات کاالهای ورزشی و دسترسی به مجموعه
نی��روی انسانی آموزش دی��ده و با تجربه در بخش های تولید کاالهای ورزشی دان��ش بنیان می تواند بر صادرات
کااله��ای ورزشی تأثیرگذار باشد .این یافته از پژوهش با نتایج جالئی و همکاران ( ،)1397غالمی و همکاران
( ،)1396نهاوندی��ان و افقهی ( )1393و بن حبیب و اسپیگل )1994( 1همخوان است .بنابراین وجود انعطاف
در تعیی��ن دستم��زد ،ساعات کار و رواب��ط کارفرما و پیمانکار ،وجود ارتباط بین دستم��زد و بهره وری نیروی کار
ب��ر بهره وری سرمایه انسان��ی و در نهایت بهره وری سرمایه انسانی بر توسعه صادرات کاالهای ورزشی تأثیرگذار
خواهد بود.
مطاب��ق نتایج به دست آمده ،رشد صادرات کااله��ای ورزشی ،تأثیر مثبت و معناداری بر رشد تولید ناخالص
داخل��ی کش��ور ایران دارد .این نتیجه از پژوهش با نتایج زفر و همکاران ،)2017( 2سیلوا و همکاران،)2017( 3
ب��ی و ل��ی ( ،)2017تری��ک و مالی��ک ( )2017و ساندو و سیوسان��ل ( )2014همخوان اس��ت .رشد صادرات
محص��والت ورزشی موجب باال رفتن ظرفی��ت تولید ،برخورداری از صرفه های اقتص��ادی ،افزایش بهره وری و
تخصیص کاراتر منابع و در نهایت رشد باالتر در بخش غیر صادراتی می گردد .با توجه به چالش ها و مشکالت
موج��ود در این بخش ،سرمایه گذاران تمایلی به سرمای��ه گذاری در صنعت کاالهای ورزشی ندارند .با توجه به
این شرایط ،بخش های تولیدی ایران در شرایط مساعدی قرار ندارند و بدیهی است که سرمایه گذاران که به دنبال
فضای امن و پرسود برای سرمایه گذاری می گردند ،با مشاهده مشکالت موجود ،فضا را برای سرمایه گذاری در
بخش ه��ای تولیدی و مولد مناسب نمی دانن��د و سرمایه های خود را به بخش های پرسود و اغلب نامولد انتقال
می دهند.
از نظ��ر مناب��ع مالی مورد نیاز از طریق اعطای وام و اعتب��ارات در جهت تامین سرمایه در گردش و نیز تشکیل
سرمای��ه ثاب��ت ،برخی ارزیابی ه��ا حکایت از آن دارد که بخ��ش صنعت ورزش در مقایسه ب��ا دیگر بخشهای
اقتص��اد کش��ور همبستگی باالتری با اعتب��ارات دارد؛ به طوری که کاهش اعتب��ارات در بخش صنعت به نسبت
شدیدت��ری به کاهش رشد صنعت��ی و رکود در فعالیتهای صنعتی می انجامد .ل��ذا می توان نتیجه گرفت که در
اقتص��اد بان��ک محور ایران ،بخش صنعت تا چه اندازه به وام و اعتبارات بانکی وابسته است -اعتباراتی که تقریبا
ب��ه مثاب��ه یارانه دولتی برای سر پا نگه داشتن صنعت عمل کرده است .از این رو ،به نظر می رسد برخی روندهای
حاک��م ب��ر فضای سیاستگذاری کشور نیز درجهت جلوگیری از رش��د و رونق صنعتی عمل نموده است .سال ها
سیاست گ��ذاری نادرس��ت در بخ��ش پولی و بانکی موجب ش��ده است که صرف دریافت اعتب��ار از نظام بانکی
ضام��ن سودآوری در برخ��ی فعالیتهای صنعتی باشد ،بدون آنکه به خالقیت خاص��ی از سوی وام گیرنده نیاز
باش��د .تولیدات ورزش��ی به این دلیل با نوسانات ن��رخ ارز همگام می شود که نهادهه��ای اولیه و حتی کاالهای
واسط �های غال��ب محصوالت بخش صنعت وارداتی است .لذا تولیدات ورزشی نه تنها با تغییر در میزان اعطای
وام و اعتب��ارات و یارانهه��ای مستقیم و غیرمستقیم دولتی ،بلکه ب��ا اعمال یک سیاست پولی که نرخ ارز را تحت
تاثی��ر ق �رار دهد یا کاهش قیمت نفت و درآمدهای نفتی که در منابع ارزی و نرخ ارز اثر می گذارد ،دچار نوسان
1. Benhabib and Spiegel
2. Zafar et al
3. Silva et al
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م��ی ش��ود .باید در نظ��ر داشت که کاهش قیمت نفت و درآمدهای حاصل از ص��ادرات آن ،از یک سو با کاهش
درآمدهای دولت و کاهش اعتبارات و از سوی دیگر ،از طریق اثرگذاری بر نرخ ارز و باال رفتن هزینههای تولید
ب��ه نوسانات تولیدات ورزشی دامن میزند تا جایی که تغیی �رات شدید نرخ ارز در مدت زمان کوتاهی می تواند
بسی��اری از بنگاهه��ای صنعتی را در معرض خطر ورشکستگی قرار ده��د .دولت ایران هیچ گونه یارانهای را برای
صنع��ت کااله��ای ورزشی ارائه نمی دهد که به موجب آن این بخش در مواجه��ه با چالشهای بزرگی از رقابت
بین المللی ،قرار دارد.
ب��ه طور کلی می ت��وان گفت که به منظور افزای��ش ارزش افزوده در بخش صنع��ت ورزش و صنعت صادرات
کااله��ای ورزشی به عنوان یکی از مهم ترین بخش های اقتصادی در بیشتر کشورهای دنیا ،باید توسعه صادرات
کااله��ای پرطرف��دار و با کیفیت ورزش��ی در اولویت برنامه های دولت ق �رار گیرد ،زیرا ک��ه توسعه صادرات در
ای��ن بخ��ش منجر به تقویت مبادالت خارجی و در نتیجه افزایش تولید داخل��ی می گردد .از طرف دیگر ،توسعه
ص��ادرات کاالهای ورزشی با ایج��اد تخصص در تولید کاالهای صادراتی ،باعث رشد تولید و افزایش بهره وری
خواه��د ش��د .همچنین ،افزایش صادرات کااله��ای ورزشی تا حدی ارز مورد نیاز کشوره��ای در حال توسعه را
فراهم می کند .در نتیجه می توان با استفاده از این ارز ،منابع مورد نیاز برای واردات کاالهای سرمایه ای در بخش
ورزش و رشد بیشتر کاالهای ورزشی فراهم کرد .در این راستا پیشنهاد می شود برای افزایش رشد بخش صنعت
ص��ادرات کاالهای ورزشی ،سیاست ه��ا و برنامه هایی در حمایت از تولید کنندگان داخلی نظیر سیاست تشویق
صادرات کاالهای ورزشی اجرا گردد .همچنین تالش برای عضویت در سازمان تجارت جهانی و تعامل با سایر
کشورهای پیشرو در زمینه صادرات کاالهای ورزشی و ارتباط و تعامل با شرکت های چند ملیتی در عرصه تولید
کاالهای ورزشی می تواند بر عملکرد صنعت صادرات کاالهای ورزشی اثرگذار باشد.
ی��ادآور می گردد آن چه تاکنون پیرامون محصوالت و کاالهای ورزشی انجام گرفته است ،بیشتر در زمینه ارائه
ارق��ام صادرات و واردات کاالهای ورزشی ب��وده و تا االن در مورد عملکرد صنعت صادرات کاالهای ورزشی و
تأثیر آن بر رشد ناخالص داخلی پژوهشی صورت نگرفته است .از این لحاظ پژوهش حاضر تالش بکری است
ک��ه نتایج آن نشان داد افزایش صادرات محصوالت ورزشی در ایران و برخی کشورهای در حال توسعه می تواند
ب��ر رشد ناخالص داخلی تأثیرگ��ذار باشد .در نهایت ،رشد صادرات محصوالت ورزشی موجب ارتقای ظرفیت
تولی��د ،صرفه های اقتصادی ،فرصت های جدید شغلی و ارتقای کیفی��ت محصول متناسب با استاندارد جهانی
خواهد شد.
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