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 چکیده

. شده است بررسی منا منتخب کشورهای در ورزش بخش تجاری تراز بر ارز نرخ ثباتیبی اثر مطالعه ایندر 

که  2000 -2018 منا در طی دورة منتخب کشور 11 های صادرات و واردات کاالهای ورزشیداده از منظوربدین

 هایبه لحاظ هدف از نوع پژوهش حاضر پژوهش .شد شد، استفاده یآورجمعمرکز تجارت جهانی از سایت 

پژوهش  هایبود. گردآوری آمار و دادهتحلیلی -مطالعات توصیفی از نوع پژوهشروش لحاظ  کاربردی و به

، کشورها لص داخلی سرانةناخا آمار متغیرهای مربوط به تولیدهمچنین . ای بودورت اسنادی و کتابخانهصهب

 ایهروش از استفاده با سپس .شد گردآوریواقعی ارز از بانک جهانی  کل دنیا و نرخناخالص داخلی سرانة  تولید

 پذیرانعطاف وزنی مربعات حداقل و تصادفی اثرات ثابت، اثرات هایتکنیک ازجمله پانلی هایداده برمبتنی

 مدل الزم، هایآماره بررسی از پس. شود انتخاب نتایج ارائة و یرتفس برای وردیبرآ مدل بهترین شد سعی

متغیرهای  نشان داد که تایج پژوهشن .شد انتخاب افزار ایویوز نسخة نُهبا کمک نرم نتایج تفسیر برای نهایی

اری عنادولید ناخالص داخلی جهان اثر ملگاریتم نرخ ارز واقعی، لگاریتم تولید ناخالص داخلی سرانه و لگاریتم ت

های مناسب در جهت تدوین سیاست بنابراین ؛داشتندورزشی در کشورهای منتخب منا  بر لگاریتم تراز تجاری

ریزی مناسب در جهت بهبود صنعت الزم و ضرروی کاهش وابستگی به واردات محصوالت ورزشی و برنامه

 است. 

 

 . ، صنعت ورزشو واردات تصادراثباتی نرخ ارز، تراز تجاری بخش ورزش، بی واژگان کلیدی:

 

 

 

 

                                                           
1. Email: rsarlab@yahoo.com  

2. Email: m.ameri@urmia.ac.ir  
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 مقدمه
کند. اقتصاد ایران را دنبال می یهای متعدداقتصادی راه کشوری برای رسیدن به رشد و توسعة هر

های متنوع مالی و اقتصادی شدت نیازمند توسعه در کانالمحصولی بهماندن از اقتصاد تکبرای درامان

شمار به های یادشدهجمله راهعت کاالهای ورزشی ازویژه صنهای آن بهبخشصنعت ورزش و زیراست. 

این  المللی کاالهای ورزشی و صادرات و وارداتبین تجارتها نشان داده است بینیپیش ؛ زیرارودمی

 افزایش 2022سال  تجهیزات ورزشی در تقاضای پوشاک و و ورزشی مشارکت در اثر افزایشکاالها 

به رونق اقتصادی ورزش کمک  خدمات ورزشی ةورزشی و ارائ ید لوازم و تجهیزاتتول. خواهد یافت

صورت یک کاال یا محصول تجاری به و شده است در کشورها ورزش ةو سبب بهبود توسعکرده است 

 ،2016، قهرمان تبریزیو ، یوسفی )شریفیان ایفا کرده استاقتصادی جامعه نقش مؤثری در سیستم 

رزش که دارای تأثیرات اقتصادی و اجتماعی در سطح شدن صنعت وایشدن و حرفه(. تجاری68

صنعت  عنوان یک صنعت سودآور منجر شده است. اندازة، به توسعة بخش ورزش بهالمللی استبین

تریلیون دالر آمریکا تخمین زده شده بود. همچنین درآمد کل  3/1، 2016ورزش جهان در سال 

 ،2018)سرالب،  دالر آمریکا بودارد میلی 91ا رابر بب 2017ی جهانی صنعت ورزش در سال بازارها

صادرات المللی زیادی در تجارت و تولید کاالهای ورزشی هستند که نقش مهمی در های بین(. گروه35

 های مشهور در این عرصه هستندم... که ناو 3، ریبوک2، آدیداس1مانند نایک و واردات این اقالم دارند؛

 تجارت ارزش سالیانة رشد انگین نرخمی 2017 و 2007 هایسال بین .(38 ،2016)غالمزاده فاسندوز، 

 و صادرات برای درصد 4/4( اروپا اتحادیة داخل در تجارت استثنایبه) ورزشی کاالهای در المللبین

 از خارج و داخل در) ورزشی کاالهای صادرات سالیانة رشد میانگین .بود واردات برای درصد 4/8

 کشورهفت  این میان در که بود مثبت اروپااتحادیة  عضو کشور 28 از کشور 23 در( اروپا اتحادیة

ای گ متوسط نرخ رشد ساالنهلوکزامبور و لهستان بلژیک، بلغارستان، مالت، مجارستان، قبرس،شامل 

 -5/2برابر با  منفی و  این میزان برای ایرلنددیگر ازسویاند و دهدرصد برای خود ثبت کر 10از بیشتر 

همچنین (. 2 ،2019، 4استاتشده است )یورو ثبت درصد -4/2و برابر با  استونی منفیبرای  و رصدد

 -2017های ده است که میانگین نرخ رشد ساالنة صادرات کاالهای ورزشی در طی سالآمارها نشان دا

 20/0 ابر بابر و واردات کاالهای ورزشی برای ایراناست درصد( بوده  13/0برای امارات برابر با  2007

 (.4 ،2018درصد بوده است )سرالب،  47/0 برابر با و برای امارات درصد

                                                           
1. Nike 

2. Adidas 

3. Reebok 

4. Eurostat 
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 در فناوری انقالب تجاری، فعال هایراهبرد از گیریبهره هواسطبه جهانی تجارت اخیر هایدهه در

 است. رشد داشتهروبه روندی المللی،بین و ملی سطوح در تجاری موانع رفع و مخابرات و اطالعات

جایی  تا شوند؛می جهانی ترغیب بازارهای در بیشتر چه هر حضور و مشارکت سویبه کشورهامچنین ه

است )احمدی  گرفته پیشی تولید جهانی از آنان سهم بر جهانی تجارت در کشورها از برخی سهم که

د عنوان خالص صادرات نیز یاتراز تجاری که از آن به(. 115 ،2012یزدی،  احمدیان شادمهری و

و در بررسی وضعیت تجاری  ول واردات و صادرات در طی یک دورة معین استشود، تفاوت ارزش پمی

توان به کشور می قع با بررسی وضعیت تراز تجاری یکواز اهمیت شایانی برخوردار است. درکشورها ا

بیشتر (. 246 ،1397سفیدان، نظری المللی پی برد )فعالجو و بین عیت اقتصادی آن کشور در عرصةوض

تعادل اقتصاد وضعیت اقتصادی کشور خود هستند؛ چراکه به نبود  توازن تجاری برها نگران نبود دولت

به همین دلیل  رود؛شمار مییشرفت اقتصاد کشور در بلندمدت بهو مانعی برای پشود منجر میکالن 

راهبردی اقتصادی  هایترین متغیرهای کالن و محدودیتاست که وضعیت تراز تجاری یکی از مهم

 (.126 ،2019، ، بهمنی اسکوئی، اصغرپور و عبدالحسن بیگی)کازرونی در ایران است

 و پول ارزش کاهش و صادرکننده هایبنگاه به یارانه ارائة وارداتی، کاالهای در سهمیه و تعرفه اعمال

 تأثیر یتجار ترازبر  دننتوامی که اندسیاسی ابزارهای ارزها سایر در مقایسه با محلی پول ارزش کاهش

 شدید هایمحدودیت جایدیگر به(. ازسوی13 ،2019و همکاران،  1، ایسک و ترک)دوگرو بگذارند

 مدیریت برای اقتصادی گذاریسیاست برای ابزاری عنوانبه تواندارز می نرخ ها،سهمیه و هاتعرفه مانند

دیرباز یکی  از. (1580 ،2011، 2و هگرتی )بهمنی اسکویی شود تجاری استفاده کسری تراز اصالح و

ها در اقتصاد کالن، اثر تغییرات نرخ ارز بر متغیرهای کالن برانگیزترین بحثلشچاترین و از مهم

از طریق تغییر ارزش  ه نوسانات نرخ ارزچراک؛ بوده است خصوص در بخش تجارت خارجیهب اقتصادی

جعفرآبادی و فطرس، ) دهدالشعاع قرار میتتحرا نیز ها تراز پرداخت، پول بر ارزش صادرات و واردات

ها در گذاریتجارت و سرمایه دلیل اثرگذاری بر مزیت رقابتی درثبات نرخ حقیقی ارز به .(24 ،2016

الملل آگاهی کشورها از تجارت بین رو در حوزةاینی برخوردار است؛ ازداقتصاد کشورها از اهمیت زیا

دنبال و وارداتی برای کشورهایی که بهرگذاری آن بر قیمت کاالهای صادراتی تغییرات نرخ ارز و اث

زیرا  (؛74 ،2016پور و بازرگان، است )لطفعلی سودمندبسیار  ،هستندشدن از تراز تجاری خود منتفع

های اقتصادی را در فعاالن اقتصادی و بنگاه ،های آن در تجارتثباتیاز نرخ ارز و بینداشتن اطمینان

این نرخ خواهند  گذاری و مصرف بر پایةتولید، سرمایه که در زمینةهایی ریزیها و برنامهگیریتصمیم

                                                           
1. Dogru, Isik & Turk 

2. Bahmani-Oskooee   & Hegerty 



 1399، بهمن و اسفند 64، شماره 12مطالعات مدیریت ورزشی، دوره                                                         20

( نشان داد که افزایش نرخ 1398نتایج پژوهش کازرونی و همکاران )کند. مشکل مواجه میبا  ،داشت

پور لطفعلی. ده استش ر تجاری متوسط، پایین و باال( موجب بهبود تراز تجاریسارز در هر سه رژیم )ک

 به آلمان کشور برای تنها مؤثر حقیقی ارز نرخ نوسانات مدتاهکوت دربیان کردند  (1395و بازرگان )

 شود.منتهی می تجاری تراز افزایش به ایتالیا کشور برای بلندمدت در و شودمیمنجر  تجاری تراز کاهش

 سه هر با را متحده ایاالت تجاری تراز یکاآمر دالر استهالک( نشان دادند 2019) و همکاران ودوگر

 دالر ارزش افزایش کهدرحالی حال،بااین ؛بخشدمی بهبود )کانادا، مکزیک و انگلستان( تجاری شریک

 خراب را انگلستان و کانادا با متحده ایاالت گردشگری دوجانبة تجاری تعادل آمریکا متحدة ایاالت

 نخواهد اثرگذار مکزیک با متحده ایاالت گردشگری دوجانبة تجارت بردر بلندمدت  درنهایت، ندکمی

 .دبو

یدار پاة نفتی را محور توسعرخصوص صادرات غیالملل بهتجارت بین یافتهبسیاری از کشورهای توسعه

ر فضای اقتصاد ک کشور در بازارهای جهانی و ددانند. اهمیت و ضرورت حضور کاالهای ساخت یمی

و صادرات کاالهای  که نقش و اثر تجارت خارجیطوریهب ؛عوامل توسعه است ترینالمللی از مهمبین

سیرهای اصـلی نیـل ای مهم است که اغلب اقتصاددانان آن را یکی از من بین به اندازهغیرنفتی در ای

 کشورهای در(. 2 ،2017، ، رسولی و جعفرپور)حمیدی داننداقتصادی کشورها می ةبه رشد و توسع

 تجارت حوزة در اساسی مسائل از یکی ،هستند ایران جملهاز نفت ةتولیدکنند ةرهای عمدکشوکه  1منا

 بسیاری نتایج راساس. باست کشور اقتصاد اجزای بر آن تأثیرات و نفتی درآمدهای الملل، موضوعبین

 درآمدهای به اتکا ایران قبیل از خیزنفت کشورهای یافتگینتوسعه اصلی دلیل تجربی، از مطالعات

 آمدن کسری ترازوجودباعث کاهش صادرات نفتی و به ها،ریمکاهش قیمت نفـت و تح است. نفتی

الش برای بهبود وضعیت رو تنیااز ؛(147 ،2018، پور، آقایی و کیوانزادهقلیرضا)شود میاری تج

ستگی اقتصاد به صادرات نفت را اهش وابخصوص افزایش صادارت غیرنفتی که کهتجاری کشور ب

 و ارز نرخ نوسانات تأثیرتحت شدتبه نیز نفتی درآمدهای یطرف از .استرد، حائز اهمیت دنبال دابه

 درآمدها بهی اطمینانبی و ثباتیبی موجب هاآن به اتکا گفت توانمی بنابراین نفت هستند؛ قیمت

خصوص هصادرات ب ةتوسع(. 97 ،2018 ،اصغرپور حقیقت، فالحی، کازرونی و ،مصباحیشود )می

های هلفؤتـرین معه، از مهمریزی توسگیری اساسی در برنامهعنوان یک جهتصادرات غیرنفتی به

محصولی، اقتصاد از حالت تک کردنبر خارجاین رویکرد عالوه ادی است.دستیابی به رشد مستمر اقتص

در تولید،  افتنیو امکان گسترش بازارهای داخلـی، تخصصشود منجر میها بهبود تراز پرداخته ب

نایع داخلی به نوآوری و ابداع را فراهم های نوین تولیدی، ترغیب و تشویق صو شیوه فناوریاستفاده از 

اقتصـادی را  ةبازدهی عوامل تولید، رشد و توسع یذاری و ارتقاگو از طریق افزایش سرمایه کندمی
                                                           

1 .MENA (East and North Africa Middleکشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا :) 
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 کی از عواملیخارجی کاالهای ورزشی  تجارت(. 4 ،2017، ، رسولی و جعفرپورحمیدی) داردهمـراه به

است. ازآنجاکه کشورهای منا جزو توسعه بر رشد اقتصادی برخی کشورهای درحال گذارتأثیر

یرنفتی از قبیل صادرات کاالهای غ توسعة، هستندمتکی صادرات نفتی  بهکشورهایی هستند که 

 رود. شمار میبه برای این کشورهاها کاالهای ورزشی ازجمله راه

های مختلف آن اقتصاد و بخش شاکلة، نفت و متکی به محصولییا کشورهای تکدر کشورهای منا 

در  ؛ بنابراینبه درآمدهای نفتی وابسته است گذاری و...د، مصرف، واردات، صادرات، سرمایهاز تولی اعم

، گرایش های مختلفی نظیر بخش صنعت ورزش، کاالهای ورزشیبر بخشتواند نیز می اقتصاد ایران

اقتصاد ایران همیشه از نوسانات  .تقاضای مردم برای کاالهای ورزشی اثرگذار باشدو  مردم به ورزش

ع مهم فرهنگی، اجتماعی و رفاهی است، صنعت کاالهای ورزشی که از صنایاست و نرخ ارز متأثر بوده 

های پولی و ، سیاستهای ارزیها، شوکرخداد سایر بازار از این امر مستثنا نیست. این صنعت به

گذارد؛ این بازار نیز تأثیر می بر قیمتتوجهی  درخورهای دولت حساسیت دارد و هر رویداد سیاست

 کاالیی تجاری تراز بررسی به صرفا   خدمات، حساب نظرگرفتن در بدون پژوهش این در بنابراین

نفت  جهانی قیمت با میستقم وابستگی تراز تجاری که نجاآ از همچنین است. شده غیرنفتی پرداخته

-متغیر باثبات و است امان در نفت قیمت نوسانات از ناشی اقتصادی هایآسیب از گفت توانمی ،ندارد

 پوشش تواندمی بهتری نحو به بلندمدت در را تحوالت روند و است کل تجاری ترازدر مقایسه با  تری

ورزشی آیا نرخ ارز و نوسانات آن بر تراز تجاری  ال هستیم کهل پاسخ به این سؤدنبادهد؛ بنابراین ما به

به بهبود  امید است نتایج پژوهشد؟ و میزان این اثرگذاری چقدر است؟ کشورهای منتخب منا اثر دار

  گذاری در حوزة کاالهای ورزشی کمک کند.سیاست
 

 پژوهش روش
مطالعات از نوع ش های کاربردی و به لحاظ روش پژوههدف از نوع پژوهشلحاظ حاضر به  پژوهش

آوری شده است. برای ای و اسنادی جمعصورت کتابخانههای مورد نیاز بهتحلیلی است. داده-توصیفی

های مربوط به از داده منا منتخب ایران و کشورهای بررسی اثر نرخ ارز بر تراز تجاری بخش ورزش

های صادرات و داده .دشاستفاده  2000 -2018های صادرات و واردات کاالهای ورزشی طی سال

همچنین  .شد یآورجمع1مرکز تجارت جهانیمنا از سایت  منتخب کشور 11 واردات کاالهای ورزشی

کل دنیا و  ناخالص داخلی سرانة کشورها، تولید ناخالص داخلی سرانة آمار متغیرهای مربوط به تولید

                                                           
1. International Trade Centre (ITC) 



 1399، بهمن و اسفند 64، شماره 12مطالعات مدیریت ورزشی، دوره                                                         22

نسخة  1افزار ایویوزپژوهش از نرمبرای تخمین مدل نرخ واقعی ارز از بانک جهانی گردآوری شده است. 

 نرخ ارز بر تراز تجاری از مدل شمارة یکبرای بررسی اثر  بیشتر مطالعات تجربیدر  استفاده شد.نُه 

(، 2004) 3(، نارایان2001) 2بهمنی اسکویی و کانتی پونگژوهشگرانی چون استفاده شده است که پ

 6(، بهمنی اسکویی و هالیکاوغلو2009) 5رتانآو ، ازتوک (، کالینچو2005) 4ریز گامز و سین پاز

مدلی که برای تراز تجاری بخش  ؛ البتهاندکار بردهبه آن را (2017) 7ز، گامز و سناپزآری ( و2017)

( معرفی 1991، 1990) 8روزمدلی است که  یافتةقلیلت شکلاست، کار رفته به مقالهورزش در این 

اریتمی است که در آن عمده متغیرهای اثرگذار بر تراز تجاری لگ ل یک تابع دوطرفةاست. این مد کرده

. شکل کلی مدل در زیر آورده شده قعی داخلی و درآمد واقعی خارجی هستندشامل نرخ ارز، درآمد وا

 است:

(1) 𝐿𝑅𝑆𝑇𝐵𝑖𝑡 = 𝛼0 + 𝛼1𝐺𝐷𝑃𝑃𝑖,𝑡−1 + 𝛼2𝐺𝐷𝑃𝑃𝑊𝑖𝑡 + 𝛼3𝑅𝐸𝑋𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡 
 

تراز تجاری  RSTB. نماد لگاریتم است Lو  10امtمتغیر در سال  t، 9امiبرای کشور متغیر  i در این مدل،

دست ی بهورزشدر این مطالعه از تقسیم صادرات کاالها بر واردات کاالهای که  است ورزشی واقعی

های اند از: کفشعبارت شدهبررسیذکر است که کاالهای ورزشی صادراتی و وارداتی شایان آمده است. 

های انواع توپدستکش، و لباس شنا و  ، لباس اسکیکنورزشی و اسکیت و دوومیدانی، پوشاک و گرم

و سایر اشیاء و اندازی، بیلیارد، بولینگ ریزات تیتجه ،های تفریحی و ورزشیها، قایق، راکتورزشی

آمار یا ورزش پهلوانی و سایر کاالهای متفرقه.  فیزیکی، ژیمناستیک عمومی هایتمرین ادوات برای

ولید تبرای  ارینماد اختص GDPP شده است. 11آوریمربوط به این متغیر از مرکز تجارت جهانی جمع

جای تولید ناخالص از تولید ناخالص داخلی سرانه به در این مطالعهکه  است ناخالص داخلی سرانه

تولیدکنندگان  مجموع ارزش ناخالص تماماست. تولید ناخالص داخلی سرانه  داخلی استفاده شده

که در ارزش  یی استهاانههرگونه مالیات بر محصول تولیدی و کسر یار اضافةاقتصاد یک کشور به

                                                           
1. Eviews 

2. Bahmani-Oskooee & Kantipong 

3. Narayan 

4. Reis Gomes & SennePaz 

5. Kalyoncu, Ozturk & Artan 

6. Bahmani-Oskooeea & Halicioglub 

7. Arize, Gomes & Senne Paz 

8. Rose  
9.  I متغیر تراز تجاری برای کشور ایران ،مثالعنوانبه نام کشور مربوطه است؛ نماد 

10 .T  2018متغیر تراز تجاری در سال  ،مثالعنوانشده است؛ بهبررسینماد سال 
 

11. International Trade Centre (ITC) 
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های مربوط به تولید عیت آن کشور تقسیم شده است. دادهمحصوالت گنجانده نشده است که بر جم

 ناخالص تولید آوری شده است.جمع 1از بانک جهانی 2011ناخالص داخلی واقعی به قیمت دالر سال 

آید. این دست میبه ت جهانناخالص کشورهای جهان بر جمعی تولید از جمعکل دنیا  سرانة 2داخلی

بر جمعیت جهان  2011دالر سال  واقعی به قیمت ناخالص سرانة متغیر در این مطالعه از تقسیم تولید

از آوردن نرخ واقعی ارز، دستدر این مطالعه برای بهکه  3نرخ واقعی ارز. متغیر دست آمده استبه

 زیر استفاده شده است: رابطة
 

(2) 𝑅𝐸𝑋𝑖𝑡 = 𝑂𝐸𝑋𝑖𝑡(
𝐶𝑃𝐼𝑖𝑡

𝑈𝑆𝐶𝑃𝐼𝑖𝑡
) 

 

 نظر وکنندة کشور مدشاخص قیمت مصرف 𝐶𝑃𝐼𝑖𝑡نظر، نرخ ارز اسمی کشور مد 𝑂𝐸𝑋𝑖𝑡که در آن 

𝑈𝑆𝐶𝑃𝐼𝑖𝑡 در این پژوهش  کاررفتههآمارها و اطالعات ب .ستکشور آمریکا کنندةشاخص قیمتی مصرف

( 2019) المللیتجارت بینو مرکز  ها و آمارهای اقتصادی بانک جهانیاز بانک اطالعاتی شاخص

)الجزایر، بحرین، مصر،  منا منتخب جامعة آماری این مطالعه کشورهای منطقة تخراج شده است.اس

هستند. نمونة نهایی مطالعه  ایران، اردن، کویت، مراکش، عمان، عربستان سعودی، تونس و امارات(

کشورهای منتخب منا جدول شمارة یک د که در های مطالعه انتخاب شاساس موجودیت دادهنیز بر

 رائه شده است. ا

 

 نتایج
، 4اثرات ثابت :از اندکه عبارتاستفاده شده است سیک الهای پانل کداده ه از تکنیکدر این مطالع

و لگاریتم  7، هاسمنFط )آزمون تبهای مرو آزمون 6پذیرو حداقل مربعات وزنی انعطاف 5اثرات تصادفی

ا در کشورهای هبرای تمام داده پژوهش شمارة یک آمار توصیفی متغیرهای در جدول .(8نماییراست

 ارائه شده است. 2000-2018زمانی  منتخب و در طول دورة

                                                           
1. World Bank 

2. Gross Domestic Product 

3. Real exchange rates 

4. Fixeed Effect 

5. Random Effect 

6. Feasible Generalized Least Squares (FGLS) 

7. Hausman 

8. Likelihood-Ratio Test 
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 کاررفته در مدل پژوهشبه آمار توصیفی متغیرهای -1جدول 
Table 1- Descriptive Statistics of Variables Used in the Research Model 

Variable Frequency M S. E Minimum Maximum 

 گاریتم تراز تجاری واقعی بخش ورزشل

LRSTB 
209 01/3- 60/2 53/15- 34/1 

 لگاریتم تولید ناخالص داخلی سرانه
 LGDPPI 

209 97/9 90/0 41/8 54/11 

لگاریتم تولید ناخالص داخلی سرانة 

 جهان

LGDPPW 

19 46/9 13/0 24/9 67/9 

 لگاریتم نرخ واقعی ارز 
LREX 

209 83/3 75/7 40/1- 71/26 

 

بخش  یواقع یتراز تجار تمیلگارمتغیر  شود،مشاهده می یکطورکه در جدول شمارة برای مثال همان

. واحد است 34/1شترین مقدار آن که بی منفی است 01/3تخب دارای میانگین در کشورهای من ورزش

در جدول زش بخش ور یواقع یتراز تجار تمیلگار ریمتغهای سایر متغیرهای مطالعه نیز همانند ویژگی

 تجاری کشورهای منتخب در طول دورة تراز شکل شمارة یکمنعکس شده است. در شمارة دو 

 ترسیم شده است. شدهمطالعه
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 مرکز تجارت) 2000 -2018زمانی  جاری ورزشی کشورهای منتخب در دورةمیانگین تراز ت -1شکل 

 (2018جهانی، 
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تراز شود که در بین کشورهای منتخب، تونس، امارات و ایران مشخص می ل شمارة یکشکبا توجه به 

ایستایی متغیرهای  ه،قبل از برآورد مدل مطالع .تجاری ورزشی باالتری در مقایسه با سایر کشورها دارند

ای بررسی وضعیت پایایی متغیره بررسی شده است. 1لین، لوین و چو هایاده از آزمونمطالعه با استف

شده ارائه  دوشمارة  های تابلویی در جدولاحد دادهذکرشده در ریشة و هایمدل با استفاده از آزمون

 است. 
 

 واحد آزمون ریشة -2جدول 
Tanble2- Unit Root Test 

 Level Degree of stability 

 لگاریتم تراز تجاری واقعی بخش ورزش

LRSTB 

-1.84 

(0.03) I(0) 

 لص داخلی سرانهلگاریتم تولید ناخا

 LGDPPI 

68.3- 

(0.00) 
I(0) 

لگاریتم تولید ناخالص داخلی سرانة 

 جهان
LGDPPW 

21.4- 

(0.00) 
I(0) 

 لگاریتم نرخ واقعی ارز 

LREX 

47.1- 

(0.06) 
I(0) 

 

غیرهای مطالعه در سطح شود که تمامی متمشخص می دوشمارة  جدول شده دربا توجه به نتایج درج

 روجمعی متغیرها نیاز نیست(؛ ازاینآورد همه بربنابراین ب) واحد ندارند عبارتی ریشةو بهایستا هستند 

ر برآورد الگوی مطالعه منظوبا توجه به سطح ایستایی متغیرها از تکنیک برآورد پانل کالسیک به

بررسی  منظوربههای پانل کالسیک های ایستایی، از تکنیکبا توجه به نتایج آزمون .استفاده شده است

ند از اثرات ثابت، تصادفی و حداقل مربعات وزنی اکه عبارتاست  استفاده شدهروابط بین متغیرها 

 ارائه شده است.  سهدر جدول شمارة نتایج  پذیر.انعطاف
 

 

 

 

 

                                                           
1. Lin, Levin & Chui 
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 نتایج حاصل از تخمین مدل -3جدول 
Table3- Results of Model Estimation 

 

Variable Fixed effects Random effects FGLS 

 لگاریتم نرخ واقعی ارز 
LREX 

***720.- 

(4.63) 

**180.- 

(-1.99) 

***010. 

)27.49( 

 لگاریتم تولید ناخالص داخلی

LGDPP 
-0.15 

(-0.25) 

-0.18 
(0.34) 

***56.0- 

(-11.51) 

 لگاریتم تولید ناخالص داخلی سرانة جهان
LGDPPW 

0.66 

(1.03) 

.470- 

(-0.78) 

***13.1- 
(-3.48) 

 رض از مبداع
Intercept 

4.96- 

)0.51( 

4.08 

(0.58) 

***42.13 

(4.26) 

F Stat 
***38105. -  

 آزمون هاسمن

Hausman Test 
- ***18.76  

LR Test   ***69.346  
 

شده از برآورد مدل مطالعه در سه حالت اثرات ثابت، تصادفی و مدل نتایج ارائه سهشمارة در جدول 

بودن دهندة پانلنشان Fآزمون  ،. با توجه به جدول نتایجشودانس مشاهده میع ناهمسانی واریبا رف

 و آمارة تصادفی دهندة برتری مدل اثرات ثابت برآمده از آزمون هاسمن نشاندستها، نتیجة بهداده

بنابراین  همسانی واریانس در مدل برآوردی است؛وجود نا دهندةنمایی نیز نشانلگاریتم حداکثر راست

آمده دستداری ضرایب بهو ناهمسانی واریانس و همچنین معنا، هاسمن Fهای ا توجه به نتایج آزمونب

عنوان مدل نهایی پذیر( بهبرای متغیرها، مدل با رفع ناهمسانی واریانس )حداقل مربعات وزنی انعطاف

 .شودمنظور تفسیر نتایج انتخاب میبه

شود که متغیرهای لگاریتم نرخ ارز واقعی، مشاهده میمارة چهار شده در جدول شبا توجه به نتایج ارائه

داری بر لگاریتم تراز تولید ناخالص داخلی جهان اثر معنالگاریتم تولید ناخالص داخلی سرانه و لگاریتم 

مدل نیز  أدارند. عرض از مبد 2000-2018زمانی  ی در کشورهای منتخب منا و در دورةتجاری ورزش

 ر شده است.دامثبت و معنا

داری اثر مثبت و معنا 10/0انس با ضریب متغیر لگاریتم نرخ واقعی ارز در مدل با رفع ناهمسانی واری

بلندمدت مثبت بین  عبارتی رابطةبه اری ورزشی در کشورهای منتخب دارد؛بر لگاریتم تراز تج

 2000-2018نی ی ورزشی در کشورهای منتخب و دورة زمامتغیرهای نرخ واقعی ارز و تراز تجار

یابد تراز تجاری ورزشی در کشورهای منتخب افزایش می ،بنابراین با افزایش نرخ واقعی ارز وجود دارد؛

 .دهندة کاهش واردات یا افزایش صادرات یا هردو در کشورهای منتخب استنشانکه 
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در  56/0کشورهای منتخب در مدل برآوردی با ضریب  لگاریتم تولید ناخالص داخلی سرانةمتغیر 

اری ورزشی در کشورهای منتخب داری بر لگاریتم تراز تجدرصد، اثر منفی و معنا 99اطمینان سطح 

این کشورها، کاهش در تراز تجاری  اخلی سرانةعبارتی با افزایش یک واحد در تولید ناخالص ددارد؛ به

ورهای منتخب، واردکنندة دهد کشنشان می بنابراین این امر واحد خواهد بود؛ 56/0شی به میزان ورز

ا برای واردات قدرت این کشورهرتی افزایش و بهبود رشد اقتصادی عبامحصوالت ورزشی هستند؛ به

نتیجه تراز تجاری ورزشی این کشورها شود؛ درمیمنجر به واردات بیشتر دهد و بیشتر را افزایش می

 یابد.کاهش می

درصد اثر منفی  99اطمینان  ، در سطح13/1با ضریب جهانی نیز  لگاریتم تولید ناخالص داخلی سرانة

به افزایش نابراین بهبود اقتصاد در کل دنیا ب تجاری ورزشی کشورهای منتخب دارد؛ داری بر ترازو معنا

 شود.میها کاهش در تراز تجاری آن موجب و شودمنجر می منتخب یواردات کشورها
 

 گیریبحث و نتیجه
یکی از  شود و به لحاظ اقتصادیتنوع در تجارت جهانی محسوب میم صنعت ورزش یکی از صنایع

 مهم ایمقوله همواره خارجی تجارت. ملی در بسیاری از کشورهاست عوامل مهم برای احیای اقتصاد

 و پیشرفت ادامة برای مبرم نیازی به نیز اکنون و آیدمی شماربه جهان پیشرفتة کشورهای اقتصاد در

ت خارجی و شرایط اقتصادی آن تراز تجاری هر کشور بیانگر تحوالاست.  دهش تبدیل صنعتی تکامل

 ات آن همواره مدنظربنابراین تحلیل تغییر قع مبین وضعیت اقتصادی آن کشور است؛وااست و در

نرخ ارز که از متغیرهای فهم میزان و جهت اثرگذاری  روگذاران بوده است؛ ازایناقتصاددانان و سیاست

های بخش ریزیها و برنامهتدوین مناسب سیاست رت خارجی است، کمک شایانی بهمهم حوزة تجا

بخش ورزش در  ینرخ ارز بر تراز تجار یثباتیباین مطالعه اثر در با توجه به این امر، کند. تجارت می

کشور منتخب منا طی دورة  11های همنظور از دادبررسی شده است. بدین منتخب منا یکشورها

جمله های پانلی ازبر دادههای مبتنید. سپس با استفاده از روشاستفاده ش 2000-2018زمانی 

پذیر سعی شد بهترین مدل های اثرات ثابت، اثرات تصادفی و حداقل مربعات وزنی انعطافتکنیک

ر های الزم، مدل نهایی برای تفسیسی آمارهنتایج انتخاب شود. پس از برر وردی برای تفسیر و ارائةآبر

  نتایج انتخاب شد.

دولت  درآمدة در کشورهایی که قسمت عمداست. نرخ ارز از متغیرهای مهم در نظام اقتصادی یکی 

تغییرات  ی ازامجموعه شود، تغییر نرخ ارزدنی تأمین میاز محل عایدات ارزی ناشی از صدور مواد مع

 بر توانددارد که برآیند آن میهمراه در بخش خارجی و داخلی اقتصاد به متفاوت و حتی متضاد را
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آمده دستبه جنتای .(76، 2016پور و بازرگان، لطفی) بگذاردتأثیر مثبت یا منفی عملکرد اقتصاد کشور 

 عی ارز، تولید ناخالص داخلی سرانةاز برآورد مدل نشان داد که در حالت کلی متغیرهای نرخ واق

)صادرات و  ورزشی بر تراز تجاریداری اثرات معنا و تولید ناخالص سرانة جهان منا کشورهای منتخب

ثباتی که بیهمچنین نتایج برآوردی نشان داد کشورهای منتخب منا دارند.  واردات کاالهای ورزشی(

با  .داردهمراه بهنرخ ارز در جهت افزایش آن، افزایش در تراز تجاری ورزشی کشورهای منتخب را 

ن ورزشی در کنندگاهای وارداتی برای مصرفالاخل، قیمت کاافزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول د

، شیرافکن و شود )خدادادیمیو باعث کاهش حجم واردات ورزشی  شودمیتر داخل کشور گران

 (. 52 ،2018، فریدفتحی

کاالهای ورزشی هستند نه  دیگر پژوهش نشان داد ازآنجاکه این کشورها بیشتر واردکنندة یافتة

عبارتی افزایش و بهبود رشد اقتصادی در یا به افزایش رشد اقتصادی این کشورها با، هاصادرکنندة آن

نتیجه شود؛ درمیمنجر به واردات بیشتر یابد و برای واردات بیشتر افزایش می هاآنن کشورها، قدرت یا

ورزشی اثر کاهشی بر تراز تجاری این امر رو این؛ ازیابدتراز تجاری ورزشی این کشورها کاهش می

واردکنندة تجهیزات  بیشتر شان داد کشورهای منتخب مطالعهمطالعه ن نتایج بنابراین ؛ها داردآن

همچنین افزایش  شود.میها کاهش تراز تجاری آنشرایط اقتصادی سبب بهبود  اند؛ هرچندورزشی

ارتی این کشورها بعبه ی ورزشی این کشورها را بهبود دهد؛تواند تراز تجارنرخ ارز در این کشورها می

)کاهش  و تنها ایجاد مزیت قیمتی عرصة جهانی برای محصوالت ورزشی ندارندتوان رقابتی کافی در 

موجب بهبود در  که این امر ممکن است شودها میباعث افزایش صادرات آن قیمت کاالهای صادرات(

ت ممکن است صدمات بر خود محصول و بهبود آن، در بلندمد نکردنتمرکز، ولی شودتراز تجاری 

به توانند این کشورها در کنار افزایش قیمت ارز می ری را به این حوزه وارد کند؛ بنابراینناپذیجبران

  .کنندهای بهبود محصول صادراتی در جهت بهبود توان رقابتی این محصوالت اقدام سیاست اتخاذ

در عواملی چون نوع معیارهای  های موجودحسب تفاوتبرگوناگون ر مطالعات ست که دشایان ذکر ا

های جمعی و استفاده از داده و تواتر آن، شدهبررسیة ، نوع نرخ ارز، طول دورسنجش نوسانات

نوع تأثیرگذاری ریسک  ةدر زمین جمعی و همچنین رهیافت برآورد مدل، نتایج متفاوت و متضادیغیر

کاربردی هکارهای را منظور ارائةلعه و بهبراساس نتایج این مطا .نرخ ارز بر تراز تجاری حاصل شده است

تر و بیشتر این مطالعه ارائه هبزیر را برای اثرگذاری هرچه توان توصیهمیدر حالت کلی  ،و سیاستی

منظور ایجاد مزیت قیمتی در جهت بهبود سازی نرخ ارز بهاقدامات الزم در جهت واقعیجمله از .کرد

و در جهت کاهش وابستگی به واردات محصوالت ورزشی های مناسب تدوین سیاست، تراز تجاری

را  منظور برخورداری بیشتر از رشد اقتصادیسب در جهت بهبود صنعت این بخش بهریزی منابرنامه

 .توان بیان کردمی
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اقتصاد ورزش و تجارت کاالهای ورزشی از قبیل بررسی مزیت نسبی و  تاکنون مطالعاتی در حوزة

گذاری کاالهای ورزشی و اثر نرخ ارز بر برآورد تولید ناخالص ورزشی، قیمتپذیری کاالهای، رقابت

 االهایاهمیت و اثرگذاری صنعت کدهندة که نشاناند ت کاالهای ورزشی انجام گرفتهقیمت واردا

اثر  تراز تجاری کاالهای ورزشی واقتصاد کشور هستند، اما تاکنون پژوهشی در حوزة ورزشی بر 

و کشورهای وابسته به نفت هستند، انجام ها جزنمنا که عمدة آ منتخب ز بر کشورهایثباتی نرخ اربی

اقتصادی کشورهای این  پژوهش حاضر گامی در راستای توسعة امید است نتایج نشده است؛ بنابراین

 . منطقه باشد
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Abstract 
This study examined the effect of exchange rate volatility on trade balance sports sector 

in selected countries in the MENA. For this purpose, the export and import data of sports 

goods of 11 selected countries of Mena were collected during the period 2000-2018, which 

was from the website of the World Trade Center. The purpose of this study is applied 

research and descriptive-analytical in terms of research method. Data on exports and 

imports of goods and MENA selected countries of the World Trade Center site were 

collected. The statistics of variables related to countries GDP per capita, world GDP per 

capita and real exchange rate are also collected from the World Bank. Then, panel data 

methods such as fixed effects techniques, random effects and flexible squares were tried 

to select the best estimation model to interpret and present the results. Finally, after 

reviewing the necessary statistics, the final model was selected to interpret the results with 

the help of EViews version 9 software. The results showed that variables of real exchange 

rate logarithm, per capita GDP and world GDP logarithm have significant effect on 

logarithm of sport trade balance in MENA countries. Therefore, formulating appropriate 

policies to reduce dependence on imports of sports products and proper planning to 

improve the industry is necessary. 

 

Keywords: Exchange Rate Volatility, Trade Balance Sports Sector, Export and 

Imports, Sports Industry.  
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