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چکیده
اقتصاد ایران همیشه از نوسانات نرخ ارز متأثر بوده است .این پژوهش به تبیین ارتباط بین اثرهای نرخ ارز بر
شاخص قیمت کاالهای ورزشی طی دورة زمانی سالهای  1371 -1393پرداخت .پژوهش حاضر ،بهلحاظ
هدف نظری و کاربردی بود و بهلحاظ روش پژوهش ،ازنوع تحلیلی -توصیفی بود .روش جمعآوری آمار و
اطالعات در این مطالعه بهصورت اسنادی و کتابخانهای بود .متغیر شاخص قیمت واردات کاالهای ورزشی
بههمراه متغیرهای توضیحی تولید ناخالص داخلی ،شاخص قیمت مصرفکننده ،بازبودن تجاری و هزینة
نهایی شرکای تجاری و نرخ ارز اسمی وارد مدل شدند .آمار مربوط به متغیرهای توضیحی پژوهش از سایت
بانک مرکزی جمهوریاسالمیایران ،صندوق بینالمللی پول و گمرگ جمهوریاسالمیایران گردآوری شد.
برای تحلیل دادهها از نرمافزار ایویوز نُه استفاده شد .یافتههای پژوهش نشان داد که رابطة مثبت و
معناداری بین نرخ ارز و شاخص قیمت واردات کاالهای ورزشی در ایران وجود دارد؛ اما درطی دورة
مورد بررسی ،میزان انتقال اثر نرخ ارز به قیمت وارداتی کاالهای ورزشی ناقص و  0/76است .متغیر هزینة
نهایی شرکای تجاری و درجة بازبودن تجاری اثر مثبت و معناداری بر قیمت واردات کاالهای ورزشی دارند؛
اما اثر شاخص قیمت مصرفکننده معنادار نیست؛ بنابراین ،افزایش حجم تجارت کاالهای ورزشی در آثار
انتقالی تغییرات نرخ ارز به قیمت واردات کاالهای ورزشی کمک میکند.
واژگان کلیدی :درجة عبور نرخ ارز،کاالهای ورزشی ،شاخص قیمت واردات ،صنعت ورزش ،سیاستگذاری

*
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مقدمه
در کشورهای توسعهیافته ،صنعت ورزش بهعنوان یک رکن مهم اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی تلقی
میشود و ازجمله صنایع پیشرو در کشورهای توسعهیافته است که اثرهای شگرفی بر اقتصاد ملی
کشورها دارد؛ بهطوریکه ورزش در برخی از کشورها به یکی از پردرآمدترین حوزههای اقتصادی
تبدیل شده است (سرالب .)1392 ،رشد صادرات و واردات کاالهای ورزشی از دیگر آثار اقتصادی
صنعت ورزش است و درواقع ،یکی از مهمترین فواید اقتصادی مستقیم ورزش ،تأثیر این صنعت بر
مبادالت خارجی کشورها است (عسکریان ،اصغرپور و سرالب .)1395 ،تجارت یکی از عناصر اصلی
سیاستهای جهانی برای تقویت رشد اقتصادی بهشمار میرود و نقش آن در فرایند توسعه همواره
موردتوجه اقتصاددانان بوده است .با رشد روزافزون تجارت بینالملل ،مصرفکنندگان کشورهای
مختلف بهصورت قابلتوجهی درمعرض کاالهای خارجی کشورهای دیگر قرار میگیرند (خدادادی،
فریدفتحی و سرالب .)1395 ،صنعت ورزش نیز یکی از مهمترین و جذابترین صنایع در جهان
است که محصوالت آن با رقابتهای شدیدی در سطح جهان مواجه هستند .یکی از این عوامل
رقابتی دربین بنگاهها ،مسئلة واردات و قیمتگذاری کاالهای وارداتی است .متغیر واردات یکی از
مهمترین متغیرهای مؤثر بر اقتصاد کشورهای درحالتوسعه نظیر ایران است .ساختار اقتصادی ایران
نیز بهعنوان یکی از کشورهای درحالتوسعه وابستگی بسیار زیادی به واردات دارد؛ برایناساس،
شناسایی عوامل مؤثر بر واردات از اهمیت بسیار زیادی در اقتصاد ایران برخوردار است (جعفری
صمیمی و منفرد .)1392 ،دراینبین ،قیمت کاالهای وارداتی یکی از مهمترین عوامل اثرگذار بر
میزان مبادالت خارجی کشورها است و نقشی محوری و کلیدی در فعالیتهای اقتصادی دارد.
همچنین ،بهعنوان یکی از عوامل تعیینکننده در مبادله بین کشورها مطرح میشود .قیمت کاالهای
وارداتی از دو جنبه دارای اهمیت است .یکی اینکه ،اگر کاالهای وارداتی بهعنوان مواد اولیه و کاالی
سرمایهای درنظر گرفته شوند ،افزایش شاخص قیمت واردات موجب افزایش قیمتهای داخلی و تورم
کشور میشود .دوم اینکه ،با افزایش قیمت کاالهای وارداتی (کاالهای مصرفی) رفاه مصرفکنندگان
داخلی کاهش مییابد؛ درنتیجه ،کنترل قیمت کاالهای وارداتی با شناخت عوامل تأثیرگذار بر آن
میسر است (اصغرپور و مهدیلو)1393 ،؛ ازاینرو ،مطالعة تأثیرات نرخ ارز بر قیمت کاالهای وارداتی
ورزشی ایران که همان درجة عبور نرخ ارز است میتواند سیاستگذاران را در اتخاذ سیاستهای
ارزی مناسب یاری کند.
براساس ادبیات نظری ،نرخ ارز مهمترین عامل بنیادی در تعیین قیمت کاالهای وارداتی است و
بهواسطه اثرهای آن بر متغیرهای کالن اقتصادی ازجمله شاخص قیمت واردات ،شاخص قیمت
صادرات ،تورم و تولید داخلی در سیاستگذاریها اهمیت دارد .بررسی رابطة بین نرخ ارز و سطح
عمومی قیمتهای داخلی که در ادبیات مالی بینالملل به تحلیل عبور نرخ ارز معروف شده است ،در
دهههای اخیر موردتوجه اقتصاددانان واقع شده است و در سالهای اخیر ،بخش عمدهای از مطالعات
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تجربی را بهخود اختصاص داده است (کازرونی ،اصغرپور و فرضی .)1395 ،براساس دیدگاه گلدبرگ
و کنتر ،)1997( 1درجة عبور نرخ ارز 2بهصورت درصد تغییر قیمت داخلی کاالهای وارداتی بهصورت
بهازای یک درصد تغییر نرخ ارز بین کشورهای واردکننده و صادرکننده تعریف میشود .عبور نرخ ارز
زمانی بهصورت کامل 3صورت میگیرد که هم زمان با افزایش نرخ ارز (تنزل ارزش پول داخلی) به
میزان یک درصد ،قیمت داخلی کاالهای وارداتی نیز به میزان یک درصد افزایش یابد؛
درغیراینصورت ،اگر تغییر نرخ ارز به میزان یک درصد منجر به تغییر کمتر از یک درصد در قیمت
داخلی کاالهای وارداتی شود ،در این حالت بیان میشود که عبور نرخ ارز بهصورت جزئی یا ناقص4
بوده است (لین و وو .)2012 ،5زمانی عبور نرخ ارز بهطورکامل درنظر گرفته میشود که در آن قیمت
واردات برحسب پول خارجی و قیمت صادرات برحسب پول داخلی ثابت بماند .در این حالت ،کاهش
ارزش پول کشور منجر به بدترشدن رابطة مبادله آن کشور میشود .عبور نرخ ارز کامل به دیدگاه
کینزی مربوط است (دورة کوتاهمدت زمانی) .در حالت دیگر ،زمانیکه پول داخلی ارزش خود را
ازدست میدهد ،افزایش حجم تجارت بهصورت آشکاری باعث بهبود رابطة مبادله میشود .اگر تراز
بازرگانی اولیه کسری داشته باشد ،بهبود رابطة مبادله زمانیکه تراز بازرگانی برحسب پول خارجی
ارزشگذاری میشود ،بیشتر خواهد بود .در این حالت ،درجة عبور نرخ ارز صفر است (اصغرپور و
مهدیلو .)1393 ،اصوالً عبور نرخ ارز کامل میتواند پویاییهای کوتاهمدت تراز بازرگانی را بهدنبال
افزایش نرخ ارز به خوبی توضیح دهد .عبور نرخ ارز ناقص این امکان را برای جریانهای تجاری فراهم
میکند که نسبت به تغییرات نرخ ارز ،باوجود کششپذیری زیاد تقاضا ،نسبتاً بدون حساسیت باقی
بمانند (شجری ،طیبی و جالئی .)1385 ،زمانیکه عبور نرخ ارز ناقص است ،میزان کاهش در رابطة
مبادله کمتر از میزان کاهش در ارزش پول خواهد بود؛ بنابراین ،تغییرات کوتاهمدت تراز بازرگانی
درنتیجة کاهش ارزش پول ،به میزان کمتری ایجاد میشود .در این شرایط ،اثر کاهش ارزش پول بر
تراز بازرگانی بهاندازة زمانیکه عبور نرخ ارز کامل است ،نخواهد بود (کازرونی و همکاران.)1395 ،
ناقصبودن درجة عبور نرخ ارز ممکن است ناشی از عوامل اقتصاد خرد مانند ساختار بازار ،کشش
قیمتی تقاضا ،تمایز محصوالت یا ناشی از عوامل و متغیرهای کالن اقتصادی مانند شدت نوسانات
نرخ ارز ،تولید ناخالص داخلی ،نظامهای پولی و ارزی و محیط تورمی باشد .بهعبارتی ،عوامل خرد و
کالن متعددی میتوانند بر درجة عبور نرخ ارز تأثیرگذار باشند .درامانی و تاندو )2011( 6با استفاده
از روش همجمعی خودرگرسیونی با وقفههای توزیعی ،به بررسی عوامل تعیینکنندة درجة عبور نرخ
1. Goldberg & Knetter
)2. Exchange Rate Pass-Through (ERPT
3. Full or Complete
4. Partial or Incomplete
5. Lin & Wu
6. Dramani & Tandoh
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ارز درقالب شاخص قیمت کاالهای وارداتی در کشور غنا طی سالهای 1990-2010پرداختند .نتایج
حاصل از برآورد مدل نشان داد که در کوتاهمدت درجة عبور نرخ ارز پایین است؛ درحالیکه در
بلندمدت تغییرپذیری قیمت کاالهای مصرفی نسبت به تغییرات نرخ ارز در مقایسه با کوتاهمدت
بیشتر است .یاماندرا )2015( 1در بررسی تغییرات نرخ ارز و تورم در هند نشان دادند که درجة عبور
نرخ ارز بر شاخص قیمت واردات در کوتاهمدت کامل بوده است .همچنین ،هارا ،هیراکی و ایچیس2
( )2015دربارة تغییر درجة عبور نرخ ارز در ژاپن نشان دادند که میزان درجة عبور نرخ ارز بههمراه
شاخص قیمت تولیدکننده و شاخص قیمت مصرفکننده ،از اواخر سال  2000افزایش یافته است.
جیمبورین )2013( 3با بهرهگیری از مدل خودرگرسیون برداری به بررسی درجة انتقال اثر نرخ ارز بر
قیمت کاالهای مصرفی در کشورهای اتحادیة اروپا طی سالهای1996 -2010پرداخت .نتایج این
مطالعه نشان داد که تغییرات نرخ ارز اسمی مؤثر دارای تأثیرگذاری مثبت و معناداری بر شاخص
قیمت کاالهای وارداتی در این گروه از کشورها است؛ اما این تأثیرگذاری بر دو شاخص قیمتی
تولیدکننده و مصرفی ازلحاظ آماری معنادار نیست .هوانگ و زانگ )2016( 4به بررسی درجة عبور
نرخ ارز به قیمت کل واردات چین و  11صنعت تحتطبقهبندی پرداختند .نتایج برآورد کوتاهمدت و
بلندمدت قیمت واردات چین با تکنیک خودرگرسیون با وقفة توزیعی نشان داد که درجة عبور نرخ
ارز به قیمت کل واردات چین بسیار زیاد است و ضرایب کوتاهمدت و بلندمدت برای صنایع مختلف
نسبتاً متفاوت هستند .کازرونی و همکاران ( )1395به بررسی انتقال اثر نرخ ارز بر قیمت داخلی بازار
خودرو ایران با تأکید بر تأثیر سهم واردات از بازار داخلی پرداختند .نتایج مطالعه حاکی از وجود
رابطة معنادار سهم بازار و درجة انتقال نرخ ارز بر قیمتهای داخلی بود؛ یعنی با افزایش سهم
واردات ،درجة انتقال نرخ ارز بر قیمتهای داخلی کاهش مییابد .مصباحی ،اصغرپور ،حقیقت،
کازرونی و فالحی ( )1396با بررسی درجة عبور نرخ ارز در قیمت واردات در ایران با تأکید بر نقش
بیثباتی درآمدهای نفتی (رهیافت غیرخطی) نشان دادند که اثر نرخ ارز اسمی ،هزینة نهایی کاال در
خارج ،فشار تقاضای داخل و بازبودن درجة تجاری بر قیمت واردات کاالها اثر مثبت دارد .سلیمانی
الوانق و کازرونی ( )1394در بررسی مطالعة موردی ایران درزمینة درجة انتقال نرخ ارز بر سطح
قیمتهای مصرفکننده در شرایط انحراف واقعی نرخ ارز دریافتند که درجة انتقال نرخ ارز در
کوتاهمدت بسیار اندک است؛ ولی بهمرور زمان بهشدت افزایش مییابد؛ اما همچنان درجة انتقال
ناقص است.

1. Yanamandra
2. Hara, Hiraki & Ichise
3. Jimborean
4. Hong & Zhang
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وابستگی شدید اقتصاد ایران به صادرات نفت و نوسانات قیمت آن و پایانپذیربودن این منبع
اقتصادی ،توجه به دیگر صنایع درآمدزا را از اهمیت ویژهای برخوردار کرده است (سرالب و
عسکریان .)1396 ،همچنین ،وابستگی اقتصاد ایران به نفت و متغیربودن قیمت نفت در بازارهای
جهانی موجب نوسانات شدید ارز میشود؛ بنابراین ،قیمت واردات کاالهای ورزشی به ایران
تحتتأثیر نرخ ارز قرار میگیرد .شاکلة اقتصاد ایران و بخشهای مختلف آن اعم از تولید ،مصرف،
واردات ،صادرات ،سرمایهگذاری و غیره ،به درآمدهای نفتی وابسته هستند و عبور نرخ ارز حاصل از
فروش نفت در اقتصاد ایران میتواند بر بخشهای مختلفی نظیر بخش صنعت ورزش ،کاالهای
ورزشی ،گرایش مردم به ورزش ،تقاضای مردم برای کاالهای ورزشی و تبدیل ورزش به یک کاالی
مصرفی در سبد خانوار ایران اثر بگذارد .باالرفتن نرخ ارز ،افزایش قیمت کاالهای وارداتی را درپی
دارد و این تورم ایجادشده میتواند بهصورت یک رابطة علت و معلولی به افزایش مجدد نرخ ارز و
سطح عمومی قیمتها (تأثیر کمتر) منجر شود و توان افراد جامعة ایران را در خرید کاالهای ورزشی
با مشکل مواجه کند و درمجموع ،اثر منفی بر اقتصاد کشور داشته باشد .همچنین ،هرگونه تغییر در
نرخ ارز بسته به شدت درجة انتقال بر قیمت واردات اثرگذار است و از این طریق بر تولید کاالهای
داخلی اثرگذار خواهد بود؛ بهعبارتدیگر ،با افزایش نرخ ارز قیمت واردات افزایش پیدا میکند و
ازاینرو ،تقاضا برای کاالهای وارداتی کاهش مییابد و برای کاالهای جانشین واردات افزایش پیدا
میکند .این امر ،ازیکسو سبب بهترشدن تراز پرداختها میشود و ازسویدیگر ،سبب افزایش تولید
و اشتغال در داخل میشود و بنابراین ،صنعت ورزش که جزو صنایع مهم فرهنگی ،اجتماعی و رفاهی
است ،از این امر مستثنا نیست.
تجاریشدن و عمومیشدن ورزش ،جمعیت جوان و ازهمهمهمتر ،گرایش فرهنگی مردم ایران به
ورزش نشاندهندة افزایش تقاضا برای محصوالت ورزشی است .آمار ارائهشده توسط گمرگ ایران
درخصوص میزان صادرات و واردات کاالهای ورزشی حاکی از تأمین بخش اعظم نیازهای ورزشی
کشور ازطریق واردات است؛ بنابراین ،کشور ما ازجمله کشورهایی است که در تجارت محصوالت
ورزشی بر واردات متکی است؛ ازاینرو ،آگاهی از سازوکار قیمتگذاری کاالهای وارداتی ورزشی به
ایران با توجه به اثر رفاهیای که بر مصرفکنندگان داخل دارد ،از اهمیت بیشتری برخوردار است .با
توجه به اهمیت ورزش و نقش بیبدیل آن در توسعه و تأثیرات اقتصادی گستردهای که در زمینه
کاهش هزینههای درمان ،افزایش بهرهوری ،افزایش میزان اشتغال ،افزایش سالمت ،افزایش امید به
زندگی و کاهش جرم و جنایات در کشور برجای میگذارد ،بسیاری از دولتها به هزینههای ورزشی
خود بهعنوان هزینه نمینگرند؛ بلکه آن را نوعی سرمایهگذاری درازمدت قلمداد میکنند؛ بنابراین،
صنعت ورزش نهتنها بهعنوان صنعتی پیشرو ،بلکه بهعنوان یکی از عوامل اثرگذار بر سالمت جامعه
است؛ ازاینرو ،ضروری است که اثرهای تغییرات نرخ ارز بر قیمت کاالهای وارداتی آن سنجیده شود
تا بتوان دراینراستا سیاستهای مناسبی برای حمایت از صنعت ورزش اتخاذ کرد .پژوهش حاضر
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بهدنبال یافتن پاسخ به این سؤال است که درجة عبور نرخ ارز بر شاخص قیمت وارداتی کاالهای
ورزشی در ایران کامل است یا ناقص؟ امید است این پژوهش بتواند گام مهمی درزمینة برنامهریزی و
قیمتگذاری کاالهای وارداتی ورزشی در کشور بردارد.
روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر ،ازنوع پژوهشهای نظری و کاربردی است و بهلحاظ روش ازنوع پژوهشهای
توصیفی -تحلیلی است .روش جمعآوری آمار و اطالعات در این مطالعه بهصورت اسنادی و
کتابخانهای است .دادهها و اطالعات آماری مورداستفاده در این پژوهش ،با استفاده از مدل
خودرگرسیون با وقفة توزیعی )ARDL( 1و با کمک نرمافزار ایویوز 2نه بررسی و تجزیهوتحلیل شدند.
 عموماً مدلسازی عبور نرخ ارز ازطریق رفتار قیمتگذاری بنگاه وارداتی صورت میگیرد (االبری وگودوین2009 ،3؛ جونتیال و کرهونن .)2012 ،4اگر بنگاهی را درنظر بگیریم که دارای قدرت
قیمتگذاری نسبی در کشور داخل (واردکننده) است ،قیمت داخلی واردات بهصورت معادلة زیر
است:
()1

𝑋𝐸𝑡𝑃 × 𝐸 = 𝑀𝐼𝑡𝑃

 در این معادله 𝑃𝑡𝐼𝑀 ،بیانگر قیمت کاال (در داخل) برحسب پول داخلی 𝑃𝑡𝐸𝑋 ،قیمت کاال (درخارج) برحسب پول خارجی و  Eنرخ ارز اسمی (ارزش هر واحد پول خارجی برحسب واحد پول
داخلی) است .قیمت کاال در کشور خارج تابعی از هزینة نهایی تولید و حاشیة سود (مارکآپ)5
بنگاه است؛ ازاینرو ،معادلة شمارة یک بهصورت زیر تعدیل میشود:
) 𝑋𝐸𝑡𝐶𝑀 𝑡𝑝𝑢𝑘𝑟𝑎𝑀( × 𝐸 = 𝑀𝐼𝑡𝑃

() 2

 که در آن 𝑀𝐶𝑡𝐸𝑋 ،هزینة نهایی تولید و  Markuptحاشیة سود بنگاه است .ابتدا از طرفین معادلةشمارة دو لگاریتم گرفته میشود و سپس ،بهصورت فرم رگرسیونی نوشته میشود؛ درنتیجه ،خواهیم
داشت:
()3

𝑡𝜀 𝑝𝑡𝐼𝑀 = 𝛼 + 𝛽𝑒𝑡 + 𝛾𝑚𝑡 + 𝜃𝑚𝑐𝑡 +

1. Autoregressive Distributed Lag Model
2. Eviwes
3. Al-Abri & Goodwin
4. Junttila & Korhonen
 .5درصدی که به هزینة نهایی بنگاه افزوده میشود.
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 که در آن mct, mt, et ،𝑝𝑡𝐼𝑀 ،بهترتیب بیانگر قیمت هریک از گروه کاالیی در کشور داخل ،نرخ ارزاسمی ،حاشیة سود بنگاه وارداتی و هزینة نهایی تولیدکننده در خارج هستند .در معادلة شمارة سه،
ضریب  βبیانگر درجة عبور نرخ ارز است .اگر  β < 1و  β = 1باشد ،بهترتیب درجة عبور نرخ ارز،
ناقص و کامل است.
 با توجه به مطالب ذکرشده ،شیوة قیمتگذاری بنگاه وارداتی تحتتأثیر متغیرهایی نظیر نرخ ارز،هزینة تولید در خارج ،درآمد داخل و درجة بازبودن تجاری است؛ ازاینرو ،با انجام برخی تعدیالت در
معادلة شمارة سه ،مدل درجة عبور نرخ ارز بهصورت زیر بیان میشود:
()4

𝑡𝜀 𝑝𝑡𝐼𝑀 = 𝛼 + 𝛽𝑒𝑡 + 𝜃𝑚𝑐𝑡 + φ1 𝑔𝑑𝑝𝑡 + φ1 𝑜𝑝𝑡 +

که در آن opt, gdpt ،بهترتیب بیانگر تولید ناخالص داخلی کشور واردکننده و درجة بازبودن تجاری
کشور داخل است .معادلة شمارة چهار به معادلة حالت 1معروف است که در کارهای تجربی برای
تخمین درجة عبور نرخ ارز استفاده میشود؛ بنابراین ،معادلة شمارة چهار با افزودن شاخص قیمت
مصرفکننده )CPI( 2بهصورت زیر بیان میشود:
()5

𝑡𝑛𝑒𝑝𝑜 𝐿𝑛(𝑝𝑡𝐼𝑀 ) = 𝛼 + 𝛽1 𝐿𝑛(𝑒𝑡 ) + 𝛽2 𝑚𝑐𝑡 + 𝛽3 𝐿𝑛(𝑔𝑑𝑝𝑡 ) + 𝛽4
𝑡𝜀 + 𝛽5 𝐿𝑛(𝑐𝑝𝑖𝑡 ) +

برای بررسی درجة عبور نرخ ارز بر شاخص قیمت کاالهای وارداتی ورزشی ایران از مدل (معادلة
شمارة پنج) االبری و گودوین )2009( 3و جونتیال و کرهونن )2012 ( 4استفاده میشود که در آن
شرح متغیرهای مدل بهصورت زیر هستند:
𝑀𝐼𝑡𝑝  :شاخص قیمت وارداتی کاالهای ورزشی ایران به قیمت ثابت  1383برحسب میلیارد ریال.
آمار واردات کاالهای ورزشی ایران از سایت گمرگ جمهوریاسالمیایران طی سالهای -1393
 1371گردآوری شد.
 :Eنرخ ارز اسمی (قیمت هر واحد پول آمریکا بر حسب پول داخلی ایران) .آمار نرخ ارز اسمی از لوح
فشرد صندوق بینالملی پول 5جمعآوری شد.

1. State Equation
2. Consumer Price Index
3. Al-Abri & Goodwin
4. Junttila & Korhonen
)5. International Monetary Fund (IMF
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 :GDPتولید ناخالص داخلی حقیقی :1ارزش پولی کاالها و خدمات نهایی تولیدشده در محدودة
جغرافیایی هر کشور طی یک سال است (شاکری .)1392 ،دادههای این متغیر از سایت بانک مرکزی
جمهوریاسالمیایران گردآوری شدند.
 :CPIشاخص قیمت مصرفکننده به قیمت ثابت  1383است که از بانک اطالعات سری زمانی بانک
مرکزی دریافت شده است.
 :Opennessدرجة بازبودن اقتصاد 2برمبنای جریانات تجاری است که در آن نسبت مجموع صادرات و
واردات به تولید ناخالص داخلی یا نسبت واردات یا صادرات یا نرخهای رشد آنها به تولید ناخالص
داخلی مدنظر است (رحیمی بروجردی.)1385 ،
𝑡𝑀𝐼 𝐸𝑋𝑡 +
𝑡𝑃𝐷𝐺
که در آن EXt ،صادرات کاال و خدمات IMt ،واردات کاال و خدمات و  GDPtتولید ناخالص داخلی
هستند .دادههای موجود از بانک اطالعات سریهای زمانی اقتصادی ارائهشده توسط بانک مرکزی
ایران گردآوری شدهاند.
 :Mcهزینة نهایی شرکای تجاری( 3صادرکنندگان) :میزان افزایش در هزینة کل بنگاه بهازای افزایش
یک واحد محصول است یا هزینة تولید کاال در یک کشور را میگویند (شاکری .)1385 ،در محاسبة
این شاخص ،کشور آمریکا به عنوان نماینده مدنظر قرار گرفت و آمار مربوط از لوح فشردة صندوق
بینالمللی پول جمعآوری شد .از فرمولی که کامپا و گلدبرگ ،)2002( 4سوا )2009( 5و آگوئری،
فروتز و فیالکیتس )2012( 6ارائه کردهاند ،برای محاسبة هزینة تولید کاال در کشور خارج استفاده
میشود که بهصورت زیر است:
𝑡𝐼𝑃𝐶 ∗ 𝑡𝑅𝐸𝐸𝑁
= Ct
𝑡𝑅𝐸𝐸𝑅
که در آن NEERt ،نرخ ارز مؤثر اسمی CPIt ،شاخص قیمت کاالهای مصرفی داخلی (مبدأ) و
 REERtنرخ مؤثر واقعی ارز است .نرخ ارز مؤثر اسمی ،ارزش نسبی پول داخلی در مقایسه با واحد
پولهای شرکای اصلی تجاری را بیان میکند.
 :ɛitنشاندهندة جزء اخالل (بیانگر تغییرات متغیر وابسته است یا خطای غیرقابلپیشبینی) در
معادلة شمارة چهار در مدت زمان موردبررسی است.
= Openness

1. GDP
2. Openness
3. Marginal Cost of Production
4. Campa & Goldberg
5. Sowah
6. Aguerre, Fuertes & Phylaktis
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نتایج
در مدلسازی اقتصادی و اقتصادسنجی سریهای زمانی فرض بر مانایی متغیرها است .ایستایی
متغیرهای سری زمانی پیششرط اساسی در برآورد الگوهای اقتصادی است؛ زیرا ،غیرایستابودن
سریهای زمانی (داشتن ریشة واحد) منجر به رگرسیون کاذب میشود .برای بررسی پایایی
متغیرهای سری زمانی از آزمون حداقل مربعات تعمیم یافته دیکی  -فولر )1981( 1استفاده شد که
نتایج مربوط به این آزمون در جدول شمارة یک ارائه شده است.
جدول  -1آزمون ریشة واحد حداقل مربعات تعمیمیافته دیکی فولر
با عرض از مبدأ و بدون روند

نام آزمون

سطح متغیر

تفاضل مرتبه اول

احتمال

نام متغیر

آماره
DF

پنج درصد

نتایج
آزمون

احتمال

آماره
DF

پنج درصد

 10درصد

لگاریتم شاخص قیمت واردات
کاالهای ورزشی

-0/99

-1/95

-1/60

-3/38

-1/95

-1/60

)I(1

لگاریتم نرخ ارز اسمی

-0/77

-1/95

-1/60

-2/82

-1/95

-1/60

)I(1

هزینه نهایی شرکای تجاری

-0/03

-1/95

-1/60

-4/70

-1/95

-1/60

)I(1

لگاریتم شاخص قیمت مصرفکننده

2/96

-1/96

-1/60

-

-

-

)I(0

لگاریتم تولید ناخالص داخلی

-3/72

-1/96

-1/60

-

-

-

)I(0

درجه باز بودن تجاری

0/23

-1/95

-1/60

-2/29

-1/95

-1/60

)I(1

 10درصد

پایایی

نتایج جدول شمارة یک مشخص میکند که برخی از متغیرها در سطح ناپایا بوده و جمعی از مرتبه
اول میباشند و برخی دیگر نیز در سطح پایا میباشند؛ بنابراین ،براساس ویژگی منحصربهفرد الگوی
خود رگرسیون با وقفههای گسترده ،درصورت وجود رابطة بلندمدت بین متغیر وابسته و متغیرهای
توضیحی مدل هیچ نگرانی بابت برآورد رگرسیون کاذب برای رابطة تعادلی بلندمدت تصریحشده
براساس سطح متغیرها نخواهد بود .حال براساس آمارة شوارزـ بیزین 2تعداد وقفههای بهینه برای
الگو توسط نرمافزار انتخاب میشود و سپس ،به برآورد الگوی کوتاهمدت پرداخته میشود که نتایج
مربوط به تخمین الگو در جدول شمارة دو آورده شده است.

1. Augmented Dickey Fuller
2. SBC
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جدول  -2نتایج برآورد الگوی پویا
تابع
متغیرهای توضیحی

الگوی شاخص قیمت وارداتی کاالهای ورزشی
مدل خود رگرسیون با وقفه توزیعی ()1،2،0،1،1،0
ضریب

آماره تی

انحراف معیار

احتمال

لگاریتم شاخص قیمت واردات کاالهای ورزشی
لگاریتم نرخ ارز اسمی
لگاریتم نرخ ارز اسمی ()-1
لگاریتم نرخ ارز اسمی ()-1
لگاریتم شاخص قیمت مصرفکننده
هزینه نهایی شرکای تجاری
هزینه نهایی شرکای تجاری ()-1
درجه باز بودن تجاری
درجه باز بودن تجاری ()-1
لگاریتم تولید ناخالص داخلی
روند

0/151
0/761
-1/064
0/952
-0/721
-0/0009
0/115
5/946
-3/935
7/723
-0/575

1/876
2/405
-3/258
3/142
-1/672
-0/450
5/102
6/771
-4/201
4/446
-4/347

0/08
0/31
0/32
0/30
0/43
0/0207
0/022
0/878
0/936
1/737
0/132

0/125
0/03
0/009
0/011
0/128
0/663
0/01
0/01
0/01
0/01
0/01

عرض از مبدأ

-111/995

-4/356

25/707

0/001

2/7

= DW

2

R = 0/99

نتایج الگوی کوتاهمدت متناسب با مبانی نظری استفادهشده در پژوهش است و ضرایب متغیرهای
توضیحی موردانتظار و معنادار هستند .سپس ،با استفاده از نتایج بهدستآمده به آزمون همجمعی
باند 1بین متغیرهای مدل و بررسی وجود رابطة بلندمدت پرداخته میشود .نتایج این آزمون در
جدول شمارة سه ارائه شده است .مقدار  Fبهدستآمده برابر با  4/45است که از کرانة باالی بحرانی
مربوط در سطح اطمینان  95درصد بزرگتر است .با توجه به نتیجة آزمون همجمعی باند ،وجود
رابطة تعادلی بلندمدت بین متغیرهای پژوهش تأیید میشود؛ بنابراین ،فرضیة صفر رد میشود و
وجود رابطة بلندمدت تأیید میگردد و می توان بدون هراس از برآورد رگرسیون کاذب به تخمین
رابطة تعادلی بلندمدت پرداخت .پس از تأیید همجمعی ،رابطة تعادلی بلندمدت متغیرهای مدل
برآورد شد که نتایج آن در جدول شمارة چهار ارائه شده است.

1. Bond Test
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جدول  -3نتایج آزمون همجمعی باند
 Fمحاسبهشده
4/451

در سطح اطمینان  95درصد
حد بحرانی باال

حد بحرانی پایین

4/15

3/12

جدول  -4نتایج تخمین مربوط به برآورد الگوی بلندمدت
تابع

تابع شاخص قیمت کاالهای وارداتی ورزشی
مدل خود رگرسیون با وقفه توزیعی ()1،2،0،1،1،0

متغیرهای توضیحی

ضریب

آماره تی

انحراف معیار

احتمال

لگاریتم نرخ ارز اسمی

0/764

2/371

0/322

0/041

لگاریتم شاخص قیمت مصرفکننده

-0/849

-1/681

0/505

0/126

0/125
2/368
9/097
-0/678
-131/919

4/237
6/288
4/894
-4/889
-4/831

0/029
0/376
1/858
0/138
27/304

0/001
0/001
0/001
0/001
0/001

هزینه نهایی شرکای تجاری
درجه باز بودن تجاری
لگاریتم تولید ناخالص داخلی
روند
عرض از مبدأ

با توجه به نتایج تخمین رابطة بلندمدت مشاهده میشود که ضریب لگاریتم نرخ ارز اسمی مثبت و
معنادار است .مقدار این ضریب که بیانگر کشش قیمت کاالهای واردتی ورزشی به نرخ ارز اسمی
است ،مبین اندازة انتقال اثر نرخ ارز بر قیمت واردات کاالهای ورزشی است .ضریب برآوردشده نشان
میدهد که به ازای یک درصد افزایش در نرخ ارز اسمی ،شاخص قیمت واردات کاالهای ورزشی
حدود  0/76درصد افزایش مییابد .همانطورکه مالحظه میشود ،درجة عبور نرخ ارز در بلندمدت
ناقص است .یافتة پژوهش با یافتة مطالعة هارا و همکاران ( )2015که حاکی از افزایش میزان درجة
عبور نرخ ارز بههمراه شاخص قیمت مصرفکننده است ،همسو نیست؛ اما با پژوهش جمبورین
( )2013مبنی بر نبود معناداری و تأثیرگذاری شاخص قیمت مصرفکننده همسو است.
به غیر از متغیر لگاریتم شاخص قیمت مصرفکننده ،سایر متغیرهای مدل مطابق با مبانی نظری
هستند و معنادار میباشند .در ارتباط با منفیبودن اثر شاخص قیمت مصرفکننده بر قیمت واردات
کاالهای ورزشی میتوان بیان کرد که با افزایش قیمت کاالهای ایرانی تقاضا برای کاالهای خارجی
بهعنوان کاالهای جانشین بیشتر میشود (همة کاالها ازجمله کاالهای ورزشی)؛ اما کاالهای ورزشی
سهم کمتری از سبد مصرفی خانوارها را تشکیل میدهند؛ بنابراین ،منفیبودن ضریب شاخص قیمت
مصرفکننده در این پژوهش بیمعنی و توجیهشدنی است و ازاینرو ،شاخص قیمت مصرفکننده
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الزاماً متغیر مؤثری بر قیمت واردات نخواهد بود؛ زیرا ،شاخص قیمت مصرفکننده الزاماً نشاندهندة
شاخص قیمت مصرفکنندة کاالهای ورزشی نیست.
ضریب متغیر لگاریتم تولید ناخالص داخلی نیز مطابق مبانی نظری مثبت و معنادار است؛ زیرا ،با
افزایش درآمد یک کشور تقاضا برای کاالها افزایش مییابد و از این طریق موجب افزایش قیمت
واردات خواهد شد .یافتههای پژوهش با نتیجة پژوهشهای سگلوسکی ،)2010( 1مصباحی و
همکاران ( )1396و جعفری صمیمی و منفرد ( )1392همسو است.
با توجه به نتیجة بهدستآمده در جدول شمارة چهار ،ضریب متغیر هزینة نهایی شرکای تجاری
مثبت است و بهلحاظ آماری معنادار است .ضریب برآوردشده نشان میدهد که بهازای یک واحد
تغییر در هزینة نهایی شرکای تجاری ،شاخص قیمت واردات کاالهای ورزشی حدود  0/125درصد
افزایش مییابد .درمورد تأثیر مثبت هزینة نهایی تولید بر قیمت وارداتی کاالهای ورزشی میتوان
بیان کرد که با افزایش هزینههای نهایی تولید ،قیمت تولیدات کاالهای ورزشی در کشور مبدأ
افزایش مییابد و لذت موجب افزایش قیمت واردات خواهد شد.
ضریب متغیر درجة بازبودن تجاری مثبت است و بهلحاظ آماری معنادار است .بهعبارتی ،بهازای یک
واحد تغییر در درجة بازبودن تجاری ،قیمت کاالهای وارداتی ورزشی ایران  2/36درصد افزایش
مییابد .در ارتباط با تأثیرگذاری درجة بازبودن اقتصاد باید اشاره کرد که تأثیر مستقیم و غیرمستقیم
بر شاخص قیمت واردات دارد .در تأثیر مستقیم درجة بازبودن اقتصاد بر شاخص قیمت واردات انتظار
بر این است که با افزایش حجم تجارت ،نوسانات شدید نرخ ارز به قیمت کاالهای وارداتی و مصرفی
انتقال یابد؛ بنابراین ،در تأثیرگذاری مستقیم میتوان انتظار داشت که بین درجة بازبودن اقتصاد و
شاخص قیمت واردات رابطة مستقیمی برقرار باشد (اصغرپور ،کازرونی و میرانی.)1394 ،
همچنین ،در ارتباط با اثرگذاری روند میتوان بیان کرد که با گذشت هر سال میانگین قیمت واردات
کاالهای ورزشی ایران 0/67درصد کاهش داشته است (اثر خالص زمان) .درواقع ،با ثابت
درنظرگرفتن سایر متغیرهای اثرگذار ،با گذشت زمان تغییرات فناورانه باعث میشود که رقابت نسبی
بنگاههای تولیدی افزایش یابد و بهدلیل شدت رقابت ،هزینة تولید در اثر استفاده از فناوری روز
کاهش یابد و این امر موجب کاهش قیمت واردات میشود.
با توجه به وجود رابطة بلندمدت بین متغیرهای الگو ،میتوان مدل تصحیح خطا را برآورد و بررسی
کرد .در جدول شمارة پنج ،نتایج الگوی تصحیح خطای مدل نشان داده شده است.

1. Ceglowski
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جدول  -5نتایج مربوط به برآورد الگوی تصحیح خطا
تابع

تابع شاخص قیمت کاالهای وارداتی ورزشی
مدل خود رگرسیون با وقفه توزیعی()1،2،0،1،1،0

متغیرهای توضیحی

ضریب

آماره تی

انحراف معیار

احتمال

لگاریتم نرخ ارز اسمی

0/761

2/405

0/316

0/03

لگاریتم نرخ ارز اسمی
لگاریتم شاخص قیمت مصرفکننده
هزینه نهایی شرکای تجاری
درجه باز بودن تجاری
لگاریتم تولید ناخالص داخلی
روند
تصحیح خطا

-0/952
-0/721
-0/009
5/946
7/723
-0/575
-0/848

-3/142
-1/672
-0/450
6/771
4/446
-4/347
-9/487

0/303
0/431
0/020
0/878
1/737
0/132
0/089

0/01
0/128
-0/66
0/001
0/001
0/001
0/001

ضریب تصحیح خطا برابر با  -0/848است و بهلحاظ آماری معنادار است .ضریب خطای برآوردشده
نشاندهندة سرعت  85درصدی تعدیل خطای کوتاهمدت بهسمت رابطة بلندمدت است .همچنین،
ضریب تعدیلشدة رابطة تصحیح خطا (در جدول شمارة دو) برابر با 0/99درصد است که نشان
میدهد حدود  99درصد از تغییرات شاخص قیمت وارداتی کاالهای ورزشی ایران توسط متغیرهای
توضیحی الگو توضیحدادنی است  .همچنین ،آزمونهای تشخیص که در جدول شمارة شش گزارش
شده است ،نشاندهندة نبود مشکل خودهمبستگی سریالی و ناهمسانی واریانس است و وجود فرم
تبعی و مناسب توزیع نرمال جمالت اختالل رگرسیون را تأیید میکند .همچنین ،آزمونهای
تشخیصی بیانگر تصریح مناسب مدل است و نیز قابل استحکام بودن مدل را تأیید میکنند.
جدول  -6نتایج مربوط به آزمونهای تشخیص
آزمون
جارکو-برا
اف
2

آرچ
رمزی

3

فرضیة صفر
1

مقدار آماره

احتمال

نتیجه

نرمالبودن جمالت خطا

0/53

0/767

پذیرش فرضیة صفر

نبود خودهمبستگی سریالی

1/789

0/209

پذیرش فرضیة صفر

نبود واریانس ناهمسانی
تصریح مدل

1/011
3/06

0/327
0/08

پذیرش فرضیة صفر
پذیرش فرضیة صفر

1. Jarque - Bera
2. Arch
3. RAMSEY
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بحث و نتیجهگیری
در بخش تجارت خارجی کشورها ،آگاهی از اینکه نوسان نرخ ارز تا چه اندازه میتواند بر قیمت
کاالهای تجاری (صادراتی و وارداتی) و غیرتجاری تأثیر بگذارد ،بهویژه برای کشورهای درحالتوسعه
که بهدنبال بهبود تراز تجاری خود هستند ،میتواند بسیار مفید باشد .با توجه به وابستگی تولیدات و
مصارف داخلی به واردات ،نرخ ارز یکی از عوامل تعیینکنندة قیمت مواد اولیه ،کاالهای واسطهای،
تجهیزات سرمایهای و کاالهای نهایی دیگر بهشمار میرود؛ بدینترتیب ،تغییرات نرخ ارز ازطریق
قیمت کاالهای وارداتی راه خود را به قیمت تولیدات داخلی و وارداتی باز میکند؛ بنابراین ،عبور نرخ
ارز به قیمتهای داخلی و تورم هنگامی اتفاق میافتد که تغییر ارزش پول ملی سطح عمومی
قیمتها را تحتتأثیر قرار میدهد (شریفی و نبوی الریمی.)1394 ،
پژوهش حاضر به بررسی اثر انتقال نرخ ارز به قیمت وارداتی کاالهای ورزشی ایران با استفاده از
تکنیک خودرگرسیون با وقفه توزیعی طی دورههای زمانی  1371 -1393پرداخت .یافتههای تجربی
پژوهش نشان داد که رابطة مثبت و معناداری بین نرخ ارز و شاخص قیمت واردات کاالهای ورزشی
در ایران وجود دارد .نتایج برآورد مدل نشان میدهد که در کاالهای ورزشی ،کشش شاخص قیمت
وارداتی کاالهای ورزشی نسبت به نرخ ارز اسمی برابر با  0/76است .درواقع ،میتوان گفت که انتقال
نرخ ارز به شاخص قیمت واردات کاالهای ورزشی کامل نیست؛ اما باال و نزدیک به یک است .این امر
نشان می دهد که کشورهای صادرکنندة کاالهای ورزشی به ایران اثرهای افزایش نرخ ارز را بهطور
قابلتوجهی به قیمت صادرات کاالهای ورزشی منتقل میکنند .بهعبارتدیگر ،با افزایش یکدرصدی
نرخ ارز ،قیمت کاالهای ورزشی وارداتی بهاندازة 0/76درصد افزایش مییابد یا با افزایش ارزش واحد
پول خارجی (دالر) ،هزینة واردات افزایش مییابد که درنتیجة آن ،قیمت کاالهای وارداتی نیز
افزایش مییابد .بهبیاندیگر ،درجة عبور نرخ ارز در سالهای موردبررسی ناقص است .ناقصبودن
درجة عبور نرخ ارز ممکن است ناشی از عوامل اقتصاد خرد مانند ساختار بازار ،کشش قیمتی تقاضا،
تمایز محصوالت یا ناشی از عوامل و متغیرهای کالن اقتصادی مانند شدت نوسانات نرخ ارز ،تولید
ناخالص داخلی ،نظامهای پولی و ارزی و محیط تورمی باشد .بهعبارتی ،عوامل خرد و کالن متعددی
میتوانند درجة عبور نرخ ارز را تحتتأثیر قرار دهند .افزونبراین ،وجود هزینههای حملونقل و
محدودیتهای گمرگی و غیره میتواند در ناقصبودن درجة عبور نرخ ارز تأثیر داشته باشد .براساس
دیدگاه مککارتی ،)2006( 1درجة عبور نرخ ارز در اقتصادهای بزرگتر ،پایینتر و در اقتصادهای
کوچک ،بیشتر است .به اعتقاد وی ،در اقتصادهای بزرگتر ،اثر افزایش نرخ ارز (تنزل ارزش پول
داخلی) ،بر سطح عمومی قیمتها ازطریق کاهش قیمتهای جهانی تقلیل مییابد .بهعبارتدیگر ،در
1. McCarthy
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اقتصادهای بزرگ ،با افزایش نرخ ارز بهدلیل کاهش تقاضا برای کاالها و خدمات خارجی ،سطح
عمومی قیمتهای جهانی کاهش مییابد و بنابراین ،درجة عبور نرخ ارز پایینتر است .درواقع،
کشوهای صادرکنندة کاالها به کشور خودی در واکنش به تغییرات دائمی نرخ ارز و برای سهم
بازاری خود ،حاشیة سود را تعدیل میکنند و این امر به افزایش سطح عمومی قیمت کاالهای
وارداتی برای کشور واردکننده منجر میشود (کازرونی و همکاران .)1391 ،یافتههای پژوهش در
ارتباط با اثرگذاری نرخ ارز اسمی بر قیمت واردات با نتایج یافتههای مطالعات سگلوسکی (،)2010
کازرونی و همکاران ( ،)1391اصغرپور و همکاران ( )1393و مصباحی و همکاران ( )1396همسو
است.
از متغیرهای دیگر مؤثر بر شاخص قیمت واردات میتوان به درجة بازبودن اقتصاد اشاره کرد که در
این پژوهش دارای ضریب مثبت و معنادار است .درجة بازبودن تجاری تأثیر مستقیم و غیرمستقیمی
بر قیمت واردات دارد .در تأثیر مستقیم درجة بازبودن اقتصاد بر قیمت واردات انتظار بر این است که
با افزایش حجم تجارت نوسانهای شدید نرخ ارز به قیمت کاالهای وارداتی و مصرفی انتقال یابد و
درنتیجة آن ،قیمت کاالهای وارداتی افزایش یابد؛ اما در تأثیرگذاری غیرمستقیم که توسط سوا1
( )2009و فریمپانگ و آدام )2012( 2مطرح شده است ،افزایش درجة بازبودن اقتصاد میتواند
ازطریق افزایش کاالهای وارداتی و سرمایهای توسط تولیدکنندگان داخلی به کاهش نرخ تورم کمک
کند و از این طریق موجب کاهش قیمت کاالهای وارداتی شود .همچنین ،افزایش درجة بازبودن
اقتصاد میتواند ازطریق افزایش میزان رقابتپذیری در تولید کاالهای قابلمبادلة داخلی به کاهش
سطح عمومی قیمت کاالهای داخلی کمک کند؛ بنابراین ،در شرایطی که موانع تعرفهای و سایر
محدودیتهای تجاری درزمینة واردات کاالهای قابلمبادله وجود نداشته باشند ،واردات این نوع
کاالها به داخل افزایش مییابد و رقابتپذیری در تولید کاالهای قابلمبادله در داخل افزایش پیدا
میکند؛ ازاین رو ،تولیدکنندگان داخلی مجبور خواهند بود برای حفظ رقابتپذیری محصوالت خود،
کیفیت کاالها و خدمات را افزایش دهند یا هزینههای تولید را کاهش دهند و از این طریق به
کاهش سطح عمومی قیمتها و نرخ تورم کمک کنند (مارتینز و ایر .)2014 ،3نتایج این پژوهش با
یافتههای مطالعات اصغرپور و مهدیلو ( ،)1393عیسیزاده روشن ( ،)1394قوش )2013( 4و
مصباحی و همکاران ( )1396همسو است.

1. Swoa
2 .Frimpang & Adam
3. Martinz & Iyer
4. Ghosh
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متغیر هزینة نهایی شرکای تجاری تأثیر مثبت و معناداری بر شاخص قیمت واردات کاالهای ورزشی
دارد .ضریب این متغیر نیز با نظریههای اقتصادی سازگاری دارد؛ بهاینمعناکه با افزایش هزینة
صادرکنندگان خارجی قیمت کاالهای وارداتی برای داخل کشور افزایش مییابد .یافتههای این
پژوهش با یافتههای مطالعات سگلوسکی ( ،)2010کازرونی و همکاران ( ،)1391اصغرپور و مهدیلو
( ،)1393مصباحی و همکاران ( )1396وشیخ و لوهیچی )2016( 1در ارتباط با اثرگذاری مثبت و
معنادار هزینة تولید کاال در خارج بر قیمت وارداتی کاالها همسو است.
ازآنجاییکه درجة بازبودن اقتصاد تأثیر مثبت و معناداری بر شاخص قیمت کاالهای وارداتی ورزشی
داشته است ،پیشنهاد میشود سیاستگذاران اقتصادی کشور عالوهبر افزایش حجم تجارت و
مبادالت خود با کشورهای شریک تجاری کاالهای ورزشی ،به آثار انتقالی تغییرات نرخ ارز بر قیمت
واردات کاالهای ورزشی کمک کنند .اگر هدف سیاستگذران کشور حمایت از تولیدات داخلی
کاالهای ورزشی باشد ،بهتر است با افزایش حجم تجارت (درجة بازبودن) قیمت واردات را افزایش
دهند تا تقاضا برای کاالهای وارداتی ورزشی کمتر شود و تقاضا برای کاالهای ورزشی داخل بیشتر
شود .همچنین ،در سیاستگذاریهای بانک مرکزی باید درجة عبور نرخ ارز برای کاالهای ورزشی
موردتوجه قرار گیرد .اگر هدف حمایت از تولیدکنندگان داخلی کاالهای ورزشی است ،دولت نباید
نگران افزایش نرخ ارز باشد .افزونبراین ،براساس نتایج بهدستآمده ،با افزایش نرخ ارز شاخص قیمت
کاالهای ورزشی نیز افزایش پیدا میکند؛ اما باتوجه به اینکه درجة عبور نرخ ارز ناقص است،
درصورت افزایش نرخ ،فشار چندانی برای افزایش قیمت کاالهای وارداتی ورزشی نخواهد داشت و
بنابراین ،سیاستگذاران نگرانی از بابت بیثباتی شاخص قیمت کاالهای ورزشی نداشته باشند .با
توجه به اینکه کاالی ورزشی ،مورداستفادة عموم جامعه است و اهداف بزرگی همچون سالمت و
تندرستی نیز دارد و همچنین ،در سبد کاالی بیشتر خانوارها سهیم است ،درصورت افزایش شدید
نرخ ارز توصیه میشود مسئوالن بررسیهای الزم را در این مواقع انجام دهند .درجة عبور نرخ ارز به
دلیل اینکه بر هزینههای رفاهی مصرفکنندگان داخلی تأثیر میگذارد ،حائز اهمیت است.
درصورتیکه درجة عبور ،کامل یا قابلتأمل باشد ،با توجه به اینکه کاالهای ورزشی جزء جدانشدنی
مورداستفاده در سبد کاالهای مصرفی هستند و همچنین ،در پیشرفت صنعت ورزش و ارتقای
سالمت عمومی در برنامهها و چشم اندازهای توسعه هستند ،باید سیاستگذارها آنها را در اولویت
قرار دهند .حال ،براساس مشاهدات تجربی این پژوهش این اثر ناقص است و اثرهای انتقال ارز در
صنعت ورزش نگرانکننده نیست.
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تاکنون مطالعات عمدة انجامگرفته درخصوص صنعت ورزش و گروه کاالهای ورزشی درزمینة
 یک مطالعه، همچنین. بازاریابی و رقابتپذیری و مزیت نسبی آنها بوده است،صادرات کاالها
)؛ اما1392 ،درزمینة اثر نرخ ارز بر صادرات گروه کاالهای ورزشی انجام شده است (سرالب و سرالب
تاکنون درزمینة شاخص قیمت و قیمتگذاری کاالهای ورزشی و بهویژه گروه کاالهای خاص ازجمله
 پژوهشی در ارتباط با درجة عبور نرخ ارز بر شاخص قیمت انجام نشده است؛،گروه کاالهای ورزشی
 با توجه به تأثیر بسزایی که صنعت ورزش، همچنین. پژوهش حاضر از این حیث بکر است،بنابراین
 آگاهی از سازوکار قیمتگذاری کاالهای ورزشی برای کنترل یا،در رشد اقتصادی کشورها دارد
کنترلنشدن نرخ ارز و تعیین سیاستهای اصولی و تصمیمگیری درزمینة واردات کاالهای ورزشی از
 از مهمترین موضوعاتی هستند که در صنعت ورزش کشور ما خأل آن احساس،کشورهای مبدأ
 لزوم توجه به درجة عبور نرخ ارز بر شاخص قیمت واردات کاالهای ورزشی ایران،میشود؛ بنابراین
 پژوهش حاضر درصدد بود تا به بررسی این مسئلة مهم که میتواند،ضروری بهنظر میرسد؛ ازاینرو
. بپردازد،در سیاستگذاریهای ورزشی و افزیش رشد اقتصادی صنعت ورزش کمککننده باشد
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Abstract
Iran's economy has always been affected by exchange rate fluctuations, and this
study has been designed to explain the relationship between exchange rate effects
on the price index of sports goods the period of 1993-2015. The purpose and terms
of theoretical and applied research method is analytical - descriptive. The
collection of statistics in this study is documentary and library. Variable of index
of prices of imports of sporting goods, along with the independent variables of
gross domestic product, consumer price index, trade openness and final cost of
business partners and nominal exchange rate, were introduced into the model.
Statistics related to the explanatory variables Research were collected from the
Central Bank of Iran, the International Monetary Fund and the Islamic Republic
of Iran. For data analysis Was used the Eviews9 software. The empirical findings
of the research showed that there is a positive and significant relationship between
the exchange rate and the price index of imports of sporting goods in Iran.
However, during the period under review, the rate of exchange rate effect on
imports of sports goods was defective (0.76). The variable of final cost of the
business partners and the degree of openness of the trade have a positive effect
and significant on the price of imports of sporting goods, but the effect of the
consumer price index is not significant. Therefore, increasing the volume of trade
in goods in the transitional effects of exchange rate changes on import prices will
help sporting goods.
Keywords: Exchange Rate Pass-Through, Sport Goods, Import Price Index,
Sports Industry, Policy Making
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