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مطالعات مدیریت ورزشی

اثر رژیمهای ارزی بر جریان تجارت گروه کاالهای ورزشی در کشورهای
خاورمیانه :رهیافت اقتصادسنجی فضایی
3

محمدرسول خدادادی ،1محمد سرالب ،2سارا معصومزاده


 .1استادیار مدیریت ورزشی ،دانشگاه تبریز
 .2کارشناسیارشد علوم اقتصادی ،دانشگاه شهید بهشتی
 .3کارشناسیارشد علوم اقتصادی ،دانشگاه تبریز
تاریخ دریافت1396/02/24 :

تاریخ پذیرش1396/05/21 :

چکیده
انتخاب رژیمهای ارزی از مهمترین و تأثیرگذارترین مباحث در حوزة اقتصاد کالن و اقتصاد
بینالملل است .نوع رژیم ارزی حوزة وسیعی از متغیرهای اقتصادی را در هر کشور تحتتأثیر قرار
میدهد .درآمدهای ارزی وابسته به صادرات نفت ،اهمیت رژیم ارزی و سیاستهای ارزی را
افزایش میدهد .همچنین ،نرخ ارز یکی از عوامل مهم در افزایش و کاهش تجارت کشورها است.
این پژوهش با هدف بررسی اثر رژیمهای ارزی بر جریان تجارت گروه کاالهای ورزشی در
کشورهای خاورمیانه طی بازة زمانی  1993-2013و با استفاده از روش اقتصادسنجی فضایی انجام
شده است .منابع دادهها بانک جهانی ،سازمان تجارت جهانی ،صندوق بینالمللی پول و مرکز
مطالعات اطالعات بینالمللی است .برای تحلیل دادهها از نرمافزار استاتا نسخه  12استفاده شد.
نتایج پژوهش نشان داد که تجارت ،تولید ناخالص داخلی ،جمعیت ،مستعمرهبودن و داشتن مرز
مشترک بین کشورها ،اثر مثبتی بر جریان تجارت گروه کاالهای ورزشی دارد و همچنین ،مسافت،
نرخ ارز اسمی ،نرخ ارز مؤثر حقیقی ،داشتن زبان مشترک و داشتن تفاهمنامة تجاری مشترک،
اثری منفی بر جریان تجارت گروه کاالهای ورزشی دارد .متغیر اصلی موردبررسی در مطالعة حاضر؛
یعنی رژیم ارزی نیز اثر مثبتی بر روند تجارت کشورهای خاورمیانه دارد .بهعبارت دیگر ،رژیم
ارزی ثابت منجر به افزایش جریان تجارت کاالهای ورزشی میشود .تمام متغیرهای مورد بررسی
بهجز تجارت و داشتن زبان مشترک بهلحاظ آماری معنادار هستند.
واژگان کلیدی :تجارت کاالهای ورزشی ،رژیمهای ارزی ،اقتصاد سنجی فضایی ،کشورهای
خاورمیانه
 نویسندة مسئول

Email: m.khodadadi@tabrizu.ac.ir
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مقدمه
نرخ ارز را میتوان بهعنوان ارزش پول یک کشور برحسب پول کشور دیگر تعریف کرد .رژیم ارز یکی
از مهمترین ابزارهای سیاستی دولتها محسوب میشود و انتخاب آن اثر قابلتوجهی بر تجارت کاال و
خدمات ،جریان سرمایه ،تورم ،تعادل تراز پرداختها و سایر متغیرهای اقتصادی دارد .به این دلیل،
انتخاب رژیم ارز یک مؤلفة اساسی اقتصادی برای حفظ رشد و ثبات است (عاطفیمنش 1394 ،الف،
 .)8فرانکل )1999( 1بیان می کند که هیچ رژیم ارزی واحدی که بهترین رژیم شناخته شود ،وجود
ندارد و حتی یک نوع رژیم ارزی که در تمام سال ها برای یک کشور مناسب باشد نیز وجود ندارد.
ویژگیهای خاص کشورها ،ترجیحات سیاستگذاران و اعتبار مؤسسات و سیاستگذاران میتوانند بر
انتخاب رژیم ارزی تأثیر بگذارند .تصمیمات اقتصادی ،اندازه و درجة بازبودن کشورها برای تجارت و
جریانهای مالی ،رتبة توسعة مالی و اقتصادی ،ساختار تولید و تجارت ،تورم ثبتشده و
نوعشوکهایی که کشورها با آن مواجه هستند ،از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر انتخاب رژیم ارزی
هستند (عاطفیمنش 1394 ،الف.)8 ،
به دلیل اینکه کشورها دیگر ملزم به تثبیت نرخهای ارز خویش تحت نظارت صندوق بینالمللی پول
نیستند ،برای انتخاب رژیم ارزی مناسب (ثابت ،شناور یا میانه) نیاز به مبنای دقیقی دارند.
طبقهبندی جدید رژیمهای ارزی بهصورت ترتیبهای کامالً ثابت ،2نظام ارزی ثابت مبتنی بر
داراییهای خارجی ،3دالریزهکردن 4و حذف پول ملی بهطورکامل ،اتحادیة پولی ،5میخکوب
ال
قابلتعدیل ،6میخکوب خزنده ،7میخکوبشده به سبدی از ارزها ،8منطقه یا دامنة هدف9و نهایتاً کام ً
شناور 10و شناور مدیریتشده 11است (عاطفیمنش1393 ،ب .)85 ،در این راستا ،رینهارت و
راگوف 12در سال  15 ،2004نوع رژیم ارزی بین استاندارد طال و پول اعتباری ارائه کردند؛ اما
انتخاب بین رژیم ارزی ثابت و شناور همچنان در کانون توجه مقامات پولی قرار دارد .در سالهای
1. Frankle
2. Truly Fixed
3. Currency Board
4. Dollarization
5. Currency Union
6. Adjustable Peg
7. Crawling Peg
8. Basket Peg
9. Target Zone or Bands
10. Floating
11. Managed Floating
12. Reingart and Rogoff
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گذشته ،با توجه به اینکه رژیم های ارزی در دو طیف استاندارد طال و رژیم ارزی ثابت و پول اعتباری
و رژیم ارزی شناور قابلبررسی بودند ،انتخاب رژیمهای ارزی بسیار ساده بوده است .براساس باور
عمومی داشتن رژیم ارزی ثابت و نظام استاندارد طال مزایایی هم چون پیروی از سیاستهای پولی
قابلپیشبینی و دقیق ،حفظ ثبات قیمتها ،از بینرفتن هزینة مبادلة پولهای مختلف ،یکپارچگی
مالی و بودجة متوازن را بههمراه خواهد داشت (عاطفیمنش1393 ،ب)85 ،؛ اما گذر از این سیستم
به پول اعتباری و شناور ،به بیثباتیهای پولی و مالی منجر خواهد شد؛ بنابراین ،تجربة سیستم
شناور بیثباتیهای ناشی از سفتهبازی ،با فقر و کاهش ارزش پول همراه است (نرکس.)55 ،1944 ،1
بهدنبال این اثرها ،سیستم برتن وودز 2بهوجود آمد که نوعی سیستم میخکوب قابلتعدیل بوده
است .در سال  ،1944این نظام دالر به طال میخکوب شده و تا  2/5درصد نوسان معمول بوده است
و کشورها میتوانستند درصورت نابرابری ،ارزش پول خود را به سایر ارزها تغییر دهند؛ اما یافتن نرخ
برابری که تراز پرداختها را در تعادل قرار دهد ،مشکل بود و همچنین ،بحرانهای پولی در اجرای
این سیستم مشکالتی درخصوص نظام ارزی ثابت و شناور ایجاد کرد (بهادر.)4 ،1394 ،
در انتخاب رژیم ارزی بهینه ،مفهوم دامنة بهینة پولی 3بهعنوان یک منطقهة جغرافیایی مطرح است.
داشتن یک پول واحد و سیاست پولی واحد بهترین گزینه است (فرانکل .)1999 ،4بحث دیگر
درراستای انتخاب بهینة رژیمها ،لنگر ارزی 5است .بدینمفهومکه در محیطی که تورم باال است،
میخکوبشدن به کشوری که تورم پایینی دارد ،بهعنوان یک مکانیسم اولیه برای کنترل انتظارات
تورمی بهکار برده میشود (بارو و دی ویتا .)593 ،1983 ،6در دهة  1980میالدی ،اروپا به ایجاد
مکانیسم نرخ ارز اروپایی 7اهتمام ورزید و در دهة  1990میالدی ،به پیدایش رژیم ارزی مبتنی بر
داراییهای خارجی میخکوب در کشورهای نوظهور منجر شد .میخکوبشدن شدید ارز ،دیگر ترس و
نگرانی حاصل از بحران پولی را نداشت (چنگ و والسکو.)490 ،2001 ،8
بنابراین ،چند دلیل برای برتری رژیم ارزی ثابت وجود دارد .نوسانات غیرقابلپیشبینی نرخ ارز
شناور در کوتاهمدت و بلندمدت ،نااطمینانی از نرخ ارز جریان تجارت و انگیزة سرمایهگذاری را
کاهش میدهد و مشکالت مردم را در مواجهه با بیمهنمودن سرمایه در بازار مبتنی بر داراییهای
1. Nurks
2. Bretton Woods
3. OCA
4 . Frankle
5. Exchange Rate Anchor
6. Barro and De Vita
7. ERM
8. Chang & Velasco
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ناقص ،تشدید میکند (آبسفیلد و روگوف .)76 ،1995 ،1کارگران و واحدهای اقتصادی از نوسانات
طوالنی نرخ ارز آسیب میبینند و خواستار حمایت دولت از آنها درمقابل واردات هستند.
میخکوبشدن به پول کشوری که تورم پایینتری دارد ،به مهار فشار تورم کمک خواهد کرد.
سیاست اعالمی میخکوبکردن بهعنوان فرایند التزام دولت ،برای مقاومت در برابر سیاستهای پولی
انبساطی بوده است (آبسفیلد و روگوف .)75 ،1995 ،برخی کشورها یک دوره کاهش قیمت را پس
از دورة بیثباتی قیمتها تجربه کردند که این سیستم برای افزایش تجارت و برنامهریزی مناسب
کنترل تورمی پیشبینی میشود (برانو .)34 ،1991 ،2بیشتر کشورهای پیشرفته بهسمت رژیم ارزی
شناور حرکت میکنند .رژیمهای میانه بخش بزرگی از ترتیبات ارزی را بهخود اختصاص دادهاند؛ اما
کشورهای درحالتوسعه بهسمت رژیم ارزی شناور حرکت نمیکنند که دالیل آن شاید دالریزهشدن
و سیستم مبتنی بر دارایی خارجی ،کاستی جدی مثل فقدان یک مقام پولی بهعنوان قرضدهنده و
پناهگاه نهایی برای دفع شوکهای خارجی است (عاطفیمنش 1393 ،پ .)95 ،با توجه به موارد
ذکرشده برای کشورهای درحالتوسعه که هنوز بهلحاظ مالی توسعة کافی نداشته و آمادگی الزم
برای انتخاب رژیم ارزی شناور ندارند ،ترتیبات ارزی میانه بهترین گزینه خواهد بود که یکی از آنها
رژیم ارزی شناور مدیریتشده است .موریس گلداستین )2002( 3این رژیم را ارائه کرده است .رژیم
ارزی شناور مدیریتشده اجازة مداخله در بازار ارز با هدف خنثیسازی شوکهای موقت را میدهد.
سیستم گزارشدهی میزان ارز دردسترس و مخاطرات مربوط به بدهیهای خارجی ،منجر به
فراهمآوردن زمینة اتخاذ راهبرد سلسلهمراتبی درجهت بازکردن بازار مالی داخلی به روی
سرمایهگذاریهای خارجی میشود .کشورهایی که بهلحاظ سیاسی -اقتصادی یکپارچه هستند و
اقتصاد کوچک و باز دارند ،رژیم ارزی شناور مدیریتشده گزینة مناسبی برای آنها خواهد بود
(سانتانا گلجا ،لدسما و پرز رودریگوئز.)627 ،2010 ،4
خطر ناشی از نوسانات نرخ ارز از جمله مقوالتی است که همواره بهعنوان مشکلی برای اقتصاد
کشورها ،بهویژه بخش تجارت خارجی مطرح است و اهمیت این موضوع بهقدری است که این خطر
گاهی زیانهای سنگین و جبراننشدنی را به صادرکنندگان وارد میکند .نرخ ارز متغیری است که
بیش از سایر متغیرها با بخش خارجی اقتصاد ارتباط مستقیم و تنگاتنگ دارد .ارزش پول کشورها
نهتنها تحتتأثیر سیاستهای اقتصادی داخل هر کشور است ،بلکه نوسانات ارزی در بازارهای جهانی
نیز بر ارزش پول و بهتبع آن ،بر تجارت خارجی آنها مؤثر است .نرخ ارز یکی از مهمترین متغیرها در
1. Obstfeld & Rogoff
2. Bruno
3. Morris Goldstein
4. Santana-Gallego, Ledesma-Rodríguez & Pérez-Rodríguez
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تعیین قیمت واردات و صادرات است و نوسانات آن باعث تغییراتی در قیمت آنها میشود؛ درنتیجه،
میزان تجارت خارجی را افزایش یا کاهش میدهد (فرحبخش .)2 ،1392 ،همچنین ،پویایی تراز
بازرگانی هر کشور متأثر از چگونگی نرخ برابری پول داخلی با سایر ارزها است؛ بنابراین ،تجارت
کاالهای ورزشی نیز از این امر مستثنا نیست.
با توجه به آنچه در رابطه با رژیم های ارزی مطرح شد ،بیان این نکته ضروری است که انتخاب رژیم
ارزی مناسب میتواند در بسیاری از فعالیتهای کشورها مانند توسعة گردشگری ،افزایش
سرمایهگذاری و تجارت مؤثر باشد؛ بنابراین ،رژیمهای ارزی میتوانند بر تقاضای کاالهای ورزشی نیز
تأثیر بگذارند؛ زیرا ،کاهش ارزش پول یک کشور باعث ارزانترشدن پول یک کشور در خارج از کشور
میشود و متعاقباً منجر به افزایش جریان تجارت کاالها میشود .در مقابل ،افزایش ارزش پول یک
کشور باعث کاهش جریان ورود کاالهای خارجی به کشور میشود .رژیمهای ارزی مشمول در تابع
تقاضا ممکن است شامل قیمتهای نسبی یا مؤثر (نرخ ارز مؤثر) یا بهعنوان متغیر جدا در سطوح
مختلف باشند .درمجموع ،رژیمهای ارزی بر سطح قیمتهای نسبی کشور مقصد تأثیر میگذارند
(دیویتا و کیاو .)664 ،2013 ،1دیویتا ( )2014به بررسی تأثیر رژیمهای نرخ ارز در جریان
گردشگری بینالمللی برای  27کشور عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه 2و کشورهای غیر
عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه برای دورة  1980 -2011با استفاده از جی.ام.ام 3پرداخت.
نتایج حاکی از شناسایی اثرهای متعدد نظامهای ارزی و حمایت از حفظ نرخ ارز نسبتاً باثبات است
که موجب جلب گردشگران بینالمللی میشد .تامپسون و تامپسون ( )2010با تمرکز بر اثرات نرخ
واقعی ارز و تغییر به یورو در درآمد گردشگری یونان از سال  1974تا سال  ،2006دریافتند که
معرفی یورو تأثیر مثبت و زیادی بر درآمدهای گردشگری یونان داشته است.
وابستگی شدید اقتصاد ایران به صادرات نفت و نوسانات قیمت آن و پایانپذیربودن این منبع
اقتصادی ،نیاز توجه به دیگر صنایع درآمدزا را از اهمیت ویژهای برخوردار کرده است .مطالعات
انجامشده نشان میدهند که سیاستهای توسعة صادرات غیرنفتی ،جدا از ارز حاصل ،کمک
قابلتوجهی به سایر بخشها و متغیرهای اقتصادی خواهد کرد (سرالب)3 ،1392 ،؛ بنابراین ،صنعت
ورزش و تجارت کاالی ورزشی از موضوعات مطرح اقتصادی است .تولید کاالهای ورزشی ،اکنون
یکی از حوزههای مهم صنعتی با شاخههای گوناگون را تشکیل میدهد و دامنة آن هر روز گستردهتر
میشود .بخشهای اقتصادی مانند جهانگردی ورزشی ،شرکتها و مراکز ورزشی ،برگزاری

1. De Vita & Kyaw
2. OECD
3. GMM
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همایشهای بزرگ ورزشی ،اوقاتفراغت ،تبلیغات ،باشگاهها و خود ورزش ،از مهمترین حوزههای
اقتصادی مرتبط با ورزش هستند .پیامد این روند درهمآمیزی هرچهبیشتر ورزش و اقتصاد به
شکلهای بسیار متنوع است .این آمیزش سبب شده است که اقتصاد ورزشی اهمیت بیشتری پیدا
کند (ویس .)336 ،2011 ،1افزونبراین ،انتخاب رژیم ارزی از مهمترین و تأثیرگذارترین مباحث در
حوزة اقتصاد کالن و اقتصاد بینالملل است .نوع رژیم ارزی حوزة وسیعی از متغیرهای اقتصادی را
در هر کشور تحتتأثیر قرار میدهد .در ایران ،وجود درآمدهای ارزی وابسته به صادرات نفت،
اهمیت رژیم ارزی و سیاستهای ارزی را افزایش میدهد؛ بنابراین ،بررسی اثر رژیمهای ارزی بر
تجارت صنعت کاالهای ورزشی که جزء درآمدزاترین صنایع دنیا است ،ضرورت انکارناپذیری است و
سیاستمداران و برنامهریزان اقتصادی را ملزم به پیروی از اتخاذ سیاستهای درست رژیم ارزی
درزمینة تجارت کاالهای ورزشی کشور میکند تا گامی برای تعالی و رشد اقتصاد ملی کشور
برداشته شود.
روششناسی پژوهش
برای اولین بار ،انسلین 2اقتصادسنجی فضایی را مطرح کرد .به عقیدة انسلین ،اقتصادسنجی فضایی
در مطالعات مکانی دارای قابلیت و کاربرد بهتری نسبت به اقتصادسنجی رایج است و زمانیکه
پژوهشگر با دادهها و مشاهدات مکانی و موقعیتی ،مانند مطالعات بازرگانی ،تجاری و جمعیتشناسی
روبهرو است ،اقتصادسنجی فضایی میتواند جایگزین اقتصادسنجی متداول شود .ازجمله مهمترین
تفاوتهای اقتصادسنجی فضایی با اقتصادسنجی متداول این است که اقتصادسنجی فضایی،
خودهمبستگی فضایی 3و ناهمسـانی فضـایی 4را درنظر میگیرد .این دو مسئله که در اقتصادسنجی
مرسـوم نادیـده گرفتـه مـیشـوند ،باعـث نقـض فرضهای گـاوس -مـارکوف مـیشوند (محمدزاده
و منصوری و کوهیلیان .)26 ،1391 ،خودهمبستگی فضایی پدیدهای است که در دادههای نمونهای
دارای عنصر مکانی روی میدهد؛ بهطوریکه وقتی مشاهدهای مربوط به یک محل مانند  iوجود
داشته باشد ،این مشاهده به مشاهدات دیگر در مکانهای  jبا فرض  i  jباشد ،وابسته است.
خودهمبستگی فضایی میتواند بین چندین مشاهده رخ دهد؛ بهطوریکه  iمیتواند هر مقداری بین
 1تا  nرا اختیار کند؛ زیرا ،انتظار میرود که دادههای نمونهای مشاهدهشده در یک نقطه از فضا ،به
مقادیر مشاهدهشده در مکانهای دیگر وابسته باشد (عسگری و اکبری .)3 ،1380 ،ناهمسانی
1. Weiss
2. Anselin
3. Spatial Dependence
4. Spatial Heterogeneity
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واریانس نیز اشاره به انحراف در روابط بین مشاهدات در سطح مکانهای جغرافیایی فضا دارد؛ یعنی
هنگام حرکت در بین مشاهدات ،توزیع دادههای نمونهای دارای میانگین و واریانس ثابتی نخواهند
بود؛ اما الزم است به تعیین کمیت و مقدار عددی جنبههای مکانی پرداخته شود که برای انجام این
کار میتوان از ماتریس فضایی یا ماتریس مجاورت استفاده کرد .برای تشکیل ماتریس مجاورت،
روشهای مختلفی وجود دارن د که در این مطالعه از ماتریس مجاورت خطی استفاده شده است .در
ماتریس مجاورت ،اعدا د روی قطر اصلی برابر با صفر هستند و عناصر خارج از قطر اصلی،
درصورتیکه مناطق مجاور باشند یا نباشند ،مقدار یک یا صفر را اختیار میکنند .در ادامه ،ماتریس
مجاورت باید نسبت به سطر استاندارد شود ک ه آن را ماتریس مجاورت استانداردشدة مرتبة اول1
مینامند .با استانداردکردن ماتریس مجاورت و سپس ،حاصلضرب آن در بردار متغیر وابسته ،متغیر
جدیدی حاصل می شود که میانگین مشاهدات ناشی از مناطق مجاور را نشان میدهد و اصطالحاً آن
را متغیر تأخیر فضایی مینامند (نجفی علمدارلو ،مرتضوی و شمشادی یزدی.)54 ،1391 ،
بـهعبـارتدقیقتر ،اقتصادسنجی فضایی زیرشاخهای از اقتصادسنجی است که با روابط متقابل
فضـایی (خودهمبستگی فضایی) و ساختار (ناهمسانی) فضایی در مدلهای رگرسـیونی ،بـا
دادههـای مقطعی یا ترکیب مقطعی -سری زمانی سروکار دارد و با تصریحهای متفاوتی از مدلها به
این مسائل توجه میشـود .در مدلهای اقتصادسنجی فضایی ،از روشهای حداکثر درستنمایی2
برای تخمین پارامترهای مدل استفاده میشود .استفاده از این روش منجر به تخمینزنندههای بدون
تورش و سازگار میشود (لسیج و پیس .)20 ،2009 ،3برای برآورد مدل ،ازمیان روشهای مختلف
برآورد فضایی ،از مدل دوربین فضایی 4استفاده شده است که شامل وقفة فضایی متغیر وابسته و
اجزای اخالل است .این مدل در رابطة شمارة یک نشان داده شده است:
y = Wy + l n + X + u

()1

u = Wu + 
)  ~ N (0,  2 I n

در این مدل ،پارامتر  نشاندهندة ارتباط وقفة فضایی اجزای اخالل است (لسیج و پیس،2009 ،
 .)20در این مطالعه ،با بهرهگیری از مطالعات سانتانا گلجا ،لدسما و پرز رودریگوئز ( )2010و
دیویتا ( ،)2014به بررسی اثر رژیمهای ارزی بر جریان تجارت گروه کاالهای ورزشی برای
1. Standardized First Order Contiguity Matrix
)2. Maximum Likelihood (ML
3. LeSage & Pace
4. SAC
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کشورهای خاورمیانه شامل بحرین ،قبرس ،مصر ،ایران ،لبنان ،اسرائیل غاصب ،سوریه ،اردن ،قطر،
کویت ،امارات متحدة عربی ،عربستان سعودی ،یمن ،ترکیه و عمان ،طی بازة زمانی 1993-2013
پرداخته شده است .مدل مورد استفاده در این پژوهش ،با لحاظ لگاریتم و استفاده از روش اقتصاد
سنجی فضایی 1بهصورت زیر نمایش داده شده است:
Lyit = δ0 + δ1 Ltradeit + δ3 Lgdpit + δ4 Lpopit + δ5 Lepit + δ6 Ldisij +
δ7 dumlang i +δ8 dumftai + δ9 dumcoli + δ10 dumcolmani + δ11 Lrit +
δ12 dumregimit + ϵit

که 𝑡𝑖 Lyلگاریتم جریان تجارت گروه کاالهای ورزشی کشورهای خاورمیانه با کل کشورهای جهان،
 Ltradeitلگاریتم تراز پرداخت کشورها Lgdpit ،لگاریتم تولید ناخالص داخلی کشورها براساس سال
پایة  Lpop𝑖𝑡 ،2010لگاریتم جمعیت کشورها 𝐿𝑒𝑝𝑖𝑡 ،لگاریتم نرخ ارز مؤثر حقیقی 𝐿𝑟𝑖𝑡 ،لگاریتم
نرخ ارز اسمی کشورها Ldis𝑖𝑗 ،لگاریتم مسافت بین دو شهر مهم کشورهای خاورمیانه𝑑𝑢𝑚𝑙𝑎𝑛𝑔𝑖 ،
متغیر مجازی همزبانی کشورهای موردمطالعه (یک ،درصورت داشتن زبان مشترک و صفر ،درصورت
نداشتن زبان مشترک) 𝑑𝑢𝑚𝑓𝑡𝑎𝑖 ،متغیر مجازی اتحادیة تجاری بین کشورهای عضو (یک،
درصورت داشتن تفاهمنامة تجاری مشترک و صفر ،درصورت نداشتن تفاهمنامة تجاری مشترک)،
𝑖 dumcolمتغیر مجازی مستعمرهبودن کشورها (یک ،درصورت نبود تجربة استعماری و صفر،
درصورت وجود تجربة استعماری) dumcolman𝑖 ،داشتن مرز مشترک (یک ،درصورت داشتن مرز
مشترک و صفر ،درصورت نداشتن مرز مشترک) و 𝑡𝑖 dumregimمتغیر مجازی رژیم ارزی کشورها
(یک ،درصورت داشتن رژیم ارزی ثابت و صفر ،درصورت نداشتن رژیم ارزی ثابت) هستند.
همچنین ،اطالعات آماری مورداستفاده در این مطالعه ،از بانک جهانی ،صندوق بینالمللی پول و
مرکز مطالعات اطالعات بینالمللی استخراج شده است .اطالعات صادرات گروه کاالهای ورزشی
کشورهای موردبررسی ،از سایت سازمان تجارت جهانی طی سالهای  1993-2013جمعآوری شده
است .گروه کاالهای ورزشی عبارتاند از :پوشاک ورزشی ،قایقهای تفریحی– ورزشی ،دوچرخه ،توپ
ورزشی ،کفش ورزشی و سایر کاالهای متفرقه .براساس مبانی نظری ،انتظار میرود که ارتباط
تجارت کل و جریان تجارت گروه کاالهای ورزشی طبق پیشینة نظری و مطالعات انجامشده ،مثبت
باشد .تسهیل روابط تجاری و افزایش واردات میتوانند منجر به افزایش تجارت شوند .همچنین،
تجارت میتواند سفرهای کاری را بههمراه داشته باشد و از این طریق نیز باعث تسریع جریان تجارت
گروه کاالهای ورزشی شود .همچنین ،با افزایش جریان تجارت ،اندازة بازار کشور مقصد بزرگتر

1. SDM
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میشود و تولید ناخالص داخلی افزایش مییابد که در پژوهش مارین )1992( 1به این نتیجه اشاره
شده است و درنتیجه ،جریان تجارت گروه کاالهای ورزشی نیز بهبود مییابد.
نوسانات نرخ ارز نیز بر جریان تجارت گروه کاالهای ورزشی تأثیرگذار است .برای جلوگیری از
انتخاب نادرست در اندازهگیری بهینة نوسانات نرخ ارز ،از شاخص محاسباتی دیویتا و آبوت2
( )2004استفاده شده است که از نوسانات نرخ ارز (برای مثال ،اندازهگیری واریانس درمقابل
نوسانات اتوگرسیونی ناهمسانی واریانس) در کارهای تجربی استفاده میشود .نتایج تجربی نشان
داده است که انحراف استاندارد نرخ ارز بهترین نوع محاسبات برای این متغیر و استاندارد درصد
تغییرات ماهانة نرخ ارز دوجانبه است .متغیر نرخ ارز مؤثر حقیقی ،اثر منفی بر جریان تجارت گروه
کاالهای ورزشی دارد؛ زیرا ،با افزایش شاخص قیمت مصرفکننده ،هزینههای تجارت با کشور هدف
افزایش مییابد و متعاقباً جریان تجارت گروه کاالهای ورزشی کاهش مییابد و ازطرفی ،با افزایش
نرخ ارز ،تقاضا برای تولید کاالهای داخلی در داخل کشور کاهش مییابد؛ اما بهدلیل پایینآمدن
ارزش پول داخل برای خارجیها ،کاالهای ورزشی ارزان تلقی میشود و میتوان برای جذب تقاضای
تجارت گروه کاالهای ورزشی به داخل برنامهریزی کرد و از این وضعیت درجهت رشد اقتصادی و
ارتقای صنعت ورزشی در شرایط بحران افزایش نرخ ارز استفاده کرد.3
در رابطه با تأثیر مسافت بر جریان تجارت گروه کاالهای ورزشی میتوان گفت که دادوستدکنندگان
این گروه کاالیی ترجیح میدهند که مسافت کمتری برای انجام تجارت طی کنند؛ بنابراین ،انتظار
میرود که اثر مسافت بر جریان تجارت گروه کاالهای ورزشی منفی باشد .بدینمفهومکه افزایش
مسافت بین کشورها منجر به افزایش هزینههای حملونقل و در نتیجه ،کاهش جریان تجارت گروه
کاالهای ورزشی شود.
همچنین ،انتظار میرود که سایر متغیرهای استاندارد مانند رابطة مستعمرهبودن و استعمارگری،
داشتن مرز مشترک ،داشتن تفاهمنامة تجاری مشترک و داشتن زبان مشترک ،جریان تجارت را
بهبود بخشند .داشتن تفاهمنامة تجاری مشترک میتواند درزمینة گسترش همکاریهای متقابل،
دعوت به مشارکت در تأمین مالی پروژهها ،تسهیالت و تعهدات سندیکایی و غیره انجام گیرد یا
بهصورت تشکیل بازارهای تجاری مشترک و شناختن سالیق و عالیق حاکم بر طرف تجاری مقابل و
شناخت وضعیت بازار کشور مقابل و ظرفیت تجاری کشور ،سعی در تسخیر بازارهای هدف و ارائة

1. Marin
2. De Vita & Abbott
 .3الزم است توضیح داده شود که آمار این متغیر برگرفته از بانک جهانی است که منظور از نرخ ارز ،قیمت هر واحد
پول داخل برحسب پول خارجی گزارششده است.
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کاالی مصرفی گردشگر در بازار کشور مقصد کرد؛ بنابراین ،انتظار میرود که این متغیر در جریان
تجارت گروه کاالهای ورزشی اثر مثبت داشته باشد .داشتن زبان مشترک و مستعمرهبودن نیز اثر
مثبتی بر جریان تجارت گروه کاالهای ورزشی میگذارد؛ زیرا ،زبان وسیلة داشتن ارتباط است و زبان
عمدة کشورهای موردبررسی عربی است و درصورت نداشتن زبان مشترک ،این مورد مانعی برای
تجارت گروه کاالهای ورزشی خواهد بود.
تاکنون ،هیچ چهارچوب نظری دال بر تأثیر رژیمهای ارزی بر جریان تجارت بینالمللی مطرح نشده
است؛ اما میتوان انتظار داشت که داشتن رژیم ارزی مشترک با توجه به نبود هزینههای معامالتی
ارزی و نبود قطعیت درمورد نوسانات نرخ ارز ،تأثیر مثبتی بر جریان تجارت گروه کاالهای ورزشی
داشته باشد.
نتایج
فرضیة صفر آزمون موران ،نبود همبستگی فضایی در اجزای اخالل و فرضیة صفر آزمون ال ام
نبود خودهمبستگی فضایی در مشاهدات متغیرهای وابسته است (لسیج .)2 ،1999 ،همچنین،
ازآنجاییکه نیاز به برگزیدن یکی از مدلهای خطای فضایی ،)SEM( 2مختلط رگرسیون-
خودرگرسیون فضایی )SAR( 3یا فضایی عمومی )SAC( 4برای رفع خودهمبستگی در اجزای اخالل
است ،این انتخاب با کمک آزمونهای ضریب الگرانژ انجام میشود .سپس ،معادلة مطرحشده با مدل
منتخب برآورد میگردد .تمامی مراحل در نرمافزار استتا 5انجام میشود .درصورت رد فرضیة صفر
مبنی بر نبود همبستگی فضایی در اجزای اخالل ،از مدل خطای فضایی و درصورت رد فرضیة صفر
مبنی بر نبود همبستگی فضایی در مشاهدات متغیرهای وابسته ،از مدل مختلط رگرسیون –
خودرگرسیون فضایی استفاده میشود؛ اما در حالتی که هر دو فرضیة صفر رد شوند ،برای برآورد
مدل از مدل فضای عمومی استفاده میشود.
لگ،1

1. lmlag
2. SEM
3. SAR
4. SAC
5. STATA
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جدول  -1نتایج آزمونهای تشخیصی برای انتخاب مدل برتر
مقدار آماره

متغیرها
2 1

آزمون ال ام ( 𝜒)
آزمون موران ()Z
2
آزمون ال ام لگ 2انسلین ( 𝜒)
آزمون ال ام اس ای سی)𝜒 2 ( 3
آزمون ال آر 4جهت انتخاب مدل  SACدر مقابل )𝜒 2 ( OLS
5
آزمون ال ام ارور روبوست
6
آزمون ال ام لگ روبوست

226/9396
-1/0693
8/0179
9/2425
35/8424
6/7893
8/017

درجه آزادی
1
1
1
2
2
2
2

احتمال آماره
0/0001
0/0139
0/0046
0/0091
0/0001
0/004
0/0046

نتایج حاصل از آزمون ال ام نشان میدهد که فرضیة صفر مبنی بر نبود معناداری وابستگی فضایی
میان مشاهدات ،در سطح یک درصد میشود و بنابراین ،وابستگی فضایی میان مشاهدات تأیید
میگردد .نتایج آزمون موران نیز حاکی است که فرضیة صفر مبنی بر داللت بر نبود خودهمبستگی
فضایی بین جمالت اخالل ،در سطح یک درصد رد میشود و بنابراین ،وجود خودهمبستگی فضایی
بین جمالت اخالل تایید میشود .آزمون ال ام اس ای سی همبستگی فضایی فضایی کلی در مدل را
بررسی میکند که نتایج نشان میدهد در سطح معناداری یک درصد فرض صفر مبنی بر نبود
همبستگی فضایی کلی رد شده است .نتیجة آزمون ال ام لگ انسلین با فرض صفر مبنی بر نبود
همبستگی فضایی برای متغیر وابسته نشان میدهد که فرض صفر این آزمون در سطح یک درصد
رد میشود.
بهعلت بزرگتربودن آمارة آزمونهای ال ام ارور ،ال ام ارور روبوست ،ال ام لگ و ال ام لگ روبوست
از مقدار بحرانی  ،6/635باید از مدل خطای فضایی و مختلط رگرسیون -خود رگرسیون برای برآورد
استفاده کرد؛ درنتیجه ،برای برآورد از مدل فضایی عمومی که دربرگیرندة هر دو مدل است ،کمک
گرفته میشود .همچنین ،نتیجة آزمون ال آر برای انتخاب مدل اس ای سی درمقابل حداقل مربعات
معمولی 7نشان میدهد که مدل مدل برتر برای بررسی اثر رژیمهای ارزی بر جریان تجارت گروه
کاالهای ورزشی در کشورهای خاورمیانه است.
1. LM
2. LM Lag
3. LM SAC
4. LR
5. Lmerror Robust
6. Lmlag Robust
7. OLS
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جدول  -2نتایج تخمین مدل به روش اقتصادسنجی فضایی عمومی
1

ارزش احتمال

متغیر

ضریب

مقدار آمارة زی

Ltradeit

0/0255246

0/195323

1/31

Lgdpit

0/1899713

3/62

0/00

Lpopit

4/086257

4/97

0/000

Lepit

-0/0300989

-3/66

0/0042

Lrit

-0/0001018

-2/70

0/007

Ldisij

-3/878253

-2/66

0/034

dumlang i

-24/57188

6/478075

-3/79

dumftai

-47/0122

7/047744

0/000

dumcoli

5/188267

3/72768

0/000

dumregimit

7/156928

4/9261

0/000

dumcolmanit

11/81237

2/91

0/004

Cons
Dumrel

111/7817

48/42047

0/021

26/6022

5/9363

0/00

Dveil

-35/9877

4/926138

0/00

ρ

0/026762

5/33

0/00

θ

-0/05260

-2/32

0/020

2

Root MSE=130/5460
R2 Adj=0/1372
R2=0/2113 P-Value Wald Test=0/0001
Wald Test= 86/8889
Log Likelihood= -1335/7476

نتایج حاصل از تخمین مدل نشان میدهد که متغیر وابستگی فضایی ( ) با ضریب ،0/026762
تأثیر مثبت و معناداری بر جریان تجارت گروه کاالهای ورزشی دارد و نشان میدهد که جریان
تجارت گروه کاالهای ورزشی به اثر مجاور ت و همسایگی کشورها نیز مربوط است و اثر سرریز را
نشان میدهد .بهعبارتدیگر ،با افزایش مجاورت کشورها اثرهای فضایی افزایش مییابند.
با توجه به نتایج جدول شمارة دو ،میتوان بیان کرد که رژیمهای ارزی با عنوان متغیر دامی
توضیحی ،بر جریان تجارت گروه کاالهای ورزشی اثر مثبت دارد؛ بهطوریکه به میزان 7/156928
1. Z Value
2. PV
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درصد درصورت داشتن رژیم ارزی ثابت مشترک بین کشورهای موردمطالعه ،جریان تجارت
بینالمللی افزایش مییابد؛ زیرا ،رژیم ارزی ثابت هزینة مبادلهای و نبود اطمینان سایر رژیمها را
ندارد و بستر امنی بهلحاظ مبادلة ارزی است و نوسانات ارزی تأثیری در روند تجارت نخواهد داشت.
ضریب این متغیر بهلحاظ آماری معنادار است؛ بدینمفهومکه جریان تجارت گروه کاالهای ورزشی
کشورهای موردمطالعه تحتتأثیر تغییرات رژیمهای ارزی بوده است.
نرخ ارز مؤثر حقیقی اثر منفی بر جریان تجارت دارد؛ بهطوریکه یک درصد افزایش در نرخ ارز منجر
به کاهش تجارت بهاندازة  0/0300989میشود .این متغیر بهلحاظ آماری معنادار است؛
بدینمفهومکه جریان تجارت گروه کاالهای ورزشی کشورهای موردمطالعه تحتتأثیر تغییرات نرخ
ارز مؤثر حقیقی بوده است.
نرخ ارز اسمی نیز اثر منفی بر جریان تجارت کاالهای ورزشی دارد؛ بهطوریکه با افزایش
یکدرصدی شاخص تلفیقی ذکرشده ،جریان تجارت کاالهای ورزشی به میزان  0/0001018کاهش
مییابد .این متغیر بهلحاظ آماری معنادار است و جریان تجارت تحتتأثیر تغییرات متغیر تلفیقی
نرخ ارز اسمی و شاخص قیمت مصرفکننده است.
متغیر تجارت اثر مثبتی بر جریان تجارت کاالهای ورزشی دارد؛ زیرا ،با تسهیل روابط تجاری
بینالمللی و افزایش سفرهای کاری ،جریان تجارت گروه کاالهای ورزشی نیز افزایش مییابد؛
بهطوریکه با یک درصد افزایش در تجارت0/0255246 ،درصد جریان تجارت گروه کاالهای ورزشی
افزایش مییابد؛ اما این متغیر بهلحاظ آماری معنادار نیست .بهعبارتی ،میزان جریان تجارت گروه
کاالهای ورزشی در کشورهای موردمطالعه تحتتأثیر تغییرات تجارت کل نبوده است.
اثر مورد انتظار تولید ناخالص داخلی بر جریان تجارت گروه کاالهای ورزشی مثبت است؛ بهطوریکه
یک درصد افزایش در تولید ناخالص داخلی منجر به افزایشی معادل با  0/1899713در جریان
تجارت گروه کاالهای ورزشی میشود .این متغیر بهلحاظ آماری در سطح یک درصد معنادار است.
میزان جمعیت نیز اثر مثبت در جریان تجارت گروه کاالهای ورزشی دارد؛ بهطوریکه یک درصد
افزایش در جمعیت منجر به افزایش در جریان تجارت گروه کاالهای ورزشی به میزان 4/086257
درصد میشود .این متغیر بهلحاظ آماری در سطح یک درصد معنادار است.
متغیر مسافت اثر منفی بر جریا ن تجارت گروه کاالهای ورزشی دارد؛ بهطوریکه یک درصد افزایش
در مسافت منجر به کاهش تجارت به اندازة  3/878253درصد میشود .این متغیر بهلحاظ آماری
معنادار است .بهعبارتی ،میزان جریان تجارت گروه کاالهای ورزشی در کشورهای موردمطالعه
تحتتأثیر مسافت است.
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داشتن زبان مشترک اثر منفی در جریان تجارت گروه کاالهای ورزشی دارد .بهازای یک درصد
افزایش در اشتراک زبانی ،جریان تجارت گروه کاالهای ورزشی  24/57188درصد کاهش مییابد.
این متغیر بهلحاظ آماری ،در سطح یک درصد معنادار نیست و همچنین ،ضریب این متغیر مطابق
نظریه نیست و باوجود انتظار مثبتبودن آن ،در مطالعة حاضر اثر منفی آن مشاهده میشود.
مستعمرهبودن بهعنوان متغیر دامی دیگر ،اثر مثبت بر جریان تجارت گروه کاالهای ورزشی داشته
است؛ بهطوریکه با افزایش یکدرصدی در این شاخص ،جریان تجارت گروه کاالهای ورزشی به
میزان  5/188267درصد افزایش مییابد .این متغیر بهلحاظ آماری در سطح یک درصد معنادار است
و ضریب این متغیر مطابق نظریه ،مثبت است.
متغیر مجازی داشتن تفاهمنامة تجاری مشترک بین کشورهای موردمطالعه ،اثر منفی در جریان
تجارت گروه کاالهای ورزشی دارد .ضریب این متغیر برابر با  47/0122درصد است .ضریب این
متغیر مطابق نظریه نیست و باوجود انتظار مثبتبودن آن ،اثر منفی آن در مطالعة حاضر مشاهده
میشود؛ بدینمفهومکه بهازای یه واحد افزایش در داشتن تفاهمنامة تجاری مشترک ،به میزان مقدار
ذکرشده ،جریان تجارت گروه کاالهای ورزشی کاهش مییابد .این ضریب در سطح یک درصد
بهلحاظ آماری معنادار است .عرض از مبدأ مدل حاضر برابر با  111/7817است و این ضریب در
سطح اطمینان یک درصد بهلحاظ آماری معنادار است.
بحث و نتیجهگیری
این مطالعه با استفاده از روش اقتصادسنجی فضایی ،به بررسی اثر رژیمهای ارزی بر جریان تجارت
بینالمللی کاالهای ورزشی  15کشور خاورمیانه در بازة زمانی  1993-2013پرداخته است .پژوهش
حاضر به شناسایی اثرهای مختلف رژیمهای ارزی و اهمیت حفظ ثبات نرخ ارز بر جذب جریان
تجارت گروه کاالهای ورزشی تأکید دارد .این درحالی است که بسیاری از عوامل مؤثر در جریان
تجارت گروه کاالهای ورزشی همچون شرایط جوی ،از کنترل سیاستگذاران خارج هستند .انتخاب
رژیم ارزی برای کشورها نتیجة تصمیمات سیاستی است .نتایج پژوهش نشان داد که تجارت ،تولید
ناخالص داخلی ،مسافت ،جمعیت و داشتن تفاهمنامة تجاری مشترک ،اثر مثبت بر جریان تجارت
گروه کاالهای ورزشی دارند .همچنین ،داشتن زبان مشترک ،مستعمرهبودن و متغیر تلفیقی شاخص
قیمت مصرفکننده و نرخ ارز مؤثر ،اثر منفی بر جریان تجارت گروه کاالهای ورزشی دارند.
با توجه به نظریة پژوهش ،نرخ ارز مؤثر حقیقی اثر منفی بر جریان تجارت دارد؛ زیرا ،بهدلیل کاهش
ارزش پول کشور در سطح بینالمللی ،تقاضای خارجیها از تولیدات کاالهای کشور هدف افزایش
خواهد یافت و با افزایش شاخص قیمت مصرفکننده ،هزینههای تقاضای کاالها افزایش مییابند.
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افزونبراین ،با افزایش نرخ ارز ،تقاضای کاالهای خارجی در کشور خودی بهعلت کاهش ارزش پول
داخل در سطح بینالملل کاهش خواهد یافت .بههمیندلیل ،تقاضای کاالها به داخل برای خارجیها
افزایش مییابد؛ اما این متغیر بهلحاظ آماری معنادار نبود؛ بدینمفهومکه جریان تجارت گروه
کاالهای ورزشی کشورهای موردمطالعه تحتتأثیر تغییرات نرخ ارز مؤثر حقیقی نبوده است و این را
میتوان با محدودبودن تجارت کاالهای ورزشی ،مستقلبودن آن بهلحاظ ماهیت تفریحی و
فراغتیبودن و عموماٌ قرارگرفتن کاالهای ورزشی در ردیف کاالهای غیرضروری و کمکشش ،توجیه
کرد .تصمیم نهایی مصرفکننده درمورد کاالها و خدماتی که خریداری میکند ،بستگی به
ترجیحات و سلیقة او دارد .تغییر در ترجیحات مصرفی مصرفکننده در بازارهای ملی و بینالمللی
کامالً مشخص میشود؛ بهطوریکه در محدودة درآمد و قیمتها ،شکل خاص تابع تقاضا توسط
ترجیحات مشخص میگردد .افزایش عالقة مردم به ورزش موجب افزایش تقاضا برای لباس و کاالی
ورزشی میشود و سلیقه و ترجیحات مصرفکننده از طرز تفکر وی ،آداب و رسوم و فرهنگ جامعه
شکل میگیرد و اگر سلیقة مصرفکننده در جهت مصرف بیشتر یک کاالی خاص تغییر کند ،با
فرض ثابتبودن سایر عوامل ،تقاضا برای آن کاال افزایش مییابد .درنهایت اینکه ،بازار و تجارت
کاالهای ورزشی به عوامل متعددی بستگی دارند .فرهنگ ورزش و تفریح ،مشارکت در فعالیتهای
ورزشی و تفریح ،سطح درآمد جامعه و تبلیغات را میتوان ازجمله عوامل مؤثر در بازار کاالهای
ورزشی دانست .طبق اطالعات بهدستآمده ،میزان مشارکت در فعالیتهای ورزشی در دنیا بین 30
تا  80درصد متغیر است؛ برایناساس میتوان گفت که بازار کاالهای ورزشی در کشورهای مختلف از
مقادیر متفاوتی برخوردار است و تأمین بازار از طرق مختلفی انجام میشود.
افزونبراین ،نتایج نشان داد که جریان تجارت گروه کاالهای ورزشی در کشورهای موردمطالعه
تحتتأثیر تغییرات تجارت کل نبوده است و این مورد نیز میتواند بهعلت ماهیت جداگانه و مستقل
کاالهای ورزشی در تجارت کشورها باشد .افزایش درجة بازبودن تجاری هر کشوری یکی از عوامل
مؤثر در افزایش جریان تجارت بین کشورها است .بهعبارتدیگر ،افزایش جریان ورود کاالهای
خارجی ورزشی به داخل یک کشور ،باعث افزایش واردات کشورهای مبدأ از این گروه کاال میشود و
این جریان در تراز تجاری کشورها مشهود است؛ بدینمفهومکه افزایش جریان ورود کاالهای ورزشی
خارجی به کشور ،همانند افزایش صادرات کاال و خدمات کشور در سطح جهان نمود پیدا میکند و
جریان تجارت نیز میتواند زمینهساز فرصت برای تجارت با سایر کشورها گردد .رابطة علی بین
جریان تجارت کاالهای ورزشی و تجارت ،با سفرهای تجاری و کاری برای انجام مبادالت کاال و
خدمات آغاز میشود؛ بدینمفهومکه افزایش واردات کاالی موردنیاز در صنعت ورزش بر جریان
تجارت کل تأثیر مثبت میگذارد.
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اثر موردانتظار تولید ناخالص داخلی بر جریان تجارت (آدام و کوبهام )32 ،2010 ،1گروه کاالهای
ورزشی ،مثبت است .میزان جمعیت نیز اثر مثبتی بر جریان تجارت گروه کاالهای ورزشی دارد؛ زیرا،
با افزایش جمعیت و نیروی کار کارگاههای تولیدی در کشور ،توان کشور در عرضة خدمات و
کاالهای مختلف ورزشی افزایش مییابد .همچنین ،با افزایش جمعیت جوان کشور و توسعة فرهنگ
ورزش ،نیاز و تقاضای گروه کاالهای ورزشی افزایش مییابد .نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که با
توجه به نمونة انتخابی میتوان بیان کرد که اثر متغیر مسافت بین دو شهر بزرگ کشورهای
موردمطالعه ،بر جریان تجارت گروه کاالهای ورزشی مثبت بوده است؛ بنابراین ،افزایش مسافت بین
کشورها مانع کاهش جریان تجارت گروه کاالهای ورزشی به کشورهای موردبررسی نشده است .این
متغیر بهلحاظ آماری معنادار نبود .بهعبارتدیگر ،میزان جریان تجارت گروه کاالهای ورزشی در
کشورهای موردمطالعه تحتتأثیر مسافت نبوده است؛ زیرا ،تجارت بینالمللی کاالهای ورزشی شکل
پیشرفته و جدیدی را بهخود گرفته است .پیشرفت فناوری اطالعات موجب سرعتبخشی عرضه و
تقاضای کاال در سطح بازارهای جهانی شده است؛ بهطوریکه فاصله و مسافت بین کشورها را
بیمفهوم ساخته است .داشتن زبان مشترک اثر منفی بر جریان تجارت گروه کاالهای ورزشی دارد.
این متغیر بهلحاظ آماری معنادار بود؛ اما ضریب این متغیر مطابق نظریه نیست و باوجود انتظار
مثبتبودن آن (آدام و کوبهام ،)32 ،2010 ،اثر منفی آن در مطالعة حاضر دیده میشود .شاید
عالمت آن را اینگونه بتوان توجیه کرد که گروه کاالهای ورزشی نمیتواند تحتتأثیر عواملی
همچون زبان قرار گیرد و درواقع ،ورزش و تجارت گروه کاالهای ورزشی جدای از فرهنگ و زبان
کشورها در جریان تجارت قرار میگیرند .امروزه ،ورزش خود بهتنهایی زبان مشترک بین کشورها
است؛ برای مثال ،یکی از قویترین شرکای تجاری ایران در گروه کاالهای ورزشی ،چین است که
زبان مشترکی نیز بین این دو کشور وجود ندارد .بهعبارتدیگر ،میتوان گفت که تأثیر سایر
شاخصهای موردبررسی بر جریان گروه تجارت کاالهای ورزشی ،پررنگتر و تعیینکننده است.
مستعمرهبودن بهعنوان متغیر دامی دیگر ،اثری منفی بر جریان تجارت گروه کاالهای ورزشی داشته
است .این متغیر نیز بهلحاظ آماری معنادار بود و باوجود انتظار مثبتبودن (دیویتا)229 ،2014 ،
اثر این ضریب بر جریان تجارت گروه کاالهای ورزشی ،در مطالعة حاضر اثر این ضریب ،معکوس
شده است .اگر زمانی کشوری در استعمار کشور دیگر باشد ،میتوان انتظار داشت که فرهنگ و سایر
آداب و رسوم کشورهای طرف استعمار در کشور مقابل نفوذ کند؛ اما درمورد گروه کاالهای ورزشی
میتوان اینگونه استدالل کرد که کاالهای ورزشی از فرهنگ خاصی تبعیت نمیکنند و وجهة
جهانی دارند که تحتتأثیر هیچ رسم و رسومی قرار ندارند .متغیر مجازی داشتن تفاهمنامة تجاری
1. Adam & Cobham
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مشترک بین کشورهای موردمطالعه ،اثر مثبتی بر جریان تجارت گروه کاالهای ورزشی دارد؛ زیرا،
داشتن همکاریهای اقتصادی منجر به شناخت سالیق مصرفکنندگان کشور طرف مقابل و شناخت
بازارهای تجاری طرف تجاری میشود .شناخت دربارة فراهمکردن نیازهای مصرفی ورزشی واردشده
از کشورهای عضو تفاهمنامه مشکلی نخواهد داشت .با توجه به نتایج بهدستآمده ،به سیاستگذاران
و مسئوالن این پیشنهادها ارائه میشود:
 بسیاری از برنامهریزان و سیاستگذاران توسعه ،از جریان تجارت گروه کاالهای ورزشی بهعنوانیکی از ارکان اصلی توسعة پایدار یاد میکنند که با برنامهریزی اصولی و مناسب و شناسایی
فرصتها و محدودیتهای گردشگری ،از این منبع درآمدی میتواند استفاده شود .با توجه به اینکه
رژیم ارزی ثابت هزینههای مبادلهای و نااطمینانی از فضای بازار ارز را ندارد ،پیشنهاد میشود که
کشورهای درحالتوسعه این سیستم ارزی را درپیش گیرند.
 جریان تجارت بینالمللی اثر مثبتی بر جریان تجارت گروه کاالهای ورزشی دارد؛ بنابراین ،پیشنهادمیشود که بسترهای ارتباط تجاری فراهم گردد و روابط تجاری تسهیل شود؛ بهخصوص برای کشور
ایران که از تاریخ و تمدن بسیار غنی برخوردار است .داشتن روابط تجاری خوب بستر جذب جریان
تجارت گروه کاالهای ورزشی را فراهم میآورد.
 داشتن جمعیت فعال در ارائة خدمات گروه کاالیی ورزشی اعم از تولید ،پخش و سایر خدمات اینصنعت مؤثر است و این صنعت در ایجاد اشتغال برای جوانان نیز کارساز خواهد بود.
 متغیر مسافت اثر مثبتی بر روند تجارت گروه کاالهای ورزشی دارد؛ بنابراین ،مسافت طوالنی دلیلبرشکلنگرفتن این جریان در کشورهای موردمطالعه نمیشود .دراینراستا ،به مدیران پیشنهاد
میشود که جریان رفتوآمد را ازطریق ایجاد بسترهای امن ارتباطی آسان کنند.
 داشتن تفاهمنامة مشترک نیز در روند گردشگری اثر مثبت دارد؛ بنابراین ،پیشنهاد میشود کهروابط تجاری بین کشورها بهعلت شناخت ظرفیتها و بازارهای هدف ،درجهت تسخیر بازارها و
شناخت سلیقة مصرفکنندگان کشور هدف گسترش یابد .همچنین ،تالشهایی برای برقراری روابط
و مناسبات تجاری بیشتر با کشورهای دورتر انجام شود.
 تولید ناخالص داخلی نیز اثر مثبتی بر جریان تجارت گروه کاالهای ورزشی دارد؛ ازاینرو ،بهتراست که تولید ناخالص داخلی افزایش یابد و سیاستگذاران از این طریق برای افزایش روند تجارت
گروه کاالهای ورزشی استفاده کنند.
 شاخص قیمت مصرفکننده و نرخ ارز اثر منفی بر جریان تجارت گروه کاالهای ورزشی دارد؛بنابراین ،به سیاستگذاران پیشنهاد میشود که شاخص قیمت مصرفکننده و نرخ ارز را از نوسانات
زیاد حفظ کنند.
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 از آنجاییکه تاکنون پژوهشی در ارتباط با اثر رژیمهای ارزی بر تجارت،در پایان باید یادآور شد
 مقایسة نتایج پژوهش حاضر با پژوهش دیگری در این زمینه،کاالهای ورزشی انجام نشده است
 آنچه تاکنون دربارة محصوالت.امکانپذیر نیست و این امر از محدودیتهای پژوهش بهشمار میرود
 بیشتر درزمینة ارائة آمار و ارقام و میزان صادرات و واردات گروه،و کاالهای ورزشی انجام گرفته بود
 بازارهای هدف صادرات کاالهای، بررسی بازارهای این نوع از گروه کاالهای ورزشی،کاالهای ورزشی
 بهسبب اهمیت بسیار زیاد. مطالعة برندهای ورزشی کاالها و مبانی بازاریابی بوده است،ورزشی
 اهمیت حفظ، بر شناسایی اثرهای مختلف رژیمهای ارزی،اقتصادی صنعت ورزش و سودآوری آن
ثبات نرخ ارز در جذب جریان تجارت گروه کاالهای ورزشی در ایران و کنترل آن توسط
.سیاستگذاران تأکید میشود
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Abstract
One of the most important and most influential topics in macroeconomics and
international economics is the choice of exchange rate regime. The type of
exchange rate regime affects a wide range of economic variables in each country.
Currency revenues on oil exports increase the importance of exchange rate regime
and foreign exchange policies. As well as the exchange rate is an important factor
in the rise and fall of nation’s commerce. This study aimed to investigate the
exchange rate regimes on flow of sporting goods commerce group during the
period 2013-1993 in the Middle East whit using panel data. Data sources were
World Bank, the WTO, and the IMF and international information center. Stata
12software was used for data analysis. The results showed that commerce, GDP,
distance, population and having a joint business agreement has a positive effect
and having a common language, colonial and consolidated variable consumer
price index and effective exchange rate has a negative effect on the flow of
sporting goods group commerce. The GDP, a joint business agreement, a common
language and colonial were statistically significant but other variables were not
significant.
Keywords: Sporting Goods Commerce, Exchange Rate Regimes, Spatial
Econometric Approach, Middle East Countries
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