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 مقاله پژوهشی

های گذاری بخش خصوصی در کارگاهتأثیر مخارج مالی دولت ایران بر سرمایه

 تولید کاالهای ورزشی
 

 3فرامرز طهماسبی  ،2خانلو جعفر گنج، 1فریبا عسکریان 
 

 )نویسنده مسئول(   دانشگاه تبریز و دانشگاه خوارزمییار مدیریت ورزشی،  دانش.  1

 ی مدیریت ورزشی، دانشگاه تبریز  ادکتر.  2

   نور واحد خدابنده  دانشگاه پیام  ،استادیار اقتصاد .  3
 

 27/05/1397تاریخ پذیرش:               02/1397/ 21تاریخ دریافت: 
 

 چکیده 

و نیز   ایسرمایه  و جاری مخارج ) مخارج مالی دولت  اثرهای بررسى حاضر، هدف از انجام پژوهش

در مقطع   ورزشیهای تولید كاالهای كارگاه  در بخش خصوصى گذارى بر سرمایه  كسرى بودجه(

خطا با   تصحیح و مدل بردارىهاى خودرگرسیون روش  بود. در این پژوهش 1372-1392زمانی 

كار برده  به ( ۴/ 1و مایکروفیت ) نسخة  )نسخة نُه(  ایویوز سنجیداقتصا هایافزاراستفاده از نرم 

 در واقع صنعتی هایكارگاه  و شامل تمامیبودند  یکسان  طرح  این  جامعه و نمونة آماری شدند. 

و   رانیبرون  اثر دولت، جاری افزایش مخارج  بودند. براساس نتایج، كشور  روستایی  و  شهری نقاط

بر  رانیدرون  اثر اقتصادی، هایزیرساخت  در گذاریسرمایه  ای ومخارج سرمایه  افزایش

اثر منفی  دهندة های پژوهش نشان خصوصی در این واحدهای تولیدی داشتند. یافته گذاری سرمایه 

اتخاذ  ، بنابراین گذاری خصوصی در صنایع تولیدی بخش ورزش بودند؛ری بودجه بر سرمایه كس 

گذاری  تواند بر سرمایه های مناسب اقتصادی توسط دولت و جلوگیری از كسری بودجه میسیاست 

وابسته به آن   ورزشی وكارهایخصوصی در صنایع تولیدی بخش ورزش و توسعة كسب بخش 

 كمک كند. 

 

وكارهای  مخارج مالی، صنعت ورزش، كسب  ،گذاری بخش خصوصی، سرمایه  کلیدی: واژگان 

 . ورزشی

 
1. Email: daniel_1380@yahoo.com 

2. Email: ganjkhanloojafar@yahoo.com 

3. Email: tahmasebi.faramarz@yahoo.com 
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 مقدمه 
 به متوسطو  کوچک که صنایع دهدمی نشان یافتهتوسعه  و توسعهدرحال کشورهای از تجربة بسیاری

ند باش صنعتی آن کشورها داشته و توسعة اقتصادی در محوری یتوانند نقشمی گوناگون دالیل

از مزایای  بزرگ صنایع بیشتر پذیریو انعطاف آفرینیاشتغال  (. نوآوری،۹3 ،13۸۴)شقاقی و شفیعی، 

صنایع تولیدی ت نیز اهمی (. در ایران2۹، 2۰۰۹، 1هستند )اُدیر، گیلمور و کارسون  این واحدها

ی است که توجه به این صنایع در اسناد باالدستی کشور مانند سند کوچک و متوسط تا حد

کلی توسعة بخش  هایسیاست مقاومتی، اقتصاد یکل هایسیاست سالة کشور،بیست  اندازچشم

 ة اقتصادیهای پنجم و ششم توسعبرنامه معظم رهبری(، قوانین مقام شده ازسوی)ابالغ صنعت

صراحت ذکر شده است. ایران به های صنعتیشهرک کوچک و نامة سازمان صنایعاساس کشور،

(، بیش 13۹3ماه ایران )شهریور صنعتی هایشهرک  و کوچک صنایع سازمان اساس گزارش آماری بر

 اشتغال درصدی از ۴۵سهم  با کوچک صنعتی واحدهای کشور را صنعتی درصد از واحدهای ۹2از 

  دهند.می صنعتی تشیکل

های شاخص تعاریف متفاوتی از واحدهای صنعتی کوچک و متوسط )بسته بهدر کشورهای گوناگون 

 نفر شاغل 1۵۰کارکنان، صنایع زیر  تعداد شاخص به توجه با ایران . درگوناگون( ارائه شده است

آماری  هایاساس طرح(. بر1۸، 2۰1۵ ،شوند )سلیمانیمی محسوب متوسط و کوچک درزمرة صنایع

های صنعتی ن کارگاههای گذشته تعداد شاغال، طی دهههای صنعتی کشوراز کارگاه شدهگردآوری 

بوده است؛ بنابراین، کمتر نفر  1۵۰از همیشه  تاکنون 13۵1از سال کاالهای ورزشی  کنندةتولید

ی ها، صنعت تولید کاالهای ورزشی در ایران و بسیاربندیو سایر طبقه بندی ذکرشدهبراساس طبقه 

. کارهای کوچک و متوسط قرار داردوصنایع و کسب توسعه جزواز کشورهای دیگر درحال

پیشرفت هستند؛ گوناگون جهان مدام درحالوکارهای ورزشی کوچک و متوسط در کشورهای کسب

ا امروزه در شکل گرفتند، ام 1۹۷۰ارها از اواخر دهة کواین کسب  ، در تایوان بسیاری ازنمونهعنوان به

پیشرفت شده درحالت شدید، محصوالتی با کیفیت ارتقایافته و خطوط تولید متحول بازارهایی با رقاب

برای خدمات و ایجاد تقاضا  واقعیت این است که صنعت ورزش با (.۵1، 2۰12، 2فو-)هوی هستند

 وکارتوسعة کسب  برای را ست که زمینة الزمایجاد جذابیت برای اجتماعات اکاالهای ورزشی و با 

تولید کاالها و تجهیزات نظران، (. به اعتقاد صاحب11۷، 2۰1۰ کرده است )علیزاده و هنری، همفرا

به ، 2۰۰۴، و همکاران 3شود )مورهای اصلی صنعت ورزش محسوب مییکی از زیرساختورزشی 

 
1. O’Dwyer, Gilmore & Carson 

2. Huei-Fu 
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ها و ایر مؤلفهس وکارهای تولیدی ورزش نسبت بهت مهم کسب(. مزی۶3، 2۰۰۶ زاده،محرمنقل از 

ر فعال بخش خصوصی و صنعت ورزش مثل بودجة ورزشی دولت، حضور بسیا یاجزا 

 آن  بودجة  تأمین به در ورزش دولت تصدیگری ،زیرا نداشتن مستقیم دولت در آن است؛تصدیگری

حسینی شود )پاداش، سلطانمنجر می درآمدزانبودن آن  و ورزش  صنعت برشدنزینهه ،دولت ازطریق 

برای  های خصوصیعنوان سازمان با ورزشی تولیدی هایکه شرکت(؛ درحالی3۶، 2۰11ری، و خبی

(. ۴۴، 2۰13 کنند )سجادی،می فعالیت ورزشی خدمات و کاالها فروش ازطریق درآمد کسب

خرید پوشاک و کاالهای ورزشی بخش عمدة  ،طبق آمارهای رسمی مرکز آمار ایران براین،افزون

توسعة صنایع وابسته به تولید و توزیع کاالهای دهد. ی ایران را تشکیل میمصارف ورزشی خانوارها

؛ های اصلی توسعة صنعت ورزش در آن کشور تلقی شودیکی از مؤلفه تواند شی در هر کشور میورز

های ورزشی خانوارها با رواج ورزش در هر کشوری متناسب است و هر هزینه  میزان زیرا،

و  لوازم تولید ،روازاین ؛(۹۹ ،2۰۰۷شود )عسکریان و جعفری، کننده یک خریدار محسوب میشرکت

 سبب و کند کمک ورزش رونق اقتصادی به است توانسته  ورزشی ارائة خدمات و ورزشی تجهیزات

های هزینه ،واقعدر .(۷۶ ،2۰1۶ ،شود )شریفیان، یوسفی و قهرمان تبریزی توسعة ورزش بهبود

عنوان صنعتی و یکی از چهار جزء اصلی ورزش به ورزشی خانوارها موتور محرک اقتصاد ورزش

گوناگون جتماعی باالیی در میان ملل که از جایگاه فرهنگی و ا هستندجذاب، پویا و پرطرفدار 

 کل از درصد 22 ورزشی کاالهای ،میالدی 2۰۰۰ دهة اوایل در ،نتایج مطالعاتبراساس . رندبرخوردا 

 یافته افزایش بعد هایسال در  مقدار تدریج اینبه  که ندبود داده اختصاص خود به را  بازار جهان  سهم

 بستگی افرادی به تعداد ورزشی البته اندازة بازار(؛ 2، 2۰13 ،است )صادقی، کشگر، قاسمی و کارگر

آوردن  دستبه  برای را الزم منابع و تمایل دارند هستند مندعالقه ورزش  و ورزشی کاالی به که دارد

توان به میبراین، افزون(. 112 ، 2۰1۶کنند )شریفیان، نورایی و محمدی،  مبادله ورزشی کاالی

و رشد  نفتی و تسریع در روند توسعهافزایش صادرات غیربرای عنوان ابزاری مؤثر استفاده از آن به 

 زنجیرة تأمین دارای  ایران  در ورزشی تولیدی هایشرکت  ،به اعتقاد پژوهشگران اقتصادی اشاره کرد.

تولید پوشاک،  بنابراین، هستند؛( فروشانخرده و کنندگانتوزیع  کنندگان، تولیدکنندگان،تأمین)

مزیت  کسب و است مطرح های این صنعتساخت زیر از یکی عنوانبه یـای ورزشـاالهـفش و کـک

 ،دارچیان، احسانی و کشتیاست )ویسی، کوزه های تولیدیشرکت ویژة این  اهداف از آن  در رقابتی

2۰1۵ ،113.)  

های خاص صنایع کوچک و متوسط مثل تولید پوشاک، کفش و دلیل ویژگیور ایران به در کش

 به ورود کم د در آن مشارکت داشته باشد. هزینةتوانتر میراحت کاالهای ورزشی، بخش خصوصی 
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جملة این  و نوآوری، از  توسعة صنعت از  ی مناسبسطح و مالی منابع به آسان  دستیابی صنعت،

های تولید پوشاک و روست که تقریبًا تمامی کارگاه(؛ ازهمین33۹، 2۰12، 1ها هستند )روچاویژگی

نظر د. بهنشوو توسط همین بخش اداره میکیت بخش خصوصی هستند ایران در مال کاالهای ورزشی

رفاً بخش خصوصی صقاطع گفت که  طورتوان به یرسد تنها بخشی از صنعت ورزش که ممی

 که  ذکر استید کاالهای ورزشی هستند. شایان های صنعتی تولعهده دارد، کارگاهتصدیگری آن را بر

 ، وکار کوچک و متوسط تولیدی با وجود داشتن مزایای فراوان برای اقتصاد کشورواحدهای کسب

 کوچک فعالیت، سابقة کم، حجماند. رو بودههای فراوانی نیز روبههمواره با مشکالت و محدودیت

 مالی، شفافیت نبود و شدهحسابرسی مالی هایصورت  از برخوردارنبودن کافی، اعتبار نداشتن

تحت پوشش، ازجمله  هایپروژه گذاریسرمایه اندک بازدهی و به وثیقة کافی نداشتنسترسید

، 2۰1۵ ،پور، ایروانی، نوتاش، موسوی نقیبیدها هستند )حسنقلیها و مشکالت این واحمحدودیت

گرفتن این صنعت در  از کشورهای بزرگ از قرار البته صنعت تولید کاالهای ورزشی در برخی (؛2۴

 و خرید وسایل کشورها برای روزافزون تقاضای ،زیرا ؛طبقة صنایع کوچک و متوسط فراتر رفته است

 هایشرکت ابر کشورها از بسیاری درکه  است شده بااستاندارد باعث باکیفیت و ورزشی تجهیزات

د نشو تشکیل ملیتیچند ورزشی وسایل و کاالها، تجهیزات و تجارت تولید زمینةدر المللیبین

براساس محاسبات ، افزاریهای سخت ی برای مثال، جدا از ارزش دارای(؛ 3۶، 2۰۰۵ )نادریان جهرمی،

میلیارد دالر آمریکا تخمین زده  ۶/2۹ مبلغ 2۰1۷ش برند شرکت نایک در سال ارز ، تنها2فوربس

بازار از درصد  3۰که ایاالت متحده  نشان دادند 1۹۹۰شده در سال مطالعات انجامشده است. 

این  (.۶ ،2۰۰۴، دست داشت )عسکریانمیلیون دالر را در ۵3۷/3۷ه ارزش تجهیزات ورزشی جهان ب

 ،3استاتیستا )پایگاه الکترونیکیمیلیارد دالر رسیده است  ۶۵ بر به مبلغی افزون 2۰1۵رقم در سال 

، 2۰11، در سال برای مثال دهای بزرگ نیز وضعیتی مشابه دارد؛(. این صنعت در سایر اقتصا2۰1۷

 تشکیل کشور چین را ورزش صنعت از  درصد  ۸۰ ورزشی تجهیزات و پوشاک جملهاز  ورزشی کاالهای

 صنعت کاالهای جهانی انجمن گزارش  راساس(. همچنین، ب۷۵۷، 2۰11 ،۴دادند )فنگ و زنگمی

 ۷۰ که حدود است ورزشی کاالهای ترین تولیدکنندةبزرگ  به شدنتبدیل  درحال چین ورزشی،

کارهای کوچک واست. در تایوان بسیاری از کسب  داده اختصاص  خود به  را پایة جهان تولید  از  درصد

با رقابت شدید، ا امروزه در بازارهایی ند، امشکل گرفت 1۹۷۰دهة تا متوسط ورزشی از اواخر 

، فو-)هوی هستندپیشرفت شده درحالتولید متحول  یافته و خطوطمحصوالتی با کیفیت ارتقا
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وکارهای مربوط به صنعت کاالهای ورزشی صرفاً به اشتغال در صنایع البته کسب  (؛۵2 ،2۰12

مله بازاریابی و یز در بخش توزیع این محصوالت ازجبلکه افراد بسیاری ن ؛دنشوتولیدی محدود نمی

کرد که اعالم  2اسکوربورگ  هایپژوهشبه نقل از  1رتال استاتیستاپُ ؛ برای نمونه، فروش اشتغال دارند

 اند؛های ورزشی مشغول بودهروشگاهعنوان فروشنده در فمیلیون نفر به 1۰۷حدود  2۰1۶در سال 

 و برندمی پیش همدیگر را هاآن ،واقعشریک هستند. در باهمآشکارا ورزش  و وکارکسب ،بنابراین

 )علیزاده و هنری،  کندمی حمایت هاآن که از توسعة دوجانبه دهندمی  شکل همسازی را الگوی

2۰۰۸، 11۶.) 

 سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، شناختی،جمعیت  عوامل از ناشی محیطی  تغییرات  و اطمینان نبود 

در  است الزم و اندتأثیر گذاشه ورزشی  تولیدی هایشرکت و رقابتی بر حقوقی فیزیکی، ،فناورانه

 بستر ،دلیلهمینبه ؛(۶۰، 2۰1۵)ویسی و همکاران،  شوند بررسی و بازبینیها وضعیت این شرکت

 توسعة صنایعبر  دولت توان حمایتی و طبیعی اجتماعی، قانونی، فنی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی،

شناخت نحوة  ،بنابراین (؛2۹، 2۰1۵ پور و همکاران،دارد )حسنقلی  عمیقی ثیر تأ  متوسط و کوچک

مواجهة این واحدها  تواند به شیوة درستدولت می های اقتصادیتأثیرپذیری این صنایع از سیاست

های پولی سیاست ،اقتصادی دولت هایترین سیاستمهمشرایط متغیر اقتصادی کمک کند. از برای 

عمرانی و درآمدهای  های جاری وت با استفاده از هزینههای مالی دولسیاستو مالی آن است. 

شوند طریق متغیرهای پولی و ارزی اعمال میدولت ازهای پولی مالیاتی و غیرمالیاتی و سیاست

 (. 33۷ ،2۰۰۹، 3)برانسون 

، در ایران وکارهای تولیدی ورزش پرداخته باشندهایی که از منظر اقتصاد کالن به کسبپژوهش

ها در ( اشاره کرد. آن2۰1۶فیان، زرندی و تبریزی )توان به مقالة شریها میجملة آن محدودند؛ از

 هاینمونه  با در مقایسه داخلی کاالهای پذیریبخشی رقابتدرون موانعپژوهش خود به بررسی 

به این نتیجه رسیدند  هاپرداختند. آن 13۹1سال  در ایران  ورزش صنعت  تولیدی بخش در خارجی

 ایران  ورزش صنعت تولیدی بخش خارجی در کاالهای با پذیریرقابت بخشیدرون  موانع که بین

ترین مانع و عامل کیفیت عامل سرمایه بزرگها، دارد. براساس پژوهش آن وجود اختالف معنادار

االهای ورزشی داخلی قرار دارند. ک پذیریرقابت هسر را هستند که دربخشی ترین مانع درونکوچک 

 ایران ورزشی کاالهای صادرات به های مربوطکاوش در دادهبا ( 2۰1۶عسکریان، اصغرپور و سرالب )

 
1. www.statista.com 

2. Scarborough Research 

3.  Branson 
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 نتایج یران را بررسی کردند.مزیت نسبی صادرات کاالهای ورزشی ا، 2۰1۰و  2۰۰۰های سال طی

 ولی در ،است رقابتی مزیت ورزشی دارای  پوشاک و  کفش صادرات در  ایران که  داد آنان نشان  پژوهش

( 2۰۰۵. عسکریان )رقابتی ندارد قدرت ورزشی تجهیزات سایر و توپ تفریحی، هایقایق کاالیی گروه

را تحلیل و بررسی  13۸۰و  13۷۷های المللی کاالهای ورزشی ایران در سالمیزان مبادالت بین

المللی کاالهای ورزشی در ایران نسبت به کشورهای میزان مبادالت بینکرد. وی دریافت که 

مصارف ورزشی  بودن اندازة بازار کاالهای ورزشی وکه دالیل آن را کوچک  پیشرفته بسیار کمتر است

های اقتصادی، مکاالهای ورزشی، فقدان تبلیغات و بازاریابی مناسب، تحری نبودنخانوارها، مرغوب

 . ز کشور با سایر کشورها دانستشدة کاالهای ورزشی ایران و نیز نابرابری ارافزایش قیمت تمام

 های مالیترین ابزارهای سیاستهمعنوان یکی از مای دولت بههای هزینهرسد سیاستنظر میبه

ند و گذاری بخش خصوصی بر صنعت ورزش داشته باشر سرمایهند تأثیری قدرتمند بتوانمی

وکارهای کوچک و متوسط مربوط ترین حضور بخش خصوصی در صنعت ورزش ایران به کسب مهم

هیچ پژوهشی در  در رسدنظر میبراین، بهشود. افزونی ورزشی مربوط میکاالهابه تولید و توزیع 

ارج ای و مخهای هزینهطور عام و سیاستهای مالی دولت بهسیاست اثرهای ،ان و خارج از کشورایر

صدد بررسی اساس، پژوهشگران در مطالعة حاضر در؛ براینطور خاص بررسی نشده استمالی آن به

ی تولید کاالهای هاگذاری بخش خصوصی در کارگاهای دولت بر سرمایهزینههای هتأثیر سیاست

 .ورزشی هستند
 

 شناسی پژوهش روش
 ماهیت دلیلبه و است کاویتحلیلی با استفاده از دادهی و توصیف مطالعات ازنوع حاضر پژوهش

نیاز مورد اطالعات منظور،بدین .استبوده  ایکتابخانه روش از استفاده آوری اطالعات باجمع  موضوع،

های ملی بانک مرکزی برای مقطع زمانی ساببودجه و ح و مرکز آمار ایران، سازمان برنامه از

 مخارج مالی دولت )شامل مخارج جاری و شامل موردنیاز اطالعات اند.استخراج شده 13۹2-13۷2

ای و نیز های هزینهترین ابزارهای سیاستعنوان یکی از مهمای و نیز کسری بودجه( بهسرمایه

گذاری بخش عنوان ابزار شناسایی سرمایههای تولید کاالهای ورزشی )بهگاهگذاری در کارسرمایه

تا  13۷2های طی سالوکارهای تولیدی کوچک و متوسط در بخش ورزش ایران( خصوصی در کسب 

 برای .اجرا شدند موجود براساس آمارهای هاآزمون الزم، اطالعات آوریجمع  از . پساندبوده 13۹2

اساس خصوصی در تولید کاالهای ورزشی برگذاری بخش مخارج مالی دولت بر سرمایه اثر بررسی

استفاده شد. برای  برداری و مدل تصحیح خطارگرسیون های خودرانی، از روش ة اثر برون فرضی
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 2افزار مایکروفیتو نرم  )نسخة نُه( 1ایویوز  سنجیاقتصاد افزارنرم مدل، و برآورد هاداده وتحلیلتجزیه 

 .کار برده شدبه ( استفاده شد.1/۴)نسخه 

وکارهای تولیدی بخش ورزش تنها کسب: های تولید كاالهای ورزشیگذاری در كارگاهسرمایه

پوشاک و کاالهای کنندة های صنعتی تولید، کارگاهها وجود داردآمارهایی رسمی دربارة آنکه 

 هایسیاست اتخاذ و کشور صنعتی ساختار شناخت، مرکز آمار ایران برای واقعورزشی هستند. در

های تولید جمله کارگاهکشور را )از های صنعتیکارگاه از آمارگیری طرح  مناسب، صنعتی توسعة

 هر سال و ه استلحاظ کرد جاری خود هایبرنامه  از یکی عنوانبه 13۵1سال  از کاالهای ورزشی(

است.  داده قرار کنندگاناختیار استفادهآن را در نتایج وکرده  ( اجرا13۵۷و  13۵۶های جز سال)به

 ،کشور در  صنعتیگوناگون  هایفعالیت برحسب شدهرهای ذکسال تفصیلی ها اطالعاتآن طرح  در

 زیربنایی و معدن صنعت، آمارهای دفتر صنعت جدول کارشناس ۵۰بیش از  و فصلچهار  بر مشتمل

 در واقع صنعتی هایکارگاه تمامیها طرح این . جامعة آماریاندارائه شده طراحی و تهیه، مرکز این

 نفر 1۰ هاشاغالن آن تعداد متوسط  شدهبررسیهای  در سال که هستند کشور روستایی و  شهری نقاط

 آماری جامعة از متبوع یا صنعتی مستقل کارگاه ها یکطرح  این در آماری است. واحد بیشتر بوده و

 دارد مالی مستقل حساب که است صنعتی یکارگاهمنظور از کارگاه صنعتی مستقل  .است ذکرشده

 حساب که است کارگاهی. کارگاه صنعتی متبوع نیز  شودمی ارائه کارگاه محل در حساب این  معموالً و

 صورت به (تابع کارگاه) دیگر کارگاه چند یا یک مالی حساب با حساب این و ندارد مالی مستقل

گذاری، ، سرمایهشدهرهای آماری ذکدر معرفی طرح .شودمی  کارگاه ارائه همین در ،نشدنیتفکیک 

 منهای  تعمیرات اساسی هزینة و تحصیل  یا )ارزش خرید ایسرمایه اموال ارزش  در ایجادشده تغییرات 

 یا خرید ارزش از طول یک سال( تعریف شده است. منظورای درسرمایه اموال انتقال یا فروش ارزش 

خریداری یا  مستعمل یا نو صورتبه کارگاه که است ایسرمایه  اموال ارزش ای،سرمایه  اموال تحصیل

و غیره  نصب حمل، مالیات، ترخیص، هزینة بیمه، ازقبیل مرتبط جنبی هایهزینه . است کرده تحصیل

 اساسی  تعمیرات هزینة  از د و منظورنشومی محسوب ایسرمایه  اموال یا تحصیل ارزش خرید  جزو یزن

 اموال  ارزش و تولیدی قدرت مفید، عمر  که تعمیراتی است بابت کارگاه هایهزینه  ای،سرمایه اموال

 اموال  ای، ارزشاموال سرمایه انتقال یا فروش دهد. منظور از ارزشمی  افزایش را کارگاه ایسرمایه

 شده داده انتقال یا فروخته شده آماری  دورة طی است و بوده کارگاه تملک در که  است ایسرمایه

 متعلقه  تجهیزات و وسایل و  نقلیه وسایل ساختمان، ای شامل زمین،است. در این طرح اموال سرمایه 

 
1. Eviews 

2. Microfit 
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 ۵۰ از بیش یا تمام که هاییدسته از کارگاه . آناست ربیشت سال از یک هاآن مفید که عمر است

 د )مرکز آمار ایران،نگیرباشد، به بخش خصوصی تعلق می متعلق افراد به هاسرمایة آن درصد

2۰1۷.) 

، اما شودای میسرمایههای جاری و مخارج مالی دولت شامل هزینه: مخارج مالی دولت 

لحاظ  شود، کسری بودجه نیز در این پژوهشمواجه میکشور ایران عمدتاً با کسری  کهییآنجااز

اسالمی ایران و های آماری مربوط به این متغیرها نیز از بانک مرکزی جمهوری شده است. داده

 اند.بودجه استخراج شدهو سازمان برنامه 

 دو ،مالی مخارج متغیرهاى رانیبرون اثر مفهوم در مالى مخارج کارایى بررسىبرای : تصریح الگو

 ( تخمین زده شدند. 2۰۰۵) 1کاستپلى الگوى مبنای بر زیر مدل

 
𝑆𝐼 = 𝑓(𝐺𝐼, 𝐺𝐶, 𝐺𝐷𝑃, 𝑅𝐼𝑅) 
𝑆𝐼 = 𝐹(𝐵𝐷, 𝐺𝐷𝑃, 𝑅𝐼𝑅) 

 

 ذکرشده،توابع  در
2SI: های صنعتی تولید پوشاک و کاالهای ورزشیکارگاهگذاری بخش خصوصی در سرمایه 
3GI :ای دولتمخارج سرمایه 
4GC :مخارج جاری دولت 
5BD :کسری بودجه دولت 
6GDPناخالص داخلی : تولید 
7RIR :واقعی نرخ بهرة 

 استفاده شد. ۸یافتهفولر تعمیم-واحد دیکی متغیرها از آزمون ریشةبررسی ایستایی  برای

 

 

 
1. Kustepeli 

2. Sporting Investments 

3. Government Investments 

4. Goveinment Costs 

5. Budget Deficit 

6. Gross Domestic Product 

7. Real Interest Rate 

8. Augmented Dickey Fuller unit root (ADF) 
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 نتایج
های سری زمانی، بررسی پایایی متغیرها است که در های مبتنی بر دادهقدم اول در تجزیه و تحلیل

شود. فرض فولر تعمیم یافته استفاده میهای ریشه واحد دیکیاز آزمون این مطالعه به این منظور

فولر متغیر است. نتایج آزمون دیکییافته وجود ریشه واحد در صفر در آزمون دیکی فولر تعمیم

طور که در آورده شده است. همان یکدر جدول  یافته مربوط به مقادیر در سطح متغیرهاتعمیم

بهره  نرخو  دولت یاهیمخارج سرماهای مربوطه مشخص است، مقادیر در سطح متغیرهای جدول

توان گفت تند. یعنی بصورت کلی میی در سطح پایا بوده و برای سایر متغیرها در سطج پایا نیسواقع

ای دولت و نرخ بهره واقعی در سطح پایا بوده و انباشته از مرتبه اول که متغیرهای مخارج سرمایه

دهد تفاضل مرتبه اول نتایج مربوط به مقادیر تفاضل مرتیه اول متغیرها نشان می .است I(0)یعنی 

ی، ورزش یپوشاک و کاالها دیتول یصنعت یهادر کارگاه یبخش خصوص یگذارهیسرمامتغیرهای 

رو این متغیرها ی پایا بوده و از اینناخالص داخل دیتول و بودجه دولت یکسر، دولت یجار مخارج

هستند. به عبارت دیگر نتایج تاییدکننده آن هستند که در این مطالعه با  I(1)انباشته از مرتبه اول 

انباشتگی رو از آزمون باند به منظور بررسی همروبرو بوده و از این I(0)و  I(1)گروهی از متغیرهای 

 شود.بین متغیرها استفاده می

 
 فولر تعمیم یافته روی مقادیر در سطح متغیرهانتایج آزمون دیکی -1جدول 

 متغیر
روند و عرض 

 از مبدا
 آماره

مقدار 

 بحرانی*

سطح 

 احتمال

 یصنعت یهادر کارگاه یبخش خصوص یگذارهیسرما

 یورزش یپوشاک و کاالها دیتول

روند و عرض از 

 مبدا
۷۸۹/2- ۷1۰/3- 21۸/۰ 

 دولت یاهیسرما مخارج
روند و عرض از 

 مبدا
۴12/۵- ۰۵2/3- ۰۰1/۰ 

 دولت یجار مخارج
روند و عرض از 

 مبدا
۵3۸/2- ۷33/3- 3۰۸/۰ 

 بودجه دولت یکسر
روند و عرض از 

 مبدا
۶۰۶/2- ۶۵۸/3- 2۸1/۰ 

 ۹۹۹/۰ -۹۶۴/1 ۵۷۹/3 - یناخالص داخل دیتول

 ۰1۸/۰ -۰2۹/3 -۵2۷/3 عرض از مبدا یبهره واقع نرخ

 درصد است. ۵* مقادیر بحرانی در سطح اطمینان 
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 فولر تعمیم یافته روی مقادیر تفاضل مرتبه اول متغیرهانتایج آزمون دیکی -2جدول 

 متغیر
روند و عرض 

 مبدااز 
 آماره

مقدار 

 بحرانی*

سطح 

 احتمال

 یصنعت یهادر کارگاه یبخش خصوص یگذارهیسرما

 یورزش یپوشاک و کاالها دیتول

روند و عرض از 

 مبدا
۰12/۷- ۰۴۰/3- ۰۰1/۰ 

 ۰33/۰ -۶۹۰/3 -۹۰۸/3 عرض از مبدا دولت یجار مخارج

 بودجه دولت یکسر
روند و عرض از 

 مبدا
۸۰۶/۴- ۶۷3/3- ۰۰۵/۰ 

 ۰۰۰/۰ -۹۶۴/1 -۸۹۷/3 - یناخالص داخل دیتول

 درصد است. ۵* مقادیر بحرانی در سطح اطمینان 

 

 انباشتگیآزمون هم

آزمون  کردیرو با به کار بردن رهایمتغ نیبانباشتگی وجود همهای پایایی، آزمونپس از انجام آزمون

 : مدل تصحیح خطای غیر مقید بصورت زیر است. شدها انجام کرانه

 
𝑆𝐼 = 𝑓(𝐺𝐼, 𝐺𝐶, 𝐺𝐷𝑃, 𝑅𝐼𝑅) 
𝑆𝐼 = 𝐹(𝐵𝐷, 𝐺𝐷𝑃, 𝑅𝐼𝑅) 

 

(4-1)  
∆𝑆𝐼t = c0 + c1t + ∑ c2i∆SIt−i

p−1
i=1 + ∑ c2i∆𝐺𝐼t−i

p−1
i=1 +

∑ d3i∆GDPt−i
p−1
i=1 + ∑ c4i∆RIRt−i

p−1
i=1 + ∑ c5i∆GCt−i

p−1
i=1 + c6SIt−1 +

c7GI + c8𝐺𝐶t−1 + c9GDPt−1 + c9RIRt−1 + εt      
(4-1)        

 

دهند در معادالت فوق ضرایب مربوط به مقادیر با تفاضل متغیرها، ضرایب کوتاه مدت را توضیح می

 . دهدکه ضرایب مربوط به مقادیر سطح متغیرها، ضرایب بلندمدت را نشان میدر حالی

برای بدست آوردن طول وقفه تعداد وقفه بهینه انتخاب شدند.  1بیزین -با استفاده از معیار شوارتز

منظور بررسی وجود یک رابطه بیزین استفاده شد. بعد از تعیین طول وقفه به -بهینه معیار شوارتز

بری سطوح با وقفه متغیرها تحت بررسی  داری مشترکمتغیرها، آزمون معنی تعادلی بلندمدت بین

 ۷۷۶/2۰، و برای معادله دوم ۷2۵/12اول، (1-4)آزمون فرضیه معادله مربوط به  F. آمارهقرار گرفت

که برای معادالت  شدبدست آمده و همچنین مقادیر بحرانی مشخص  Fبدست آمد. با مقایسه آماره 

 
1. Bayesian Information Criterion 
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؛ داشتدرصد، باالتر از کرانه باالیی ارائه شده قرار  یکبدست آمده در سطح  Fمورد نظر آماره 

بنابراین فرض صفر مبنی بر نبود یک رابطه تعادلی بلندمدت در الگوهای تحقیق رد شد. بنابراین 

گذاری بخش خصوصی در صنعت توان گفت که بین متغیرهای مورد بررسی اثرگذار بر سرمایه می

 ست.ورزش یک رابطه تعادلی بلندمدت برقرار ا

 صورت  به بلندمدت تعادلى رابطه یک هاى اقتصادى،نظریه با سازگار و مدل متغیرهاى میان بنابراین،

 دارد:  زیر وجود

(1:) 
RIR۰22/۰-GDP ۰۰۰۰۰/۰ + GI۰۰۰۰۰۷/۰+ GC۰۰۰۰۰2/۰ -SI= 4/33948  

(2:) 

 RIR ۰۷۰/۰- GDP 1۴3/۰ +GD۰۰۰۰۷۶/۰- ۷۴3/2SI=  

گذارى بخش خصوصی سرمایه منفی بر اثر دولت جاری مخارج ، بلندمدت (، در1رابطه ) به  توجه با

 دولت بر این بخش  ایسرمایه  مخارج اثر که حالى در های تولید کاالهای ورزشی دارد،در کارگاه

منفی بر   اثر بودجه، کسرى افزایش دهد که در بلندمدت،( نیز نشان می2مثبت بوده است. رابطة )

های ورزشی داشته و در ضمن تولید ناخالص داخلی اثر گذاری بخش خصوصی در بنگاهسرمایه

 وکارهای فوق داشته است.گذاری بخش خصوصی در کسب مثبت و نرخ بهره تأثیر منفی بر سرمایه

  خطا تصحیح الگوى

مدت بخش  کوتاه هاىتعادل عدم تعدیل چگونگى بررسى منظور  به  بلندمدت، روابط برآورد  از پس

بلندمدت، الگوى تصحیح خطا استفاده  تعادل سمت  وکارهای تولیدی ورزش به خصوصی در کسب 

رو پس از ارائه ضرایب مدت هستند؛ از اینگردید. الگوهای تصحیح خطا به دنبال ارائه ضرایب کوتاه

نتایج الگوی  شماره سه شود. جدولمدت نیز برای هر دو مدل ارائه میبلندمدت، ضرایب کوتاه

 کند. این نتایج را برای مدل دوم ارائه می شماره چهارتصحیح خطا را برای مدل اول و جدول 

داری بر دهد که تولید ناخالص داخلی اثر مثبت و معنینشان می شماره سهیج جدول نتا

دهنده آن است که های ورزشی داشته است. از طرف دیگر نتایج نشانگذای خصوصی بنگاهسرمایه

های ورزشی داشته است به  گذاری خصوصی بنگاهداری بر سرمایه نرخ بهره واقعی اثر منفی و معنی

رو بهره واقعی هزینه تامین مالی سرمایه افزایش یافته و از ایناین صورت که با افزایش نرخ 

کند. نتایج همچنین نشان دادند که مخارج های ورزشی کاهش پیدا میگذاری خصوصی بنگاهسرمایه

های ورزشی گذاری خصوصی بنگاهمدت بر سرمایهداری در کوتاهای و جاری دولت اثر معنیسرمایه

 عدم از درصد دوره، چند هر  که در دهدمى (، نشانشماره سه)جدول  ecm(-1) ضریباست. نداشته 
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 شود. مقدارمى تعدیل بلندمدت تعادل به دستیابى براى خصوصى گذارىمدت سرمایه کوتاه تعادل

 گذارىسرمایه  اگر  که  طورى به است، دارمعنی  آمارى لحاظ به و منفى  اول، در مدل تعدیل ضریب

 جبران تعادل عدم درصد از 33سال حدود  هر شود، خارج خود بلندمدت مسیر تعادل از خصوصى،

  شود.مى
 

 خطا مدل اول تصحیح الگوی نتایج -3 جدول

 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیر توضیحی

 ۰1۸/۰ ۷۷2/2 1۴۵/۰ عرض از مبدأ

 ۷۵۶/۰ -31۸/۰ -۰۰۰۰۰۰2/۰ داخلیتفاضل مرتبه اول تولید ناخالص 

 ۰۰۴/۰ ۶2۷/3 ۰۰۰۰۰۴/۰ وقفه اول تفاضل مرتبه اول تولید ناخالص داخلی

 ۰2۶/۰ -۵۶3/3 -۰۰۶/۰ تفاضل مرتبه اول نرخ بهره واقعی

 ۰۷۸/۰ -۹۴۴/1 -۰۰۴/۰ وقفه اول تفاضل مرتبه اول نرخ بهره واقعی

 ۷۵۵/۰ ۰۰۰۰۰3/۰ ۰۰۰۰۰2/۰ تفاضل مرتبه اول مخارج جاری دولت

 3۴۰/۰ ۹۹۸/۰ ۰۰۰۰۰۷/۰ ای دولتتفاضل مرتبه اول مخارج سرمایه

 ۰۴۵/۰ -2۵۸/2 -32۹/۰ ضریب تصحیح خطا

 F 2۷۸/11 ۰۰1/۰آماره 

 ۸۹۷/۰ ضریب تعیین

 ۷۹۵/۰ ضریب تعیین تعدیل شده

 31۵/2 آماره دوربین واتسون

 

دهد که همچنان تولید ناخالص داخلی اثر مثبت و نشان می شماره چهارهمچنین نتایج جدول 

ها داشته و اثر نرخ بهره واقعی و کسری گذاری خصوصی بنگاهمدت بر سرمایهداری در کوتاهمعنی

 تعدیل در ضریب  شود. مقدارها از نظر آماری تایید نمیگذاری خصوصی بنگاهبودجه دولت بر سرمایه 

 خصوصى، از گذارىسرمایه  اگر که دهدمى نشان و است دارمعنى آمارى ظلحا و به منفى  نیز دوم مدل

 شود.می جبران  تعادل عدم از درصد پنج شود، هر سال خارج خود بلندمدت تعادل مسیر
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 خطا مدل دوم تصحیح الگوی نتایج -۴ جدول

 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیر توضیحی

 ۰12/۰ ۹3۷/2 113/۰ عرض از مبدأ

 ۰۰2/۰ -1۴۶/3 -۵۵۸/۰ گذاری خصوصیتفاضل مرتبه اول سرمایه اولوقفه

 ۰۷3/۰ ۹۶2/۰ ۰۰۰۰۰1/۰ وقفه اول تفاضل مرتبه اول تولید ناخالص داخلی

 ۰۰1/۰ 33۵/۵ ۰۰۰۰۰۵/۰ تفاضل مرتبه اول تولید ناخالص داخلی

 1۷1/۰ ۴۵۴/1 ۰۰2/۰ تفاضل مرتبه اول نرخ بهره واقعی

 3۶۰/۰ ۹۵1/۰ ۰۰۰۰۰3/۰ کسری بودجه دولتتفاضل مرتبه اول 

 ۰۰2/۰ -۸۸۸/3 -۰۴1/۰ ضریب تصحیح خطا

 F                        2۷1/13 ۰۰1/۰آماره 

 ۸۷۸/۰ ضریب تعیین

 ۸۰1/۰ ضریب تعیین تعدیل شده

 ۰۷۸/2 آماره دوربین واتسون

 

 گیریبحث و نتیجه 

تواند بر اتخاذ ت ورزش میصنع های گوناگونبخشای کالن اقتصادی بر متغیره تحلیل اثرهای

عموم مردم  نفعان این صنعت وجهت حل مسائل و مشکالت ذیراهبردی مناسب در هایتصمیم

 بخش خصوصى در  گذارىسرمایه و دولت جاری بین مخارج راهگشا باشد. براساس نتایج پژوهش،

 بلندمدت اثر کهحالىدر دارد؛ دار وجودمعنا و منفی بلندمدت های تولید کاالهای ورزشی رابطةکارگاه

 توجه به اینکه  با است. دارمعنا و مثبت ،خصوصى در این بخش گذارىسرمایه  بر ایسرمایه مخارج

 گذاریسرمایه کاهش سبب تورم و بهره نرخ افزایش ازطریق جاری  مخارج کلی افزایشطوربه

و  بودجه کسرى میان است. همچنین، منطقی جاری مخارج رانیاثر برون شود،خصوصی می

 دارد. وجود دارو معنا منفی رابطة بلندمدت تولید کاالهای ورزشیصوصى در بخش خ گذارىسرمایه

گوناگون صنعت ورزش های بخش در گذاریسرمایه در روند اصلی پژوهشگران اقتصادی مانع برخی

 ،زادهند )رستمدانمی گذاریسرمایه این از حاصل برگشتقابل منافع مستقیم نشدنرؤیت کشورها را 

ای دولت یز مخارج سرمایهاساس نتایج پژوهش حاضر ن(. بر2۰1۴صادقی، عصاری، یاوری، 

 گذار بلندمدت اثرصی در صنایع تولیدی ورزش در گذاری بخش خصوکلی( بر جذب سرمایه طور)به

اقتصادی و غیراقتصادی دیگر ورزش درطول  ار، فواید و عوایدبسیاری از آث روال،همینبوده است. به

سطح سالمت  ، ارتقایبرای مثال د شد؛نت مشخص خواههای یک ملر نسلسالیان متمادی و د

شاید ورزش، واسطة افزایش مشارکت همگانی در های درمانی خانوارها بهشهروندان و کاهش هزینه
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مدت ظر از اثرهای کوتاهنها باید صرف، دولتروگیری نباشد؛ ازایناندازهآماری قابل یدر هیچ طرح

گذاری در رسد سرمایهنظر میوجه کنند؛ هرچند به به این بخش ت گذاری در ورزشسرمایه

تواند در افزایش تعداد شاغالن و پویایی اقتصاد یز ممدت نیوکارهای تولیدی ورزشی در کوتاهکسب

های زمرة بنگاهتولید کاالهای ورزشی در ایران درهای تقریباً تمامی کارگاه کشور مؤثر باشد؛ زیرا،

، دولت باید در وهلة اول بنابراین شوند؛بندی میمتوسط اقتصادی طبقه زودبازده و صنایع کوچک و 

ت، های بخش درمان در بلندمدهزینه کاستن ط جامعه و شهروندان،مت و نشاسطح سالبرای ارتقای 

 های اجتماعی و غیره و در وهلة دوم برای حمایت از تولیدات ملی،ها و ناهنجاریمقابله با آسیب

تولید  گذاری دراقتصادی دیگر، از سرمایهی و غیرتوسعة اشتغال و کارآفرینی و دالیل متعدد اقتصاد

های این مشاغل باید با تدوین راهبرد البته صاحبان ت مستمر و کافی کند؛کاالهای ورزشی حمای

اکز تولیدی کاالهای ورزشی خود همت افزون مرتوسعة روز بر مبانی علمی برای مناسب و مبتنی

 در ،اقعنیز دارد. درو هاییواحدها با وجود تمامی مزایای ذکرشده ضعف بودن این، کوچکزیرا کنند؛

 تمایل  بزرگ صنایع استقرار به مقیاس ناشی از هایصرفه  به با توجه کارایی، سنتیهای نظریه 

 هاصرفه  این از  برخوردارنبودن دلیلمتوسط به  و کوچک صنایع و داشته است وجود بیشتری

در  تا دهدنمی اجازه هابنگاه این به کوچک (. اندازة1۹۹۵، 1شدند )اشمیتز تلقی می غیراقتصادی

 نیستند قادر و کنند گذاریسرمایه و غیره بازار مطالعة توسعه، و پژوهش کیفیت، فناوری،آموزش، 

 شغلی هایتخصص  مدیریت و بازاریابی، حسابداری مانندوکار اساسی کسب  هایفعالیت  انجام برای

 3جیمون فلزنستین و  مطالعاتجمله هایی از(. در پژوهش2۰۰3، 2کنند )سگالی استخدام  را موردنیاز

رهای کوچک و متوسط اشاره شده وکاکسب هایضعف( بر 2۰12) ۴ماسنیر و کالیزد( و 2۰۰۸)

 صنایع که ماهیت بازاریابی شوندمی باعث کلیدی هایویژگی و هامحدودیت این ،بنابراین است؛

 فعالیت به منفعل  و واکنشیاغلب  و اتفاقی مدت،کوتاه غیررسمی، منعطف، ساده، ،متوسط و  کوچک

باید گونه مشاغل در ایران البته صاحبان این (؛2۰۰1، ۵ارسون، گیلمور، پری، گرونگویجباشد )ک رقبا

 برایها اقتصادی دولت هایوکار خود ازجمله تصمیمبه شرایط محیطی کسب توجه مستمر برعالوه

مندی از مزایای بهرهسط موفق در سایر کشورها و وکارهای ورزشی کوچک و متوتجربیات کسب

بودن بنگاه های ناشی از کوچککالت و محدودیتبر مش ،واحدهای صنعتی کوچک و متوسط

وکارهای ورزشی کوچک و افزون کسباقتصادی خود پیروز شوند. پژوهشگران دالیل پیشرفت روز

 
1. Schmitz 

2. Ceglie 

3. Felzensztein, Christian & Gimmon, Eli 

4. De Maeseneire & Claeys 

5. Carson, Gilmore, Perry & Grongaug 
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روزترین در استفاده از به ،وقفة تولیدکنندگان این کشورواسطة تالش بیا بهمتوسط در تایوان ر

خطوط تولید،  های تحقیق و توسعه وتوانمندی د کاالهای ورزشی، اصرار بر ارتقایهای تولیفناوری

ناپذیر خستگیموقع به نیازهای بازار، داشتن ثبات در کیفیت محصوالت، تالش های سریع و بهپاسخ

، فو-دانند )هوییهای باالدستی، میانی و پایینی و حفظ پیوستة مدیریت مؤثر مبرای توسعة بخش

رسانی روزبه به آموزش مدیران و کارکنان، های ورزشی در ایران نیز بایدکنندگان کاال(. تولید2۰12

دة محصوالت شبهای تمام کاستن از ،کیفیت، توسعه و تحقیق و ابتکارها ها، بهبود مستمرفناوری

ن از ابزارهای علمی و گرفتها، مطالعة بازار، بهرهریق رهبری هزینه طنهایی و کسب مزیت رقابتی از

چون آدیداس، نایک، با مطالعة تجربیات تولیدکنندگان بزرگ و موفق کاالهای ورزشی همعملی و 

های مناسب بازاریابی و فروش، بسته به راهبردباید با اتخاذ  هاپرت و غیره توجه کنند. آنآلیش

شورهای منطقه و شرایط اقتصادی کشور ایران و سایر که محصوالت خود در چرخة عمر و جایگا

ها به سایر کشورها و معرفی برندهای موفق گسترش تولیدات خود و صدور آن بر جهان بتوانند عالوه

 .مند شوندنایع بزرگ ورزشی نیز بهرهص از مزایاییرانی و تبدیل خود به صنایع بزرگ، ا
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Abstract 

The purpose of this study is to investigate the effects of government financial costs, 

including current expenditures, government capital expenditures, and the governmental 

budget deficit, on private sector investment in sports products manufacturing workshops. 

This study specifically utilizes EViews software (version 9) and Microfit (4.1) to apply 

self-regression and error-correction models on data from the twenty-year period between 

1993-2013. The sample population includes all industrial workshops located in the 

country, in both urban and rural areas. The results of this study indicate that an increase in 

current government expenditures, by increasing capital expenditures and investment in 

economic infrastructures, has an inertial effect on private investment in these production 

units. Consequently, this study supports the position that the adoption of appropriate 

economic policies by the government and the prevention of budget deficits can stimulate 

private sector investment in the sports industry and the development of its affiliated 

businesses.  

 

Keywords: Private Sector, Investment, Financial Costs, Sports Businesses, Sports 

Industry. 
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