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مطالعات مدیریت ورزشی

بررسی اثر درآمدها و مخارج ورزشی دولتی بر ارزشافزودة بخش ورزش:
رویکرد مدل خودتوزیع با وقفههای گسترده
2

محسن مهرآرا ،1سیدهوجیهه میکائیلی


 .1استاد اقتصاد ،دانشگاه تهران
 .2دانشجوی دکتری اقتصاد ،دانشگاه پیامنور تهران
تاریخ دریافت1396/02/23 :
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چکیده
هدف این پژوهش ،بررسی اثر مالیاتها و مخارج ورزشی دولتی بر ارزش افزودة بخش ورزش طی
سالهای  1355تا  1392بود .برای آزمون رابطة بلندمدت میان متغیرها ،از روش همانباشتگی
جوهانسن و جوسیلیوس و برای تخمین الگو ،از رویکرد مدل خودتوزیع با وقفههای گسترده
(ای.آر.دی.ال) استفاده شده است .نتایج پژوهش بیانگر وجود رابطة تعادلی بلندمدت میان متغیرها
بود .یافتهها نشان داد که مخارج ورزشی دولتی و تولید ناخالص داخلی ،اثر مثبت و معناداری بر
ارزش افزودة بخش ورزش داشتهاند .همچنین ،افزایش درآمدهای نفتی نسبت به درآمدهای مالیاتی
نقش با اهمیتتری در ارزش افزودة بخش ورزش داشتهاند .بهعبارتدیگر ،درآمدهای نفتی بیشتر
از درآمدهای مالیاتی درخدمت ورزش بودهاند و این آسیب سیاستگذاری باید در فرایندهای
بودجهریزی و برنامهریزیهای دولت موردتوجه قرار گیرد .بهعالوه ،مخارج ورزشی دولت مهمترین
عامل تحوالت بخش ورزش در ایران بودهاند .این وابستگی و اتکای باالی ارزش افزودة بخش ورزش
به مخارج دولتی باید دغدغة سیاستگذاران در این حوزه باشد.
واژگان کلیدی :درآمد نفتی ،مالیاتها ،مخارج دولتی ،ارزش افزودة بخش ورزش ،مدل خودتوضیح
با وقفههای گسترده

 نویسندة مسئول
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مقدمه
گرایش روبهرشد مردم به ورزش به علل مختلفي مانند افزایش اوقات فراغت ،گرایش شدید به
تندرستي ،رواج شرکت در فعالیتهای ورزشي ،افزایش درآمدهای خانوار و شیوع ورزش حرفهای
ازیكسو و نیاز به مصرف کاالها و خدمات ورزشي بیشتر ازسویدیگر ،اهمیت اقتصادی صنعت ورزش
را دوچندان کرده است (زماني و حسیني و رجایي .)144 ،1391 ،ورزش و اقتصاد در تعامل با یکدیگر
هستند؛ ازیكطرف ،دولتها و شرکتهای خصوصي با سرمایهگذاری در ورزش ميتوانند از منابع بسیار
بهرهمند شوند و ازطرفدیگر ،ورزش در جنبههای مختلف توسعة اقتصادی آنها ميتواند نقش مؤثری
داشته باشد (احساني و ابودردا و اقبالي .)112 ،1387 ،در قرن بیستویکم ،ورزش با تقاضاها و
محدودیتهای بيشماری مواجه بوده است (چرنوشنکو )1 ،1384 1،و ازطریق ایجاد تقاضا برای
خدمات کاالهای ورزشي و ایجاد جذابیت برای اجتماعات ،زمینة الزم را برای توسعة کسبوکار فراهم
کرده است (علیزاده و هنری .)1389 ،ازاینرو ،تولید لوازم و تجهیزات ورزشي و ارائة خدمات ورزشي
توانسته است به رونق اقتصادی ورزش کمك کند و سبب بهبود توسعة ورزش شود .تولیدکنندگان
تجهیزات و لوازم ورزشي یکي از زیرساختهای اصلي صنعت ورزش هستند (جان و کانون و پویدر،2
 ،2001به نقل از ویسي و کوزهچیان ،احساني و کشتيدار .)53 ،1394 ،شرکتهای تولیدی ورزشي
با عنوان سازمانهای خصوصي ،برای کسب درآمد از طریق فروش کاالها و خدمات ورزشي فعالیت
ميکنند (سجادی .)42 ،1387 ،امروزه ،تولیدکنندگان چند شرکت بزرگ تولید کاالهای ورزشي
ازجمله آدیداس ،3نایك 4و ریبوک ،5برای موفقیت در تجارت بهطورسازمانیافته و هماهنگ عمل
ميکنند و از تجارب دیگر مؤسسات تجاری دنیا بهره ميگیرند و همچنین ،در همة مراحل طراحي،
تولید و توزیع کوشش ميکنند تا سهم بزرگتری از بازار دنیا را بهخود اختصاص دهند (اتقیاء،1380 ،
 .)132بارت جیمز )2006( 6مهمترین مشکالت تولیدکنندگان محصوالت ورزشي را در کمبود منابع
انساني ،ضعف در آگاهي از نام کاالی تجاری و مدیریت ناکارآمد دانسته است.
برای نخستین بار ،مولین )1983( 7از ورزش بهعنوان یك صنعت یاد کرد .به عقیدة او ،هرگونه فعالیت
ورزشي حرفهای و غیرحرفهای که موجب افزایش ارزش افزودة کاالها و خدمات ورزشي شود ،صنعت
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ورزش محسوب ميشود (چان-کوان ،1977 ،1به نقل از رستمزاده ،صادقي ،عصاری و یاری،1393 ،
 .)190ارزش افزوده ،2افزایش در ارزش پولي یك کاال براثر انجام کار یا خدمتي روی آن است که
سبب تغییر کاربرد آن ،بهبود کیفیت آن یا تسهیل مصرف آن شود؛ بنابراین ،ارزش افزودة ایجادشده
توسط هر بنگاه (یا هر مرحله از تولید) ،ارزش فروش کاال یا خدمات منهای ارزش مواد اولیه و ملزومات
بهکاررفته در تولید تعریف ميشود (رحماني .)39 ،1384 ،ارزش افزوده را ميتوان معیار سنجش
مشارکت تولیدکنندگان منفرد ،صنعت یا بخش در تولید ناخالص داخلي محسوب کرد .برای
اندازهگیری ارزش افزودة بخش ورزش ،داشتن اطالعاتي درزمینة درآمد و هزینة بخش ورزش و نیز
سرمایهگذاری ضروری است (مطالعة کمیسیون اروپا .)10 ،2012 ،3در تولیدات بخش ورزش ،عواملي
مختلفي اثرگذار هستند که ميتوانند باعث رونقبخشیدن به صنعت تولید وسایل و تجهیزات ورزشي
شوند؛ ازجمله ،الف -عالوهبر سرمایهگذاری دولت ،جذب سرمایههای بخش خصوصي (نادریان و قدوسي
)65 ،1394 ،؛ زیرا ،سرمایهگذاری در تولید محصوالت ورزشي و خدمات ورزشي ،ازیكسو اشتغال
ایجاد ميکند و ازسویدیگر ،بر تولید ناخالص ملي ميافزاید که این امر موجب رونق اقتصادی و
شکوفایي اجتماعي ميشود (شریفیان ،یوسفي زرندی و قهرمان تبریزی)75 ،1395 ،؛ ب -مخارج
ورزشي (عسگریان25 ،1383 ،؛ کالشي ،حسیني و رجایي )169 ،1395 ،که از دیگر موارد اثرگذار بر
ارزش افزودة ورزشي هستند .مخارج و هزینههای مصرفشده در ورزش ميتوانند ازسوی دولت (مخارج
ورزشي دولتي) و نیز ازطرف خانوارها بهعنوان مصرفکنندگان نهایي تولیدات و خدمات ورزشي باشند.
در مطالعة میك ،)1997( 4مصارف ورزشي آمریکا حدود  95درصد از ارزشافزودة بخش ورزشي را
بهخود اختصاص دادهاند؛ ج -صادرات و واردات کاالهای ورزشي (عسگریان )97 ،1386 ،که در بررسي
عسگریان ( ،)1386واردات ورزشي ایران در سالهای  1377و  1380بهترتیب با  8و  16میلیارد ریال،
حدود  0/58درصد و  0/46درصد از تولید ناخالص داخلي ورزش را تشکیل داده است .صادرات ورزشي
این سالها نیز بهترتیب با  16و  45میلیارد ریال ،حدود  1/16درصد و  3/19درصد تولید ناخالص
داخلي ورزش بوده است؛ د -درآمدهای نفتي (اژدری و همکاران105 ،1396 ،؛ نادمي و زبیری،1395 ،
 )125و درآمدهای مالیاتي(شهبازی و کریمزاده )93 ،1394 ،که ميتوانند از دیگر عوامل اثرگذار بر
ارزش افزوده باشند .بااینوجود ،بیشتر مطالعات بر هزینههای ورزشي خانوار و هزینههای ورزشي دولتي
تمرکز داشتهاند.
تقریباً از دهة  ،1980انجام پژوهشهایي درزمینة نقش ورزش در اقتصاد یا اثر اقتصادی ورزش آغاز
1. Chang-Kyun
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شده است .براساس نﻈر مارکو هان ،1قرن بیستویکم بدون صنعت ورزش غیرقابلتصور است .این
صنعت با تولید و عرضة محصوالت مصرفي و غیرمصرفي مرتبط با فعالیتهای ورزشي ،در پیشبرد
اهداف ورزش و تفریحات سالم نقش بسزایي دارد (روسنر8-13 ،1989 ،2؛ رستمزاده.)179 ،1393 ،
یکي از مهمترین منابع درآمدی در ورزش امروزی ،حمایت مالي ورزشي است .بیشترین حمایت مالي
از ورزش کشور را دولت و منابع مالي دولتي برعهده دارند که بهسبب کاهش سرمایة دولت برای
سرمایهگذاری در ورزش ،برخي مواقع پاسخگوی نیاز ورزش کشور نیست؛ درنتیجه ،سازمانهای
مختلف که مسئولیت امر ورزش کشور را برعهده دارند ،قادر نیستند که حتي با اتکا به بودجة دولتي،
نیازهای خود را تأمین کنند (سیدعامری ،محرمزاده ،بشیری و هادی .)151 ،1388 ،سطح مخارج
دولت بهعنوان یکي از مهمترین شاخصهای سیاست مالي دولت ،از عوامل مؤثر در تعیین عملکرد
اقتصاد ایران است .مخارج دولت در ترکیب تقاضای کل اقتصاد سهم قابلتوجهي دارد .با توجه به این،
بيثباتي بودجة دولت و مخارج آن به بيثباتي تقاضای کل اقتصاد و بهتبع آن ،رشد اقتصادی ميانجامد
(زمانزاده )36 ،1389 ،عالوهبراین ،مالیاتها نیز از متغیرهای مهم سیاست مالي محسوب ميشوند.
استیگلیتز ،3تعامل سازندة دولت -بازار را راهگشای موفقیت فرایند اصالحات اقتصادی در کشورهای
درحالتوسعه دانسته است .درواقع ،دولت بهعنوان یك نهادسازنده باید با ایجاد نهادهای کارآمد و
توانمند محیط مناسبي را برای تنﻈیم روابط اقتصادی افراد جامعه بهگونهای کمهزینه ،ساده و بهدور
از اتالف وقت مهیا سازد و از این رهگذر ،بهعنوان حمایتکنندة فعالیتهای اقتصادی زمینههای رشد
اقتصادی را فراهم سازد (رستمزاده و همکاران .)183 ،1393 ،بینگ )2011( 4نشان داده است که
مخارج ورزشي بر رشد اقتصادی و تولید ناخالص داخلي کشورها اثرگذار است (بینگ.)880 ،2011 ،
در مطالعة اسکینر و زاکیوس ،)2008( 5توسعه ازطریق ورزش و ایجاد سرمایة اجتماعي در جوامع
محروم بررسي شد .نتایج پژوهش آنها نشان داد که ورزش ابزار مفیدی برای ایجاد سرمایة اجتماعي،
پرورش و ایجاد ثبات در جامعه تلقي شده است .مرکز مطالعات صنعت ورزش انگلستان )2007( 6نیز
به بررسي اثرهای اقتصادی ورزش طي سالهای  1995-2005پرداخته است که ارزشافزودة ناخالص
بخش ورزش ،میزان هزینههای ورزشي خانوار ،میزان اشتغال در ورزش (اعم از داوطلب و غیرداوطلب)،
هزینهها و درآمدها در ورزش و درصد تغییر این عوامل درطولزمان را تحلیل کرده است .در پژوهشي،
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برت و ریمر )2005( 1میزان هزینههای ورزشي خانوار و هزینههای ورزشي دولت را در شهر
مشخص کردند و اثرات مستقیم ،غیرمستقیم و استنتاجي هزینههای ورزش غیرحرفهای کالگری را بر
اقتصاد شهری بررسي کردند.
در داخل کشور نیز پژوهشهای مختلفي انجام شده است که دربارة آنها توضیح داده ميشود .اژدری
و همکاران ( )1396با بررسي عوامل مؤثر بر ارزش افزودة بخش صنعت نشان دادند که سرمایهگذاری،
درآمدهای نفتي و کاالهای سرمایهای وارداتي بر ارزش افزودة بخش صنعت اثرگذار هستند و باعث
افزایش ارزش افزوده این بخش ميشوند .کالشي و همکاران ( )1395اثر مخارج ورزشي دولت و خانوار
را بر تولید ناخالص داخلي ایران بررسي کردهاند .نتایج بیانگر اثر مثبت و معنادار مخارج ورزشي دولت
و خانوار بر تولید ناخالص داخلي بوده است .خسرویزاده ،بهرامي و حقدادی ( )1393موانع
سرمایهگذاری و مشارکت بخش خصوصي در سرمایهگذاری دولتي بخش ورزش را بر رشد اقتصادی
ورزش استان مرکزی بررسي کردهاند .نتایج بررسي آنها نشان داد که سرمایهگذاری و مشارکت بخش
خصوصي در ورزش استان به ترتیب با موانع اقتصادی ،اطالعاتي و بازار سرمایه ،مدیریتي ،قانوني و
حقوقي ،فرهنگي و اجتماعي ،حمایتي و تشویقي و سیاسي مواجه است .رستمزاده و همکاران ()1393
برای دورة زماني بعد از پیروزی انقالب اسالمي ایران ( ،)1389-1358اثر سرمایهگذاری دولتي در
بخش ورزش را بر رشد اقتصادی ارزیابي کردند .آنها از الگوی خودتوضیح با وقفههای گسترده
(ای.آر.دی.ال) 3استفاده کردند .نتایج نشان داد که اثر سرمایهگذاری دولت در ورزش معنادار نبوده
است؛ بنابراین ،آنها توصیه کردند که دولت در زیرساختها و آموزشهای مربوط به ورزش
سرمایهگذاری کند و زمینه را برای ایجاد ورزشهای عمومي و حرفهای با بهرهوری باال فراهم آورد.
شهبازی و کریمزاده ( )1393با بررسي تأثیر سیاستهای پولي و مالي بر ارزش افزودة بخش صنعت،
با استفاده از الگوی خودتوضیح با وقفههای گسترده نشان دادند که تأثیر سیاستهای پولي و مالي بر
ارزش افزودة بخش صنعت در کوتاهمدت ،مثبت و بهلحاظ آماری معنيدار است .همچنین ،سیاستهای
پولي در بلندمدت ،تأثیر منفي و معناداری بر ارزش افزوده صنعت دارند .درمقابل ،تأثیر درآمدهای
مالیاتي بهعنوان متغیر جایگزین سیاستهای مالي بر ارزش افزودة بخش صنعت مثبت و معنادار است.
زماني و همکاران ( )1391نیز به بررسي اثر مخارج ورزشي بر تولید ناخالص داخلي ایران پرداختهاند.
در مطالعة آنها ،برای بررسي اثرات بلندمدت و کوتاهمدت از مدل همانباشتگي جوهانسن مبتنيبر
دستگاه خودرگرسیونبرداری استفاده شده است .نتایج نشان داد که مخارج ورزشي دولت در کوتاهمدت
بر تولید ناخالص داخلي تأثیر ميگذارد؛ اما ،مخارج ورزشي خانوار بر تولید ناخالص داخلي تأثیری
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ندارد.
با توجه به اینکه در جهان امروزی ورزش از مقولة نوعي فعالیـت دسـتهجمعـي ،تفـریح و سـرگرمي
فراتـر رفتـه و مفهوم و حوزة وسیع و پیچیدهای بهخود گرفته است ،نگاه به ورزش نگاهي علمي شده
و در اوضاع اقتصادی ،سیاسي ،اجتماعي و فرهنگي جوامـع ،ورزش به یکـي از اثرگذارترین پدیدهها
تبـدیل شـده اسـت .اهمیت این مسئله موجب شد تا به مطالعة تأثیر سیاستهای مالي دولت در این
بخش پرداخته شود .هدف از انجام این پژوهش بررسي اثر سیاستهای مالي (شامل مخارج دولتي،
مالیاتها و درآمد نفتي) بر تولید و توسعة بخش ورزش طي سالهای  1355 -1392است که برای
برآورد آن از روش الگوهای خودهمبسته با وقفههای توزیعي استفاده ميشود .در این روش ،برای
هریك از متغیرها با استفاده از معیارهایي مانند شوارتز -بیزین ،1آکائیك 2و حنان کوئین ،3وقفههای
بهینه انتخاب ميشود .این روش روابط بلندمدت و کوتاهمدت بین متغیر وابسته و متغیرهای توضیحي
الگو را بهطور همزمان تخمین ميزند .در استفاده از این رهیافت ،به نامانایي همه متغیرها از درجة
یك که در روش انگل -گرنجر ضروری است ،نیازی نیست .بهعبارتدیگر ،روش الگوهای خودهمبسته
با وقفههای توزیعي ،در حالتي که متغیرها ترکیبي از متغیرهای ) I(1و ) I(0باشند ،ميتواند بهکار برده
شود (هوشمند و دانشنیا .)54 ،1390 ،سازماندهي مقاله به این صورت است :در بخش دوم مقاله،
به معرفي الگو و روش پژوهش پرداخته ميشود .در بخش سوم ،نتایج تجربي ارائه ميشود .در بخش
چهارم نیز خالصة پژوهش و جمعبندی نتایج ارائه ميشود.
روششناسی پژوهش
با توجه به ماهیت موضوع و اهداف موردنﻈر ،پژوهش حاضر از نوع کاربردی است .برای انجام پژوهش
از دادههای سری زماني سالهای 1355-1392استفاده شده است .آمارهای مربوط از سایت بانك
مرکزی 4و مرکز آمار 5جمعآوری شدهاند .برای تحلیل و بررسي موضوع از نرمافزار اقتصادسنجي ایویوز
نه 6و روش الگوهای خودهمبسته با وقفههای توزیعي  7استفاده شده است.
الگوهای خودهمبسته با وقفههای توزیعي ،معموالً بهصورت ) 𝑘𝑞  ARDL (p, q1 , …,نوشته مي شود
که  Pتعداد وقفههای متغیر وابسته q1 ،تعداد وقفة اولین متغیر توضیحي و  qkنیز  kامین وقفة متغیر
توضیحي را نشان ميدهد .شکل کلي مدل رگرسیون الگوهای خودهمبسته با وقفههای توزیعي
1. Schwarzs-Bayesian
2. Akaike
3. Hannan Quinn
4. Autoregressive Distributed Lag
5. http://www.cbi.ir
6. http://www.amar.org.ir
7. Eviews9
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بهصورت زیر است:
()1

qj

k

p

yt =  +   i yt − i +   X j.t − i  j,i + t
i =1 i = 0

i =1

برای دستیابي به اهداف پژوهش ،الگوی بلندمدت بهصورت زیر تصریح ميشود:
()2

L𝐴𝐹t = β0 + β1 LGDPt + β2 LYOILt + β3 LTCGt + β4 LREt

که  L𝐴𝐹tلگاریتم ارزشافزودة بخش ورزش LGDP𝑡 ،لگاریتم تولید ناخالص داخلي واقعي،
لگاریتم درآمدهای نفتي LTCGt ،لگاریتم مخارج ورزشي دولتي و  LREtلگاریتم درآمد مالیاتي دولت
هستند .همة متغیرها برپایة قیمت ثابت سال  1383هستند.
برای بررسي رابطة بلندمدت میان متغیرهای مورد مطالعه از تکنیك اقتصادسنجي آزمون همانباشتگي
جوهانسن و جوسیلیوس 1و رویکرد ای.آر.دی.ال استفاده ميشود .دلیل استفاده از روش همانباشتگي
جوهانسن و جوسیلیوس این است که امکان تشخیص بیش از یك بردار همانباشتگي را (بلندمدت)
بین متغیرهای مدل فراهم ميکند.
2
روش جوهانسن ( )1988براساس آزمون رتبة ماتریس در دستگاه تصحیح خطای برداری
(وی.ای.سي.ام )3یا ریشههای مشخصة4دستگاه خودرگرسیون برداری ،5وجود روابط بلندمدت و تعداد
LYOILt

آنها را آزمون ميکند .جوهانسن و جوسیلیوس ( )1990مقادیر بحراني آمارههای آزمون اثرtrace ( 6
) و حداکثر مقدار ویژه ) max (7را از طریق مطالعات شبیهسازی 8بهدست آوردهاند.

بعد از آزمون رابطة بلندمدت میان متغیرها و اطمینان از وجود رابطة همانباشتگي ،به تخمین الگوهای
کوتاهمدت و بلندمدت با رویکرد ای.آر.دی.ال پرداخته ميشود .دربارة تصریح عرض از مبدأ و روند در
الگو ،از میان پنج تصریحي که پسران ،شین و اسمیت )2001( 9ارائه کردند ،نتایج تصریح سوم براساس
1. Johanson and Juselius
2. Rank
3. Vector Error Correction Model
4. Characteristic-Root
)5.Vector Auto Regression (VAR
6. Trace
7. Maximum Eigen Value
8. Simulation
9. Pesaran, Shin & Smith
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آزمون فرضیههای مربوطه انتخاب ميشود .تصریح سوم ،با عرض از مبدأ نامقید و بدون روند بوده و
بهصورت زیر است:
q2

p

q1

LAFt = ω0 + ∑ ω1 LAFt−i + ∑ ω2 LGDPt−i + ∑ ω3 LYOILt−i

()3

i=0

q4

i=0

i=1

q3

+ ∑ ω4 LTCGt−i + ∑ ω5 LREt−i + νit
i=0

i=0

طول وقفة بهینه در الگوی ) 𝑘𝑞  ARDL (p, q1 , …,براساس معیار شوارتز -بیزین انتخاب ميشود.
درنهایت ،الگوی تصحیح خطا یا ای.سي.ام 1برآورد ميشود .این الگو برای برآورد ضریب تصحیح خطا
یا سرعت تعدیل درخصوص انحراف از تعادل بلندمدت است و بهصورت زیر تصریح ميشود:
q2

p

q1

∆LAFt = δ0 + ∑ δ1 ∆LAFt−i + ∑ δ2 ∆LGDPt−i + ∑ δ3 ∆LYOILt−i

()4

j=1

q4

m=1

q3

n=1

+ ∑ δ4 ∆LTCGt−i + + ∑ δ5 LREt−i + ϑecmt−1 + τit
i=1

g=1

نتایج
در این بخش ،ابتدا به توصیف دادههای پژوهش ازطریق جدول و شکلها ميپردازیم .در شکل و جدول
شمارة یك ،نسبت ارزش افزودة بخش ورزش به تولید ناخالص داخلي در ایران نشان داده شده است.
شواهد نشان ميدهد که در سالهای ابتدایي ،ارزش افزودة بخش ورزش سهم بیشتری از تولید ناخالص
داخلي را تشکیل داده است؛ اما ،در سالهای پایاني این سهم کاهش یافته است .بیشترین و کمترین
مقدار این نسبت بهترتیب در سال  1358برابر با  0/78درصد و در سال  1388برابر با  0/18درصد
بوده است .سیاستگذاران این بخش باید درطول زمان به نزوليبودن روند عمومي سهم ذکرشده توجه
کنند.

1. Error Correction Model
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جدول  -1سهم ارزش افزودة بخش ورزش نسبت به تولید ناخالص داخلی در ایران (درصد)
سهم

سال

سهم

سال

سهم

سال

سهم

سال

0/25

1383

0/48

1374

0/61

1364

0/72

1355

0/23

1384

0/47

1375

0/59

1365

0/56

1356

0/27

1385

0/54

1376

0/42

1366

0/67

1357

0/23

1386

0/55

1377

0/36

1367

0/78

1358

0/19

1387

0/45

1378

0/34

1368

0/68

1359

0/17

1388

0/52

1379

0/35

1369

0/71

1360

0/20

1389

0/48

1380

0/47

1370

0/58

1361

0/19

1390

0/52

1381

0/34

1371

0/52

1362

0/22

1391

0/27

1382

0/42

1372

0/52

1363

شکل  -1نسبت ارزش افزودة بخش ورزش به تولید ناخالص داخلی در ایران (درصد)
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شکل  -2روند متغیرهای تولید ناخالص داخلی ،ارزش افزودة بخش ورزش ،درآمدهای مالیاتی و
درآمدهای نفتی (میلیارد ریال ،ثابت )83
*مقادیر ارزشافزودة بخش ورزش ،براساس محور عمودی سمت راست و بقیه متغیرها ،براساس محور عمودی سمت
چپ اندازهگیری شدهاند.

در شکل شمارة دو ،روند متغیرهای تولید ناخالص داخلي ،ارزش افزودة بخش ورزش ،درآمدهای
مالیاتي و درآمدهای نفتي ،در مقایسه با هم نشان داده شدهاند .در شکلهای شمارة سه و چهار نیز
بهترتیب رشد این متغیرها و سهم ارزش افزودة بخش ورزش نسبت به درآمدهای مالیاتي و درآمدهای
نفتي ترسیم شده است.

شکل  -3رشد متغیرهای تولید ناخالص داخلی ،ارزش افزودة بخش ورزش ،درآمدهای مالیاتی و درآمدهای
نفتی
*مقادیر ارزش افزودة بخش ورزش ،براساس محور عمودی سمت راست و بقیة متغیرها ،در محور عمودی سمت چپ
اندازهگیری شدهاند.
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شکل شمارة سه رشد متغیرهای تولید ناخالص داخلي ،ارزش افزودة بخش ورزش ،درآمدهای مالیاتي
و درآمدهای نفتي را نشان ميدهد .همانطورکه مشاهده ميشود ،رشد ارزش افزودة بخش ورزش در
بعضي سالها مثبت و در بعضي سالها روند منفي داشته است .رشد ارزش افزودة بخش ورزش
بیشترین همراهي را با درآمدهای نفتي داشته است .درمقابل ،درآمدهای مالیاتي و تولید ناخالص
داخلي همراهي کمتری با تغییرات ارزش افزودة بخش ورزش داشتهاند .بیشترین مقدار رشد این متغیر
در سال  1370و برابر با  0/52درصد است.

شکل  -4سهم ارزش افزودة بخش ورزش نسبت به درآمدهای مالیاتی و درآمدهای نفتی
*مقادیر ارزش افزودة بخش ورزش نسبت به درآمدهای مالیاتي ،براساس محور عمودی سمت راست و سهم ارزش افزودة
بخش ورزش نسبت به درآمدهای نفتي ،در محور عمودی سمت چپ آمده است.

شکل شمارة چهار نشان ميدهد که سهم ارزش افزودة بخش ورزش از درآمدهای مالیاتي و درآمدهای
نفتي ،حداقل در کوتاهمدت باثبات بوده و قبل از دهة  ،1380نوسانات قابلمالحﻈهای را تجربه کرده
است .بهعالوه ،سهم ارزش افزوده از درآمدهای مالیاتي ،طي دورة نمونه دارای روندی نزولي بوده است.
همچنین ،روند نزولي این سهم از درآمدهای نفتي نیز کامالً مشهود است و نشان ميدهد که با کاهش
درآمدهای نفتي طي دورة نمونه ،ارزش افزودة این بخش با سرعت بیشتری کاهش یافته است.
آزمون ریشهواحد
آزمون ریشهواحد یکي از معمولترین آزمونهایي است که امروزه برای تشخیص مانایي یك فرایند
سری زماني بهکار برده ميشود .آزمونهای دیکيفولرتعمیمیافته 1و فیلیپس -پرون که شکست
1. Augmented Dicky Fuller

مطالعات مدیریت ورزشی شماره ،46بهمن و اسفند 1396

80

ساختاری را نیز درنﻈر ميگیرند ،از سودمندترین آزمونها در زمینة مانایي هستند .در این آزمونها،
فرض صفر داللت بر نامانایي و وجود ریشهواحد دارد .جدولهای شمارة دو و سه نتایح آزمونهای
دیکيفولرتعمیمیافته و فیلیپس -پرون را برای متغیرهای مورداستفاده نشان ميدهند؛ برایناساس،
فرضیة صفر مبنيبر وجود ریشهواحد ،برای همة متغیرهای الگو در سطح اطمینان  95درصد تأیید
ميشود .بهعبارتدیگر ،متغیرها انباشته از درجة یك یا ) I(1هستند.
جدول  -2نتایج آزمون ریشهواحد در سطح
دیکی -فولر
فیلیپس -پرون
متغیر
نتیجه
آماره
نتیجه
آماره
لگاریتم ارزش افزودة بخش ورزش 1
نامانا
نامانا
-2/82
-2/73
لگاریتم مخارج ورزشي دولتي 2
نامانا
نامانا
-2/98
-2/83
لگاریتم درآمد مالیاتي

دولت 3

-1/69

لگاریتم تولید ناخالص

داخلي4

-1/79

لگاریتم درآمدهای

نفتي5

-2/32

نامانا
نامانا
نامانا

-1/54
-2/21
-2/06

نامانا
نامانا
نامانا

جدول  -3نتایج آزمون ریشهواحد با تفاضل
دیکی -فولر
فیلیپس-پرون
متغیر
نتیجه
آماره
نتیجه
آماره
مانا
-6/36
مانا
-6/86
لگاریتم ارزش افزودة بخش ورزش
مانا
-6/85
مانا
-7/63
لگاریتم مخارج ورزشي دولتي
مانا
-5/05
مانا
-5/08
لگاریتم درآمدهای نفتي
مانا
-4/21
مانا
-4/14
لگاریتم تولید ناخالص داخلي
مانا
-6/19
مانا
-6/19
لگاریتم درآمدهای نفتي

آزمون همانباشتگی جوهانسن -جوسیلیوس
با توجه به نامانابودن همة متغیرها ،در این مرحله برای بررسي وجود یا نبود رابطة بلندمدت بین
متغیرهای مدل ،از روش همانباشتگي 6جوهانسن -جوسیلیوس استفاده ميشود .در این قسمت ،نتایج
حاصل از آزمون همانباشتگي میان متغیرهای الگو در جدولهای شمارة چهار و پنج آورده شده است.
1. LAFV
2. LTCG
3. LRE
4. LGDP
5. LYOIL
6. Cointegration
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جدول  -4نتایج آزمون ماتریس اثر
سطح احتمال
0/0153
0/2461
0/3410

آمارة اثر
75/81
39/36
21/27

سطح بحرانی 0/05
69/81
47/85
29/79

مقادیر ویژه
0/58
0/34
0/26

فرضیة صفر
نبود رابطة همانباشتگي
وجود حداکثر یك رابطة همانباشتگي
وجود حداکثر دو رابطة همانباشتگي

جدول  -5نتایج آزمون حداکثر مقادیر ویژه
آمارة حداکثر

مقادیر

سطح

سطح بحرانی

احتمال

0/05

مقادیر ویژه

ویژه

0/0241
0/4879
0/4612

33/87
27/58
21/13

36/45
18/09
12/90

0/58
0/34
0/26

فرضیة صفر
نبود رابطة همانباشتگي*
وجود حداکثر یك رابطة همانباشتگي
وجود حداکثر دو رابطة همانباشتگي

نتایج حاصل از روش ماتریس اثر و حداکثر مقدار ویژة ،وجود یك بردار بلندمدت در سطح احتمال
پنج درصد بین متغیرهای مدل را تأیید ميکند.
برآورد مدل و تجزیهوتحلیل آن
در این پژوهش ،الگوی ) ARDL (p,qبا استفاده از دادههای دورة  1355-1392برآورد ميشود .با
برآورد انجامشده ،با توجه به معیار شوارتز -بیزین ،مدل ( ARDL )2، 1، 0، 0، 2بهعنوان بهترین مدل
برگزیده شده است .الگوی موردنﻈر بهشکل زیر بیان ميشود.

() 5

L𝐴𝐹t =∝ +β0 L𝐴𝐹(−1) + β1 L𝐴𝐹(−2) + β2 LGDP
)+ β3 LYOIL + β4 LYOIL(−1
+ β5 LYOIL(−1) + β6 LTCG
+ β7 LTCG(−1) + β8 LRE

در جدول شمارة شش ،نتایج تخمین الگوی کوتاهمدت و در جدول شمارة هفت ،تخمین الگوی
بلندمدت متناظر با آن ارائه شدهاند.

مطالعات مدیریت ورزشی شماره ،46بهمن و اسفند 1396

82

جدول  -6نتایج تخمین الگوی ) ARDL (p,qطی دورة 1355-1392
متغیرها
ضرایب
آمارة T-
سطح احتمال
0
87
6
15
0/000
)LAF(-1
/
/
0
20
3
59
0/001
)LAF(-2
/
/
0/91
17/74
0/000
LTCG
-0/70
-5/09
0/000
)LTCG(-1
0/000
-0/11
-4/14
LRE
0/017
0/09
2/51
LGDP
0/26
0
01
1
18
LYOIL
/
/
0/174
-0/06
-1/39
)LYOIL(-1
0/002
0
14
3
38
)LYOIL(-2
/
/
2
2
Rتعدیلشده
0/938
0/951
R
2/101

آمارة دوربین -واتسون

نتایج نشان ميدهد که تولید ناخالص داخلي 1با ضریب  ،0/09بر ارزش افزودة بخش ورزش اثری
مستقیم و معناداری دارد .اندازة این اثر پایین است و نشان ميدهد که ارزش افزودة ورزش رفتار
ادواری ضعیفي دارد .ارزش افزودة بخش ورزش با مخارج دولتي در این بخش 2در همان دوره رابطة
مثبت و مستقیم دارد و این ضریب ،معادل  0/91درصد برآورد ميشود .اثر همزمان این متغیر ،بهلحاظ
اندازه قابلمالحﻈه است؛ هرچند وقفة این متغیر دارای عالمت منفي ( )-0/70است و نشان ميدهد
که بخشي از این اثر در دورههای بعد از بین ميرود .نتایج جدول شمارة هفت نشان ميدهد که اثر
مخارج ورزشي دولت در بلندمدت  0/62برآورد ميشود .ارزش افزودة بخش ورزش با درآمد مالیاتي
دولت 3رابطة منفي و معناداری در کوتاهمدت دارد ( با فرض ثابتبودن مخارج ورزشي دولت) .زمانيکه
درآمد مالیاتي دولت با رشد  10درصدی همراه باشد ،ارزش افزودة بخش ورزش معادل  -1/1درصد
کاهش ميیابد .این نتیجه ميتواند انعکاس اثر سیاستهای انقباضي مالي دولت ازطریق افزایش
مالیاتها و کاهش درآمد قابلتصرف اشخاص بر فعالیتهای ورزشي تلقي شود؛ البته ،انتﻈار ميرود
که با افزایش مالیاتها ،مخارج ورزشي دولت نیز افزایش یابند و در شرایطي ،اثر کل این دو عامل
(مالیات و مخارج ورزشي دولتي) بر ارزش افزوده مثبت باشد .همچنین ،نتایج بیانگر ارتباط مثبت
ارزش افزودة بخش ورزش با درآمدهای نفتي 4در کوتاهمدت است .اندازة اثر همزمان این متغیر 0/01

1. LGDP
2. LTCG
3. LRE
4. LYOIL
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است که ناچیز تلقي ميشود؛ بنابراین ،انتﻈار ميرود که بیشترین تأثیر افزایش درآمدهای نفتي بر
فعالیتهای ورزشي ،ازطریق افزایش مخارج ورزشي دولت باشد .با توجه به نتایج بهدستآمده در دورة
کوتاهمدت ،مخارج ورزشي دولتي اثر بیشتری نسبت به سایر متغیرها بر ارزش افزودة بخش ورزش
داشتهاند و اثرگذاری درآمدهای نفتي نیز در مقایسه با درآمدهای مالیاتي بیشتر بوده است.
در جدول شمارة هفت ،اثرات بلندمدت متغیرها بر ارزش افزودة بخش ورزش گزارش شده است .نتایج
نشان ميدهد که مخارج ورزشي دولت 1با ضریب  ،0/62بیشترین تأثیر را بر ارزش افزودة بخش ورزش
داشتهاند که با انتﻈارات قبلي ما سازگاری دارد .بهعالوه در بلندمدت ،درآمدهای مالیاتي نیز اثر منفي
(با ضریب  )-0/34بر ارزش افزودة بخش ورزش دارد .همانطورکه اشاره شد ،افزایش مالیاتها سیاست
انقباضي مالي محسوب ميشود که ميتواند تقاضای خانوارها را برای فعالیتهای ورزشي کاهش دهد.
افزونبراین ،بهسبب معافیتهای مالیاتي فعالیتهای ورزشي ،انتﻈار ميرود که در بلندمدت با افزایش
مالیاتها ،منابع از بخشهای مشمول مالیات بهسمت فعالیتهای معاف از مالیات منتقل شوند؛ اما،
نتایج تجربي نشان ميدهد که اثر اول شدیدتر است و سیاستهای انقباضي مالیاتي و کاهش قدرت
خ رید خانوارها ،مانعي قوی در توسعة بخش ورزش محسوب ميشوند .بااینوجود ،هنوز افزایش
درآمدهای مالیاتي ميتواند با افزایش مخارج ورزشي دولت اثر مثبتي بر ارزش افزودة بخش ورزش
داشته باشد .نتایج نشان ميدهد که ضریب مخارج ورزشي دولت ( )0/62بهطور معناداری بیشتر از
ضریب درآمدهای مالیاتي ( )-0/34است؛ بنابراین ،اگر افزایش درآمدهای مالیاتي منجر به افزایش
مخارج دولت به همان نسبت در این بخش شود (سوگیری در تخصیص منابع بودجهای وجود نداشته
باشد) ،اثر مستقیم و غیرمستقیم مالیاتها بر ارزش افزودة ورزشي در بلندمدت همچنان مثبت خواهد
بود .برخالف درآمدهای مالیاتي ،اثر درآمدهای نفتي بر ارزش افزودة ورزش در بلندمدت مثبت ،معنادار
( )0/29و قابلمالحﻈه است .اگر متناسب با افزایش درآمدهای نفتي (با فرض نبود سوگیری) ،مخارج
ورزشي دولت نیز به همان نسبت افزایش یابد ،ارزش افزودة ورزش بهطورمضاعف در بلندمدت با ضریب
 )0/29 + 0/62( 0/91افزایش خواهد یافت .این موضوع اهمیت نقش درآمدهای نفتي را نسبت به
درآمدهای مالیاتي در تحوالت ارزش افزودة ورزش منعکس ميسازد؛ بنابراین ،افزایش درآمدهای نفتي
نسبت به درآمدهای مالیاتي نقش با اهمیتتری در ارزش افزودة بخش ورزش داشته است.
بهعبارتدیگر ،درآمدهای نفتي بیشتر از درآمدهای مالیاتي درخدمت ورزش بودهاند و این آسیب
سیاستگذاری باید در فرایندهای بودجهریزی و برنامهریزیهای دولت موردتوجه قرار گیرد .اثر تولید
ناخالص داخلي بر ارزش افزودة بخش ورزش در بلندمدت ،مثبت و معنادار ( )0/27است؛ اما ،اندازة
آن بهمراتب کمتر از مخارج ورزشي دولت ( )0/62است؛ بنابراین ،همچنان مخارج دولتي مسئول
5. LTCG
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پیشبرد اهداف ورزشي در کشور است.
جدول  -7نتایج بلندمدت مدل طی دورة 1355-1392
سطح احتمال
0/013
0/008
0/052
0/030

آمارة تی
2/66
-2/83
2/02
2/28

ضرایب
0/62
-0/34
0/27
0/29

رگرسور
LTCG
LRE
LGDP
LYOIL

در جدول شمارة هشت ،نتایج الگوی تصحیح خطا ارائه شده است .آنچه در مدل تصحیح خطا بیش از
همه دارای اهمیت است ،ضریب جملة تصحیح خطا 1است که نشاندهندة سرعت تعدیل فرایند نبود
تعادل است .همانطورکه مالحﻈه ميشود ،این ضریب معنادار و دارای عالمت منفي است و
همانباشتگي بین متغیرها را تأیید ميکند .مطابق انتﻈار ،این ضریب منفي و معنادار ( )0/32است و
نشان ميدهد که  32درصد از نبود تعادل یا انحراف از رابطة بلندمدت در دورة بعد تصحیح ميشود.

سطح احتمال
0/001
0/000
0/000
0/017
0/246
0/002
0/029
()6

جدول  -8نتایج الگوی تصحیح خطا
ضرایب
آمارة تی
0/203
3/59
0/91
17/74
-0/11
-4/14
0/09
2/51
0/014
1/18
-0/14
-3/38
-0/32
-2/29

متغیر
))D(LAF(-1
)D(LTCG
)D(LRE
)D(LGDP
)D(LYOIL
))D(LYOIL(-1
)CointEq(-1

)Cointeq=LAF-( 0/6157*LTCG-0/3427*LRE+0/2659*LGDP+0/2956*LYOIL

بحث و نتیجهگیری
هدف این پژوهش ،بررسي اثر سیاستهای مالي شامل مالیاتها و مخارج دولت و نیز درآمدهای نفتي
و تولید ناخالص داخلي بر ارزش افزودة بخش ورزش ،طي دورة  1355-1392بوده است .مانایي
متغیرها ازطریق آزمون دیکي -فولر تعمیمیافته و فیلیپس -پرون و آزمون رابطة بلندمدت میان
متغیرها ،با استفاده از روش همانباشتگي جوهانسن و جوسیلیوس و برآورد الگوی مبتنيبر رویکرد
)1. ECM (-1
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همانباشتگي الگوهای خودهمبسته با وقفههای توزیعي انجام شد.
تحلیل دادهها نشان داد که سهم بخش ورزش از تولید ناخالص داخلي از  0/7درصد در سال 1355
به  0/1درصد در سال  1392کاهش یافته است .این روند نزولي ،کاهش اهمیت اقتصادی ورزش را در
اقتصاد کشور نشان ميدهد که شایستة توجه بیشتر سیاستگذاران و پژوهشگران حوزة اقتصادی
ورزش است .مخارج دولت یکي از مهمترین ابزارهای سیاست مالي است و میزان و تأثیر آن بر
متغیرهای اقتصادی یکي از مباحث مهم اقتصادی را تشکیل ميدهد .نتایج این پژوهش نشان داد که
مخارج ورزشي دولت نقش مهمي در تغییرات ارزش افزودة بخش ورزشي ایفا کرده است .بهعالوه ،این
مخارج عمدت ًا متأثر از درآمدهای نفتي بوده است .بیشترین مقدار این متغیر ،در سال  1355به میزان
 7131/9میلیاردریال و در سالهای  1379تا  ،1381بهترتیب به میزان  6040/5 ،6229/2و 7321/6
میلیاردریال بوده و کمترین آن در سال  ،1366با  2163/5میلیارد ریال مقارن با کاهش شدید
درآمدهای نفتي بوده است .همچنین ،براساس نتایج ،تغییرات درآمدهای نفتي در مقایسه با درآمدهای
مالیاتي همراهي بیشتری با رشد ارزش افزودة بخش ورزش داشتهاند.
قبل از استفاده از متغیرها در الگو ،مانایي آنها آزمون شد و چون متغیرها انباشته از درجة )I(1
بودند ،روابط بلندمدت آنها ازطریق تحلیلهای همانباشتگي جوهانسن -جوسیلیوس و روش ماتریس
اثر و حداکثر مقدار ویژه بررسي شد .نتایج آزمونهای یادشده وجود یك بردار بلندمدت میان متغیرهای
الگو را تأیید کرد؛ بنابراین ،مدل به روش الگوهای خودهمبسته با وقفههای توزیعي برآورد شده و نتایچ
تحلیل و بررسي شد.
یافتههای حاصل از برآورد الگوی اقتصادسنجي نشان داد که مخارج ورزشي دولتي ،مهمترین عامل
تحوالت بخش ورزش (ارزش افزودة ورزشي) بوده است .درمجموع ،اثر این متغیر قویتر از سایر
متغیرها ازجمله تولید ناخالص داخلي در کوتاهمدت و بلندمدت است .این نتیجه ،وابستگي و اتکای
زیاد فعالیت های ورزشي در ایران را به بخش دولت منعکس ميسازد که در سیاستهای آتي باید
موردتوجه قرار گیرد .اثر درآمدهای نفتي و مالیاتي بر ارزش افزودة بخش ورزش بهترتیب مثبت و
منفي و در هر دو مورد معنادار بوده است .این اثرها با انتﻈارهای قبلي سازگار است .بخش ورزش
نسبت به افزایش درآمدهای مالیاتي و کاهش قدرت خرید خانوارها آسیبپذیر است .انتﻈار ميرود که
با افزایش مالیاتها در بلندمدت ،منابع از بخشهای مشمول مالیات به بخشهای معاف از مالیات
منتقل شوند؛ اما ،بهنﻈر ميرسد که در بخشهای ورزشي ،این معافیتها بضاعت الزم را در توسعة این
بخش از راه بخش خصوصي نداشتهاند و همچنان مخارج مستقیم دولت بیشترین مسئولیت را در
تحوالت آن عهدهدار بوده است .اثر مالیاتها (با فرض ثابتبودن سایر عوامل ازجمله مخارج ورزشي
دولت) بر ارزش افزودة بخش ورزش منفي است؛ اما ،اگر این مالیاتها بهطورمتناسب مخارج ورزشي
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دولت را افزایش دهند (سوگیری در تخصیص منابع بودجهای به مصارف مختلف وجود نداشته باشد)،
اثر کل افزایش مالیاتها بر فعالیتهای ورزشي مثبت خواهد بود .بهعالوه ،نتایج نشان داد که افزایش
درآمدهای نفتي در مقایسه با درآمدهای مالیاتي ،نقش بااهمیتتری در تحوالت ارزشافزودة بخش
ورزش داشته است .بهعبارتدیگر ،در صنعت ورزش ،درآمدهای مالیاتي کمتر از درآمدهای نفتي
تأثیرگذار بودهاند .الزم است تاحدودی این آسیب را ازطریق سیاستگذاری صحیح در فرایندهای
بودجهریزی و برنامهریزیهای دولت جبران کرد .بهنﻈر ميرسد که دولتها در برنامههای توسعه و
بودجهریزیهای سنواتي بهویژه در دورههای رکود اقتصادی ،اهمیت بیشتر و اولویت باالتری برای
بخش ورزش قائل شوند و تالش کنند که وابستگي بیشازحد این بخش را به بودجة دولتي کاهش
دهند.
پژوهشهای متعدد با رویکردهای مختلف به بررسي اهمیت بخش ورزش و اقتصاد پرداختهاند و
پیشنهاداتي را ارائه کردهاند .بیشتر مطالعات قبلي اثر متغیرهایي چون مخارج ورزشي دولتي ،مخارج
ورزشي خانوار و سرمایهگذاری را بر تولید و اقتصاد کشورها بررسي کردند و در هیچکدام ،به اثر این
متغیرها بر تولید ورزشي توجه نشده است؛ برای مثال ،در مطالعة کالشي و همکاران ( ،)1395رابطة
مخارج ورزشي دولت و خانوار و تولید ناخالص داخلي در ایران بررسي شده است .برای تخمین مدل،
آنها از روش حداقل مربعات معمولي 1استفاده کردند .نتایج حاصل از برآورد مدل نشان داد که بین
هزینههای بخش خصوصي و تولید ناخالص داخلي ،رابطة مثبت و معناداری وجود دارد و نسبت به
سایر متغیرها مانند هزینههای بخش دولتي ،قویترین رابطه را داشته است .افزونبراین ،بین مخارج
ورزشي (دولت و خانوار) با تولید ناخالص داخلي رابطة مثبت و معنادار ،اما به میزان بسیار پایین نسبت
به سایر متغیرها وجود داشت .یافتههای رستمزاده ( )1392حاکي از این بود که در کوتاهمدت و
بلندمدت ،اثر هزینههای ورزشي دولت بر تولید ناخالص داخلي معنادار نبوده و حتي تأثیر منفي بر آن
داشته است .همچنین ،زماني و همکاران ( )1391اثر مخارج ورزشي را بر تولید ناخالص داخلي ارزیابي
کردند .پژوهش آنها از نوع توصیفي -پیمایشي بود و برای بررسي آثار بلندمدت ،از مدل همانباشتگي
و برای بررسي آثار کوتاهمدت ،از مدل خودرگرسیون برداری استفاده شد .نتایج مطالعة آنها نشان
داد که نسبت هزینههای ورزشي دولت به کل مخارج دولت ،بیشتر از نسبت مخارج ورزشي خانوار به
کل مخارج خانوار بوده و رشد بیشتری داشته است .همچنین ،مخارج ورزشي دولت در کوتاهمدت بر
تولید ناخالص داخلي اثرگذار بوده است؛ اما ،مخارج ورزشي خانوار در کوتاهمدت تأثیری بر تولید
ناخالص داخلي نداشته است .برای سنجش رابطة بلندمدت ،آنها از آزمون همانباشتگي استفاده کردند
و براساس نتایج بهدستآمده ،رابطة بین مخارج ورزشي دولت و تولید ناخالص داخلي و نیز رابطة بین
)1. Ordinary Least Square (OLS

87

...بررسی اثر درآمدها و مخارج ورزشی دولتی

 شوک،مخارج ورزشي خانوار و تولید ناخالص داخلي در بلندمدت ازنﻈر آماری معنادار نبود و درنتیجه
 با. تأثیری بر تولید ناخالص داخلي نداشته است،مثبت مخارج ورزشي خانوار و دولت در بلندمدت
 آنها نتیجه گرفتند که هزینههای،توجه به اثر مخارج ورزشي خانوار و دولت در کوتاهمدت و بلندمدت
ورزشي خانوار تأثیری بر تولید ناخالص داخلي ندارد و هزینههای ورزشي دولت بر تولید ناخالص داخلي
 ممکن است برخي گزارشهای موردی مخارج ورزشي دولتي و ارتباط آن را با، بهعالوه.اثر کمي دارد
 در هیچکدام درآمدهای نفتي و درآمدهای مالیاتي مطالعه نشده،صنعت ورزش بررسي کرده باشند؛ اما
 تاحدودی به اهمیت، در این مطالعه.و اهمیت آنها در بخش ورزش تحلیل و بررسي نشده است
متغیرهای درآمدهای نفتي و درآمدهای مالیاتي بههمراه مخارج ورزشي دولتي و اثر آن در تولید بخش
.ورزش پرداخته شد و لزوم توجه هرچهبیشتر سیاستگذاران در بخش ورزش مشخص شد
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Abstract
The purpose of this research is to investigate the effect of governmental sports
revenues and expenditures on the added value of the sports sector from 1976 to
2013. In order to test the long run relationship between the variables, the method
of Johanson cointegration, and in order to estimate the model, the approach of
autoregressive distributed lag model (ARDL) have been used. The results show a
long run equilibrium relationship between the variables. Findings show that
government sports expenditure and GDP have had a positive and significant effect
on the added value of sports sector. Moreover, increased oil revenues had a more
significant effect on the added value of sports sector than increased tax revenues
had. In other words, oil revenues served sports more than tax revenues did. This
policy making deficiency has to be addressed in government’s budgeting and
programming. Furthermore, government’s sports expenditures have been the main
source of changes in sports sector in Iran. This dependence and heavy reliance of
sports sector’s added value on government expenditure has to be the concern of
policy makers in this field.
Keywords: Oil Revenues, Taxes, Government Expenditure, Sports Sector’s
Added Value, ARDL
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