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 چکیده
نرخ ارز بر  تبیین ارتباط بین اثرهای به است. این پژوهش ثر بودهأاقتصاد ایران همیشه از نوسانات نرخ ارز مت

اظ لحپژوهش حاضر، بهپرداخت.  1371 -1393 هایسال زمانی طی دورة یورزش کاالهایشاخص قیمت 

آمار و آوری . روش جمعتوصیفی بود -لحاظ روش پژوهش، ازنوع تحلیلیهدف نظری و کاربردی بود و به

خص قیمت واردات کاالهای ورزشی متغیر شا. ای بودصورت اسنادی و کتابخانهاطالعات در این مطالعه به

 کننده، بازبودن تجاری و هزینةناخالص داخلی، شاخص قیمت مصرف تولید توضیحیهمراه متغیرهای به

از سایت  توضیحی پژوهش آمار مربوط به متغیرهای. شدندنهایی شرکای تجاری و نرخ ارز اسمی وارد مدل 

 ایران گردآوری شد.اسالمیگمرگ جمهوریالمللی پول و ، صندوق بینایراناسالمیجمهوری بانک مرکزی

مثبت و  داد که رابطةنشان  پژوهش هاییافته استفاده شد. افزار ایویوز نُهها از نرمیل دادهبرای تحل

رزشی در ایران وجود دارد؛ اما درطی دورة وکاالهای  واردات معناداری بین نرخ ارز و شاخص قیمت

 متغیر هزینة. است 76/0 و ناقصبررسی، میزان انتقال اثر نرخ ارز به قیمت وارداتی کاالهای ورزشی مورد

 ؛رنددا ی بر قیمت واردات کاالهای ورزشیدارو معنامثبت اثر  بودن تجاریدرجة بازنهایی شرکای تجاری و 

 آثار در ورزشی تجارت کاالهای حجم افزایش بنابراین، ؛یستکننده معنادار ناما اثر شاخص قیمت مصرف

 .کندمی کمک ورزشی کاالهای واردات قیمت هب ارز نرخ تغییرات انتقالی

 

 گذاری، صنعت ورزش، سیاستواردات شاخص قیمت، کاالهای ورزشیعبور نرخ ارز، درجة واژگان کلیدی:

 

                                                           
 Email: rsarlab@yahoo.com                                                                            مسئول نویسندة *
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 مقدمه
یاسی و اجتماعی تلقی عنوان یک رکن مهم اقتصادی، سصنعت ورزش به یافته،در کشورهای توسعه

شگرفی بر اقتصاد ملی یافته است که اثرهای رو در کشورهای توسعهجمله صنایع پیششود و ازمی
 اقتصادی هایحوزه پردرآمدترین از یکی به ورزش در برخی از کشورها کهطوریبه ؛کشورها دارد

ر آثار اقتصادی رشد صادرات و واردات کاالهای ورزشی از دیگ .(1392)سرالب،  است شده تبدیل
بر  صنعت این تأثیر ورزش، مستقیم اقتصادی فواید ترینمهم از یکی ،واقعصنعت ورزش است و در

 اصلی عناصر از یکی تجارت(. 1395، )عسکریان، اصغرپور و سرالب مبادالت خارجی کشورها است
یند توسعه همواره ادر فر آنقش ن و رودشمار میبه اقتصادی رشد تقویت برای جهانی هایسیاست

رهای کنندگان کشوالملل، مصرفبا رشد روزافزون تجارت بین. اقتصاددانان بوده استتوجه مورد
)خدادادی،  گیرندقرار می کشورهای دیگر معرض کاالهای خارجیتوجهی درقابلصورت همختلف ب

ترین صنایع در جهان ترین و جذابیکی از مهم نیز صنعت ورزش (.1395، فریدفتحی و سرالب
یکی از این عوامل  .مواجه هستند های شدیدی در سطح جهاناست که محصوالت آن با رقابت

. متغیر واردات یکی از گذاری کاالهای وارداتی استمتواردات و قی ، مسئلةهابین بنگاهرقابتی در
 ایران اقتصادی توسعه نظیر ایران است. ساختارالیرهای مؤثر بر اقتصاد کشورهای درحترین متغمهم

 اساس،اینبر دارد؛ واردات به بسیار زیادی وابستگی توسعهحالدر کشورهای از یکی عنوانبه نیز
)جعفری است  برخوردار ایران اقتصاد زیادی در بسیار اهمیت از واردات بر مؤثر عوامل شناسایی

ترین عوامل اثرگذار بر ی یکی از مهمقیمت کاالهای واردات ،بین(. دراین1392صمیمی و منفرد، 
. ادی داردهای اقتصمحوری و کلیدی در فعالیت ینقشاست و میزان مبادالت خارجی کشورها 

 کاالهای شود. قیمتمطرح می بین کشورها مبادلهدر کننده یکی از عوامل تعیینعنوان ، بههمچنین

 کاالی اولیه و مواد عنوانبه وارداتی کاالهای اگر ،اینکه یکی است. اهمیت دارای جنبه دو از وارداتی

 تورم و های داخلیقیمت افزایش موجب واردات قیمت شاخص شوند، افزایش گرفته درنظر ایسرمایه

 کنندگانمصرفی( رفاه مصرف کاالهای) وارداتی کاالهای قیمت افزایش بادوم اینکه،  شود.می کشور

 آن بر عوامل تأثیرگذار شناخت با وارداتی کاالهای قیمت کنترل ،درنتیجه یابد؛کاهش می داخلی

وارداتی  کاالهای قیمت بر ارز نرخ تأثیرات مطالعة ،روازاین (؛1393)اصغرپور و مهدیلو،  میسر است
 هایسیاست اتخاذ در را گذارانسیاست تواندمی است ارز نرخ عبور همان درجة که ورزشی ایران

 . کند یاری مناسب ارزی
 وترین عامل بنیادی در تعیین قیمت کاالهای وارداتی است مهمادبیات نظری، نرخ ارز  براساس

 قیمت شاخص قیمت واردات، شاخص ازجمله کالن اقتصادی متغیرهای بر آن اثرهای واسطهبه

 بین نرخ ارز و سطح بررسی رابطة .دارد اهمیت هاگذاریدر سیاست داخلی تولید و تورم صادرات،
، در تحلیل عبور نرخ ارز معروف شده است الملل بهبین های داخلی که در ادبیات مالییمتعمومی ق

ای از مطالعات بخش عمده ،های اخیرو در سالاست توجه اقتصاددانان واقع شده ی اخیر موردهادهه
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(. براساس دیدگاه گلدبرگ 1395 ،فرضی و اصغرپور ،)کازرونیخود اختصاص داده است بهتجربی را 
صورت ر قیمت داخلی کاالهای وارداتی بهصورت درصد تغییبه 2عبور نرخ ارز (، درجة1997) 1و کنتر

شود. عبور نرخ ارز ننده تعریف مییک درصد تغییر نرخ ارز بین کشورهای واردکننده و صادرک ازایبه
زمان با افزایش نرخ ارز )تنزل ارزش پول داخلی( به گیرد که همرت میصو 3صورت کاملزمانی به

یز به میزان یک درصد افزایش یابد؛ میزان یک درصد، قیمت داخلی کاالهای وارداتی ن
منجر به تغییر کمتر از یک درصد در قیمت  تغییر نرخ ارز به میزان یک درصد اگر ،صورتدرغیراین

 4صورت جزئی یا ناقصشود که عبور نرخ ارز بهبیان می در این حالتداخلی کاالهای وارداتی شود، 
 قیمت آن در که شودمی گرفته درنظر طورکاملبه ارز نرخ عبور (. زمانی2012، 5بوده است )لین و وو

 کاهش حالت، این در بماند. ثابت داخلی پول برحسب صادرات قیمت و پول خارجی برحسب واردات

 دیدگاه به کامل ارز نرخ شود. عبورمی کشور آن مبادله رابطة بدترشدن به منجرکشور  پول ارزش

 را خود ارزش داخلی پول کهزمانی دیگر، حالت زمانی(. در مدتکوتاه است )دورة مربوط کینزی

 تراز اگر .شودمی مبادله رابطة بهبود باعث آشکاری صورتبه تجارت حجم افزایش، دهدمی دستاز

 خارجی پول برحسب بازرگانی تراز کهزمانی مبادله رابطة بهبود ،باشد کسری داشته اولیه بازرگانی

است )اصغرپور و  صفر ارز نرخ عبور درجة حالت، این بود. در بیشتر خواهد ،شودمی گذاریارزش
دنبال بازرگانی را بهمدت تراز های کوتاهتواند پویاییاصوالً عبور نرخ ارز کامل می(. 1393مهدیلو، 

های تجاری فراهم خوبی توضیح دهد. عبور نرخ ارز ناقص این امکان را برای جریانافزایش نرخ ارز به
 بدون حساسیت باقی تقاضا، نسبتاً پذیری زیادکشش کند که نسبت به تغییرات نرخ ارز، باوجودمی

 رابطة در کاهش میزان است، ناقص ارز نرخ عبور کهزمانی(. 1385، جالئی و طیبیبمانند )شجری، 

 بازرگانی تراز مدتکوتاه تغییرات ،بنابراین بود؛ خواهد پول ارزش در میزان کاهش از کمتر مبادله

 پول بر ارزش کاهش اثر ،شرایط این در شود.می ایجاد کمتری میزان به پول، ارزش کاهش نتیجةدر

 (. 1395بود )کازرونی و همکاران،  نخواهد است، کامل ارز نرخ عبور کهزمانی اندازةبه بازرگانی تراز
 کشش بازار، مانند ساختار خرد اقتصاد عوامل از ناشی است ممکن ارز نرخ عبور درجة بودنناقص

 نوسانات شدت مانند کالن اقتصادی متغیرهای و عوامل از ناشی یا محصوالت تمایز تقاضا، قیمتی

 و خرد عوامل عبارتی،به باشد. تورمی و محیط ارزی و پولی هاینظام داخلی، ناخالص تولید ارز، نرخ
 استفاده ( با2011) 6تاندو و درامانی. ارز تأثیرگذار باشند نرخ عبور بر درجة ندنتوامی متعددی کالن

 نرخ عبور کنندة درجةتعیین عوامل بررسی به ،های توزیعیوقفه با خودرگرسیونی جمعیهم روش از

                                                           
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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 پرداختند. نتایج1990-2010 هایطی سال غنا کشور در وارداتی قیمت کاالهای شاخص درقالب ارز
که در است؛ درحالی پایین ارز نرخ عبور درجة مدتکوتاه درکه  داد نشان مدل از برآورد حاصل

 مدتکوتاهبا  مقایسه در ارز نرخ تغییرات به نسبت مصرفی کاالهای قیمت تغییرپذیری بلندمدت
عبور  که درجة دادندنشان  هند در تورم و ارز تغییرات نرخدر بررسی ( 2015) 1یاماندرا .است بیشتر

 2، هیراکی و ایچیسهارا ،همچنین مدت کامل بوده است.واردات در کوتاه بر شاخص قیمت ارز نرخ
 همراهبه عبور نرخ ارز درجة میزان که دادند نشان ژاپن در ارز عبور نرخ دربارة تغییر درجة (2015)

 .است یافته افزایش 2000 سال اواخر از ،کنندهمصرف قیمت شاخص و کنندهشاخص قیمت تولید
 بر ارز نرخ انتقال اثر درجة بررسی به برداری خودرگرسیون مدل از گیریبهره با (2013) 3جیمبورین

 این نتایج پرداخت.1996 -2010هایسال طی اروپا اتحادیة کشورهای در مصرفی کاالهای قیمت

 شاخص بر یمعنادار و مثبت دارای تأثیرگذاری مؤثر اسمی ارز نرخ تغییرات نشان داد که مطالعه

 قیمتی شاخص دو بر این تأثیرگذاری اما است؛ کشورها از گروه این در وارداتی کاالهای قیمت

 روعب ( به بررسی درجة2016) 4هوانگ و زانگنیست.  معنادار آماری ازلحاظ مصرفی و تولیدکننده
 و مدترد کوتاهونتایج برآ پرداختند. بندیطبقهتحت صنعت 11 و چین واردات کل قیمت به ارز نرخ

 نرخ عبور ن داد که درجةنشا توزیعی تکنیک خودرگرسیون با وقفة با چین واردات قیمت بلندمدت
 مختلف صنایع برای بلندمدت و مدتکوتاه ضرایب است و زیاد بسیار چین واردات کل قیمت به ارز

 بازار داخلی قیمت بر ارز نرخ اثر سی انتقالر( به بر1395کازرونی و همکاران ). هستند متفاوت نسبتاً

 وجود از مطالعه حاکی داخلی پرداختند. نتایج بازار از واردات سهم بر تأثیر تأکید با ایران خودرو

 افزایش سهم با یعنیبود؛  داخلی هایقیمت بر ارز نرخ انتقال درجة و بازار سهم معنادار رابطة

 ،حقیقت ، اصغرپور،ییابد. مصباحمی کاهش داخلی هایقیمت بر ارز نرخ انتقال درجة واردات،
عبور نرخ ارز در قیمت واردات در ایران با تأکید بر نقش  ( با بررسی درجة1396) فالحی و کازرونی

در نهایی کاال  که اثر نرخ ارز اسمی، هزینة ندثباتی درآمدهای نفتی )رهیافت غیرخطی( نشان دادبی
تجاری بر قیمت واردات کاالها اثر مثبت دارد. سلیمانی  خارج، فشار تقاضای داخل و بازبودن درجة

انتقال نرخ ارز بر سطح  ( در بررسی مطالعة موردی ایران درزمینة درجة1394)الوانق و کازرونی 
انتقال نرخ ارز در  ی نرخ ارز دریافتند که درجةشرایط انحراف واقعکننده در های مصرفقیمت
یابد؛ اما همچنان درجة انتقال شدت افزایش میمرور زمان بههمدت بسیار اندک است؛ ولی بکوتاه

  .ناقص است

                                                           
1. Yanamandra  

2. Hara, Hiraki & Ichise 

3. Jimborean 

4. Hong & Zhang 
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پذیربودن این منبع وابستگی شدید اقتصاد ایران به صادرات نفت و نوسانات قیمت آن و پایان
سرالب و ) استای برخوردار کرده زا را از اهمیت ویژهتوجه به دیگر صنایع درآمداقتصادی، 
بودن قیمت نفت در بازارهای به نفت و متغیر ایرانوابستگی اقتصاد  ،چنینهم (.1396عسکریان، 

ردات کاالهای ورزشی به ایران قیمت وا شود؛ بنابراین،یجهانی موجب نوسانات شدید ارز م
م از تولید، مصرف، های مختلف آن اعتصاد ایران و بخشاق شاکلةگیرد. تأثیر نرخ ارز قرار میتحت

و عبور نرخ ارز حاصل از  گذاری و غیره، به درآمدهای نفتی وابسته هستندصادرات، سرمایهاردات، و
های مختلفی نظیر بخش صنعت ورزش، کاالهای تواند بر بخشفروش نفت در اقتصاد ایران می

ورزشی، گرایش مردم به ورزش، تقاضای مردم برای کاالهای ورزشی و تبدیل ورزش به یک کاالی 
کاالهای وارداتی را درپی  افزایش قیمت ،رفتن نرخ ارزباالبگذارد.  د خانوار ایران اثرمصرفی در سب

 و و معلولی به افزایش مجدد نرخ ارز تعل ةصورت یک رابطهتواند بشده میدارد و این تورم ایجاد
کاالهای ورزشی در خرید  ایران را و توان افراد جامعة منجر شود )تأثیر کمتر( هاسطح عمومی قیمت
 تغییر در هرگونه ،همچنین اثر منفی بر اقتصاد کشور داشته باشد. ،مجموعدرو  با مشکل مواجه کند

 کاالهای تولید بر طریق این از و است اثرگذار واردات قیمت بر انتقال ةدرج شدت به بسته ارز نرخ

 و کندمی پیدا افزایش واردات قیمت ارز نرخ افزایش با دیگر،عبارتبه خواهد بود؛ اثرگذار داخلی
 پیدا افزایش واردات جانشین کاالهای برای ویابد می کاهش وارداتی کاالهای تقاضا برای ،روازاین

 تولید افزایش سبب ،دیگرازسوی و شودمی هاتراز پرداخت بهترشدن سبب سوازیک ،این امر کند.می

ع مهم فرهنگی، اجتماعی و رفاهی صنای بنابراین، صنعت ورزش که جزوو شود می داخل در و اشتغال
 نیست.است، از این امر مستثنا 

 دم ایران بهگرایش فرهنگی مر ،ترمهمجمعیت جوان و ازهمهشدن ورزش، شدن و عمومیتجاری 
توسط گمرگ ایران  شده. آمار ارائهیش تقاضا برای محصوالت ورزشی استافزادهندة ورزش نشان

رزشی حاکی از تأمین بخش اعظم نیازهای ورزشی خصوص میزان صادرات و واردات کاالهای ودر
جمله کشورهایی است که در تجارت محصوالت کشور ازطریق واردات است؛ بنابراین، کشور ما از

تی ورزشی به گذاری کاالهای وارداکار قیمترو، آگاهی از سازوورزشی بر واردات متکی است؛ ازاین
با  کنندگان داخل دارد، از اهمیت بیشتری برخوردار است.که بر مصرف ایایران با توجه به اثر رفاهی

 در زمینه ای کهبدیل آن در توسعه و تأثیرات اقتصادی گستردهتوجه به اهمیت ورزش و نقش بی
سالمت، افزایش امید به  وری، افزایش میزان اشتغال، افزایشهای درمان، افزایش بهرهکاهش هزینه

های ورزشی ها به هزینهبسیاری از دولت ،گذاردکاهش جرم و جنایات در کشور برجای می زندگی و
، بنابراین کنند؛درازمدت قلمداد می گذاریبلکه آن را نوعی سرمایه ؛نگرندعنوان هزینه نمیخود به

وامل اثرگذار بر سالمت جامعه عنوان یکی از ع، بلکه بهعنوان صنعتی پیشروتنها بهصنعت ورزش نه
رداتی آن سنجیده شود تغییرات نرخ ارز بر قیمت کاالهای وا ، ضروری است که اثرهایروایناست؛ از

پژوهش حاضر های مناسبی برای حمایت از صنعت ورزش اتخاذ کرد. راستا سیاستتا بتوان دراین
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عبور نرخ ارز بر شاخص قیمت وارداتی کاالهای  درجةیافتن پاسخ به این سؤال است که دنبال به
ریزی و برنامه ی درزمینةمهم ی در ایران کامل است یا ناقص؟ امید است این پژوهش بتواند گامورزش

 . ارداتی ورزشی در کشور برداردگذاری کاالهای وقیمت
 

 پژوهششناسی روش
 هایپژوهشلحاظ روش ازنوع و به است نظری و کاربردی های، ازنوع پژوهشوهش حاضرژپ

 و اسنادی صورتبه مطالعه این در اطالعات و آمار آوریجمع روش. است تحلیلی -توصیفی

مدل  از، با استفاده ها و اطالعات آماری مورداستفاده در این پژوهشداده .است ایکتابخانه
 . وتحلیل شدندبررسی و تجزیه نه 2افزار ایویوزکمک نرمو با  (ARDL) 1توزیعی خودرگرسیون با وقفة

گیرد )االبری و صورت می گذاری بنگاه وارداتیطریق رفتار قیمتسازی عبور نرخ ارز ازعموماً مدل -
نظر بگیریم که دارای قدرت (. اگر بنگاهی را در2012، 4؛ جونتیال و کرهونن2009، 3گودوین

زیر  صورت معادلةه( است، قیمت داخلی واردات بهکنندداخل )واردگذاری نسبی در کشور قیمت
 است:

 

(1)                                                              𝑃𝑡
𝐼𝑀 = 𝐸 × 𝑃𝑡

𝐸𝑋 
 

𝑃𝑡در این معادله،  -
𝐼𝑀 حسب پول داخلی، بیانگر قیمت کاال )در داخل( بر𝑃𝑡

𝐸𝑋  قیمت کاال )در
حسب واحد پول اسمی )ارزش هر واحد پول خارجی برنرخ ارز  Eحسب پول خارجی و خارج( بر

( 5آپاست. قیمت کاال در کشور خارج تابعی از هزینة نهایی تولید و حاشیة سود )مارک داخلی(
 شود:صورت زیر تعدیل می، معادلة شمارة یک بهروبنگاه است؛ ازاین

 

 (2) 𝑃𝑡
𝐼𝑀 = 𝐸 × (𝑀𝑎𝑟𝑘𝑢𝑝𝑡𝑀𝐶𝑡

𝐸𝑋) 
 

𝑀𝐶𝑡 ،که در آن -
𝐸𝑋 نهایی تولید و  هزینةtMarkup بنگاه است. ابتدا از طرفین معادلة سود  حاشیة

خواهیم  ،نتیجهشود؛ درصورت فرم رگرسیونی نوشته می، بهشود و سپسلگاریتم گرفته می شمارة دو
داشت:

                                                           
1. Autoregressive Distributed Lag Model 

2. Eviwes 

3. Al-Abri & Goodwin 

4. Junttila & Korhonen 

 شود. نهایی بنگاه افزوده می . درصدی که به هزینة5

  (3)  𝑝𝑡
𝐼𝑀 = 𝛼 + 𝛽𝑒𝑡 + 𝛾𝑚𝑡 + 𝜃𝑚𝑐𝑡 + 𝜀𝑡 
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𝑝𝑡 ،که در آن -
𝐼𝑀 ،t, et, mtmc ر کشور داخل، نرخ ارز یک از گروه کاالیی دترتیب بیانگر قیمت هربه

، اسمی، حاشیة سود بنگاه وارداتی و هزینة نهایی تولیدکننده در خارج هستند. در معادلة شمارة سه
عبور نرخ ارز،  ترتیب درجة، بهباشد β = 1و  β > 1 عبور نرخ ارز است. اگر بیانگر درجة β ضریب

 ناقص و کامل است. 
یر متغیرهایی نظیر نرخ ارز، تأثگذاری بنگاه وارداتی تحتقیمت با توجه به مطالب ذکرشده، شیوة -

با انجام برخی تعدیالت در  ،روتولید در خارج، درآمد داخل و درجة بازبودن تجاری است؛ ازاین هزینة
  شود: صورت زیر بیان میارز بهعادلة شمارة سه، مدل درجة عبور نرخ م

 

(4)         𝑝𝑡
𝐼𝑀 = 𝛼 + 𝛽𝑒𝑡 + 𝜃𝑚𝑐𝑡 + φ1𝑔𝑑𝑝𝑡 + φ1𝑜𝑝𝑡 + 𝜀𝑡 

 

گر تولید ناخالص داخلی کشور واردکننده و درجة بازبودن تجاری ترتیب بیانبه t, gdptop ،که در آن
جربی برای معروف است که در کارهای ت 1حالت . معادلة شمارة چهار به معادلةکشور داخل است

شود؛ بنابراین، معادلة شمارة چهار با افزودن شاخص قیمت تخمین درجة عبور نرخ ارز استفاده می
 شود: صورت زیر بیان میبه (CPI) 2کنندهمصرف

 
𝐿𝑛(𝑝𝑡

𝐼𝑀) = 𝛼 + 𝛽1𝐿𝑛(𝑒𝑡) + 𝛽2𝑚𝑐𝑡 + 𝛽3𝐿𝑛(𝑔𝑑𝑝𝑡) + 𝛽4𝑜𝑝𝑒𝑛𝑡

+ 𝛽5𝐿𝑛(𝑐𝑝𝑖𝑡) + 𝜀𝑡 
 

 

رداتی ورزشی ایران از مدل )معادلة عبور نرخ ارز بر شاخص قیمت کاالهای وا برای بررسی درجة
 آن در که شود( استفاده می2012)  4( و جونتیال و کرهونن2009) 3االبری و گودوین( شمارة پنج

 : هستند زیر صورتبه مدل متغیرهای شرح
  : 𝑝𝑡

𝐼𝑀حسب میلیارد ریالبر 1383رزشی ایران به قیمت ثابت شاخص قیمت وارداتی کاالهای و .
 -1393های ایران طی سالاسالمییآمار واردات کاالهای ورزشی ایران از سایت گمرگ جمهور

 .گردآوری شد 1371
:E لوح حسب پول داخلی ایران(. آمار نرخ ارز اسمی از )قیمت هر واحد پول آمریکا بر نرخ ارز اسمی

 آوری شد. جمع 5الملی پولصندوق بین فشرد

                                                           
1. State Equation 

2. Consumer Price Index 

3. Al-Abri & Goodwin 

4. Junttila & Korhonen 

5. International Monetary Fund (IMF) 

 (5) 
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DPG :پولی کاالها و خدمات نهایی تولیدشده در محدودةارزش  :1تولید ناخالص داخلی حقیقی 
 بانک مرکزیهای این متغیر از سایت داده. (1392)شاکری،  کشور طی یک سال استجغرافیایی هر 

  .ندگردآوری شد ایراناسالمیجمهوری
CPIکه از بانک اطالعات سری زمانی بانک  است 1383 کننده به قیمت ثابت: شاخص قیمت مصرف

 . ریافت شده استدمرکزی 
Openness :و صادرات مجموع نسبت آن در که است تجاری جریانات برمبنای 2بودن اقتصاددرجة باز 

 ناخالص تولید به هاآن رشد هاینرخ یا صادرات یا واردات نسبت یا ناخالص داخلی تولید به واردات

 (. 1385)رحیمی بروجردی،  مدنظر است داخلی
 

Openness =
𝐸𝑋𝑡 + 𝐼𝑀𝑡

𝐺𝐷𝑃𝑡
 

داخلی تولید ناخالص  tGDPواردات کاال و خدمات و  tIM صادرات کاال و خدمات، tEX که در آن،
 مرکزیبانک شده توسط های زمانی اقتصادی ارائهبانک اطالعات سریهای موجود از داده .هستند

 .اندهشدگردآوری  ایران
Mc :یش ی افزاازامیزان افزایش در هزینة کل بنگاه به )صادرکنندگان(: 3نهایی شرکای تجاری هزینة

 در محاسبة(. 1385گویند )شاکری، کشور را می تولید کاال در یک یک واحد محصول است یا هزینة
صندوق  عنوان نماینده مدنظر قرار گرفت و آمار مربوط از لوح فشردةبه این شاخص، کشور آمریکا

، آگوئری ( و2009) 5(، سوا2002) 4و گلدبرگ کامپا ی کهفرمول ازآوری شد. المللی پول جمعبین
تولید کاال در کشور خارج استفاده  اند، برای محاسبة هزینةارائه کرده (2012) 6فیالکیتسو  فروتز

 :صورت زیر استشود که بهمی

Ct =
𝑁𝐸𝐸𝑅𝑡 ∗ 𝐶𝑃𝐼𝑡

𝑅𝐸𝐸𝑅𝑡
 

 و  )مبدأ( شاخص قیمت کاالهای مصرفی داخلی tCPIنرخ ارز مؤثر اسمی،  tNEER ،که در آن

tREER ارزش نسبی پول داخلی در مقایسه با واحد ، نرخ ارز مؤثر اسمی. نرخ مؤثر واقعی ارز است
 . کندرا بیان میشرکای اصلی تجاری های پول

itɛ :در بینی(پیشتغیر وابسته است یا خطای غیرقابلاخالل )بیانگر تغییرات م جزء دهندةنشان 

 . بررسی استمورد زمان مدت در معادلة شمارة چهار

                                                           
1. GDP 

2. Openness 

3. Marginal Cost of Production  

4. Campa & Goldberg 

5. Sowah 

6. Aguerre, Fuertes & Phylaktis 
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 ایجتن
ایستایی های زمانی فرض بر مانایی متغیرها است. اقتصادی و اقتصادسنجی سریسازی مدلدر 

 غیرایستابودن ،زیرا ؛شرط اساسی در برآورد الگوهای اقتصادی استمتغیرهای سری زمانی پیش

بررسی پایایی  . برایشودمی کاذب رگرسیون به منجر واحد( ریشة زمانی )داشتن هایسری

 استفاده شد که (1981) 1فولر -حداقل مربعات تعمیم یافته دیکی  مونمتغیرهای سری زمانی از آز

 شده است. ارائهیک  مربوط به این آزمون در جدول شمارةنتایج 
 

 دیکی فولر  یافتهتعمیم حداقل مربعات دواح ریشة آزمون -1جدول 

 نام آزمون
 با عرض از مبدأ و بدون روند

نتایج 

آزمون 

 پایایی

 تفاضل مرتبه اول سطح متغیر

آماره  نام متغیر
DF 

 آماره احتمال

DF 

 احتمال

 درصد 10 پنج درصد درصد 10 پنج درصد

لگاریتم شاخص قیمت واردات 

 کاالهای ورزشی
99/0- 95/1- 60/1- 38/3- 95/1- 60/1- I(1) 

 I(1) -60/1 -95/1 -82/2 -60/1 -95/1 -77/0 لگاریتم نرخ ارز اسمی

 I(1) -60/1 -95/1 -70/4 -60/1 -95/1 -03/0 نهایی شرکای تجاریهزینه 

 I(0) - - - -60/1 -96/1 96/2 کنندهلگاریتم شاخص قیمت مصرف

 I(0) - - - -60/1 -96/1 -72/3 لگاریتم تولید ناخالص داخلی

 I(1) -60/1 -95/1 -29/2 -60/1 -95/1 23/0 درجه باز بودن تجاری

 

ایا بوده و جمعی از مرتبه برخی از متغیرها در سطح ناپ کهکند میمشخص  شمارة یکنتایج جدول 

فرد الگوی ؛ بنابراین، براساس ویژگی منحصربهباشنددیگر نیز در سطح پایا می باشند و برخیاول می

بلندمدت بین متغیر وابسته و متغیرهای  های گسترده، درصورت وجود رابطةرگرسیون با وقفه خود

شده رابطة تعادلی بلندمدت تصریح ایررگرسیون کاذب ب بابت برآورد توضیحی مدل هیچ نگرانی

های بهینه برای تعداد وقفه 2شوارزـ بیزین حال براساس آمارة نخواهد بود. اساس سطح متغیرهابر

ج که نتای شودپرداخته می مدتکوتاهبه برآورد الگوی  ،و سپس شودمیافزار انتخاب الگو توسط نرم

 آورده شده است. در جدول شمارة دومربوط به تخمین الگو 
 

 

                                                           
1. Augmented Dickey Fuller 

2. SBC 
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 پویابرآورد الگوی  نتایج -2جدول 

 تابع
 الگوی شاخص قیمت وارداتی کاالهای ورزشی

 (1،2،0،1،1،0مدل خود رگرسیون با وقفه توزیعی )

 احتمال انحراف معیار آماره تی ضریب متغیرهای توضیحی

 125/0 08/0 876/1 151/0 لگاریتم شاخص قیمت واردات کاالهای ورزشی

 03/0 31/0 405/2 761/0 لگاریتم نرخ ارز اسمی

 009/0 32/0 -258/3 -064/1 (-1لگاریتم نرخ ارز اسمی )

 011/0 30/0 142/3 952/0 (-1لگاریتم نرخ ارز اسمی )

 128/0 43/0 -672/1 -721/0 کنندهقیمت مصرفلگاریتم شاخص 

 663/0 0207/0 -450/0 -0009/0 هزینه نهایی شرکای تجاری

 01/0 022/0 102/5 115/0 (-1هزینه نهایی شرکای تجاری )

 01/0 878/0 771/6 946/5 درجه باز بودن تجاری

 01/0 936/0 -201/4 -935/3 (-1درجه باز بودن تجاری )

 01/0 737/1 446/4 723/7 لگاریتم تولید ناخالص داخلی

 01/0 132/0 -347/4 -575/0 روند

 001/0 707/25 -356/4 -995/111 عرض از مبدأ

  R2 = 0/99                           DW =    2/7 

 

متغیرهای شده در پژوهش است و ضرایب ی نظری استفادهمدت متناسب با مباننتایج الگوی کوتاه

جمعی آمده به آزمون همدستهج ببا استفاده از نتای ،سپس. دار هستندتوضیحی موردانتظار و معنا

آزمون در  . نتایج اینشودد رابطة بلندمدت پرداخته میوجو بررسی و ی مدلبین متغیرها 1باند

 بحرانی باالی از کرانةاست که  45/4با آمده برابر دستهب Fمقدار  است. ارائه شده جدول شمارة سه

جمعی باند، وجود آزمون هم تر است. با توجه به نتیجةبزرگ درصد 95در سطح اطمینان  مربوط

شود و ، فرضیة صفر رد میبنابراین شود؛رابطة تعادلی بلندمدت بین متغیرهای پژوهش تأیید می

توان بدون هراس از برآورد رگرسیون کاذب به تخمین و میگردد وجود رابطة بلندمدت تأیید می

مدت متغیرهای مدل ، رابطة تعادلی بلندجمعییید همأپرداخت. پس از ت مدترابطة تعادلی بلند

 ارائه شده است.  شد که نتایج آن در جدول شمارة چهاربرآورد 
 

 

 

 

                                                           
1. Bond Test 



 27                                                                           ...  واردات کاالهای قیمت شاخص بر ارز نرخ عبور درجه
 

 جمعی باندنتایج آزمون هم -3جدول 

F شدهمحاسبه 
 درصد 95در سطح اطمینان 

 حد بحرانی پایین  حد بحرانی باال 

451/4 15/4 12/3 

 

 برآورد الگوی بلندمدت مربوط بهتخمین نتایج  -4جدول 

 تابع
 تابع شاخص قیمت کاالهای وارداتی ورزشی

 (1،2،0،1،1،0)مدل خود رگرسیون با وقفه توزیعی 

 احتمال انحراف معیار تی آماره ضریب متغیرهای توضیحی

 041/0 322/0 371/2 764/0  لگاریتم نرخ ارز اسمی

 126/0 505/0 -681/1 -849/0  کنندهلگاریتم شاخص قیمت مصرف

 001/0 029/0 237/4 125/0  هزینه نهایی شرکای تجاری

 001/0 376/0 288/6 368/2  درجه باز بودن تجاری

 001/0 858/1 894/4 097/9  لگاریتم تولید ناخالص داخلی

 001/0 138/0 -889/4 -678/0  روند

 001/0 304/27 -831/4 -919/131  عرض از مبدأ
 

مثبت و  اسمی نرخ ارز لگاریتم ضریب شود کهمشاهده می با توجه به نتایج تخمین رابطة بلندمدت

اسمی  به نرخ ارز ی ورزشیواردتکاالهای ست. مقدار این ضریب که بیانگر کشش قیمت دار امعنا

ریب برآوردشده نشان ض .یمت واردات کاالهای ورزشی استاثر نرخ ارز بر قانتقال  ، مبین اندازةاست

ازای یک درصد افزایش در نرخ ارز اسمی، شاخص قیمت واردات کاالهای ورزشی دهد که بهمی

درجة عبور نرخ ارز در بلندمدت شود، که مالحظه میطورهمان. یابدافزایش میدرصد  76/0حدود 

 درجة افزایش میزان ( که حاکی از2015هارا و همکاران ) یافتة پژوهش با یافتة مطالعة .ناقص است

است، همسو نیست؛ اما با پژوهش جمبورین  کنندهمصرف قیمت شاخص همراهبه عبور نرخ ارز

 . کننده همسو است( مبنی بر نبود معناداری و تأثیرگذاری شاخص قیمت مصرف2013)

 مطابق با مبانی نظری، سایر متغیرهای مدل کنندهص قیمت مصرفخشالگاریتم متغیر  به غیر از 

کننده بر قیمت واردات بودن اثر شاخص قیمت مصرفتباط با منفیردر ا باشند.و معنادار میهستند 

انی تقاضا برای کاالهای خارجی با افزایش قیمت کاالهای ایر توان بیان کرد کهالهای ورزشی میکا

کاالهای ورزشی  اما ؛جمله کاالهای ورزشی(شود )همة کاالها ازکاالهای جانشین بیشتر میعنوان به

قیمت  شاخص بودن ضریب؛ بنابراین، منفیدندهسهم کمتری از سبد مصرفی خانوارها را تشکیل می

کننده شاخص قیمت مصرف ،رواینشدنی است و ازمعنی و توجیهکننده در این پژوهش بیمصرف
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 دهندةالزاماً نشان کنندهشاخص قیمت مصرفمؤثری بر قیمت واردات نخواهد بود؛ زیرا، الزاماً متغیر 

 . نیست کاالهای ورزشی کنندةشاخص قیمت مصرف

با  مثبت و معنادار است؛ زیرا، مطابق مبانی نظریناخالص داخلی نیز  تولید لگاریتم ضریب متغیر

 قیمتب افزایش موجیابد و از این طریق افزایش می کاالها تقاضا برای یک کشور درآمدافزایش 

، مصباحی و (2010) 1سگلوسکی هایهای پژوهش با نتیجة پژوهش. یافتهشدواردات خواهد 

  .همسو است (1392و جعفری صمیمی و منفرد ) (1396همکاران )

 نهایی شرکای تجاری ضریب متغیر هزینة آمده در جدول شمارة چهار،دستهب به نتیجة با توجه

 واحدی یک ازادهد که بهدار است. ضریب برآوردشده نشان میلحاظ آماری معنابهو  است ثبتم

درصد  125/0، شاخص قیمت واردات کاالهای ورزشی حدود نهایی شرکای تجاری هزینة تغییر در

توان ر قیمت وارداتی کاالهای ورزشی مینهایی تولید ب یابد. درمورد تأثیر مثبت هزینةافزایش می

در کشور مبدأ  ی ورزشیقیمت تولیدات کاالها ،های نهایی تولیدبا افزایش هزینهبیان کرد که 

 و لذت موجب افزایش قیمت واردات خواهد شد.  یابدافزایش می

ازای یک ، بهعبارتیدار است. بهلحاظ آماری معنامثبت است و به بودن تجاریضریب متغیر درجة باز

افزایش  درصد 36/2شی ایران بازبودن تجاری، قیمت کاالهای وارداتی ورز تغییر در درجة واحد

 غیرمستقیم و مستقیم تأثیر که اقتصاد باید اشاره کرد بازبودن تأثیرگذاری درجةدر ارتباط با  یابد.می

 انتظار واردات قیمت شاخص بر اقتصاد بازبودن درجة تأثیر مستقیم . دردارد واردات قیمت شاخص بر

 مصرفی و وارداتی کاالهای قیمت به ارز نرخ شدید نوسانات تجارت، افزایش حجم با که است این بر

 و اقتصاد بازبودن درجة بینکه  داشت انتظار توانمی مستقیم تأثیرگذاری در ،بنابراین یابد؛ انتقال

 (. 1394، میرانی و کازرونیباشد )اصغرپور،  برقرار مستقیمی رابطة واردات شاخص قیمت

که با گذشت هر سال میانگین قیمت واردات  توان بیان کردمی در ارتباط با اثرگذاری روند ،همچنین

با ثابت واقع، . در)اثر خالص زمان( است داشتهدرصد کاهش 67/0کاالهای ورزشی ایران 

بی رقابت نسشود که باعث می تغییرات فناورانه گرفتن سایر متغیرهای اثرگذار، با گذشت زماندرنظر

تولید در اثر استفاده از فناوری روز  هزینةدلیل شدت رقابت، های تولیدی افزایش یابد و بهبنگاه

 شود. د و این امر موجب کاهش قیمت واردات میکاهش یاب

و بررسی توان مدل تصحیح خطا را برآورد بلندمدت بین متغیرهای الگو، می با توجه به وجود رابطة

 نشان داده شده است. ج الگوی تصحیح خطای مدل نتایدر جدول شمارة پنج، . کرد
 

 

 

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

 تابع شاخص قیمت کاالهای وارداتی ورزشی تابع

 (1،2،0،1،1،0)مدل خود رگرسیون با وقفه توزیعی 

 احتمال انحراف معیار تی آماره ضریب متغیرهای توضیحی

 03/0 316/0 405/2 761/0  لگاریتم نرخ ارز اسمی

 01/0 303/0 -142/3 -952/0  لگاریتم نرخ ارز اسمی

 128/0 431/0 -672/1 -721/0  کنندهلگاریتم شاخص قیمت مصرف

 -66/0 020/0 -450/0 -009/0  هزینه نهایی شرکای تجاری

 001/0 878/0 771/6 946/5  درجه باز بودن تجاری

 001/0 737/1 446/4 723/7  لگاریتم تولید ناخالص داخلی

 001/0 132/0 -347/4 -575/0  روند

 001/0 089/0 -487/9 -848/0  تصحیح خطا
 

دار است. ضریب خطای برآوردشده لحاظ آماری معنااست و به -848/0ضریب تصحیح خطا برابر با 

، . همچنینسمت رابطة بلندمدت استمدت بهتعدیل خطای کوتاهدرصدی  85سرعت  دهندةنشان

درصد است که نشان 99/0شدة رابطة تصحیح خطا )در جدول شمارة دو( برابر با ضریب تعدیل

توسط متغیرهای  درصد از تغییرات شاخص قیمت وارداتی کاالهای ورزشی ایران 99دهد حدود می

گزارش  شمارة شش های تشخیص که در جدولآزمون ،. همچنین دادنی استتوضیحی الگو توضیح

و وجود فرم  ی سریالی و ناهمسانی واریانس استمشکل خودهمبستگ دهندة نبودنشان شده است،

های آزمون ،همچنینکند. تبعی و مناسب توزیع نرمال جمالت اختالل رگرسیون را تأیید می

  ند.کنمدل را تأیید می بودناستحکام  قابل است و نیزتشخیصی بیانگر تصریح مناسب مدل 
 

 های تشخیصمربوط به آزموننتایج  -6جدول 

 نتیجه احتمال مقدار آماره صفر یةفرض آزمون

 صفر یةپذیرش فرض 767/0 53/0 بودن جمالت خطانرمال 1برا-جارکو

صفر یةپذیرش فرض 209/0 789/1 بستگی سریالیمخوده نبود اف  

صفر یةپذیرش فرض 327/0 011/1 واریانس ناهمسانی نبود 2آرچ  

صفر یةپذیرش فرض 08/0 06/3 تصریح مدل 3رمزی  

 

                                                           
1. Jarque - Bera 

2. Arch 

3. RAMSEY 
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 گیریبحث و نتیجه
 قیمتبر  تواندمی اندازه چه تا ارز نرخ نوسان اینکه از آگاهی ،کشورها خارجی تجارت بخشدر 

 توسعهدرحال کشورهای برای ویژهبه تأثیر بگذارد، غیرتجاری و( وارداتی و صادراتی) تجاری هایکاال

 و تولیدات وابستگی به توجه . باباشد مفید بسیار تواندمید، هستن خود تجاری تراز بهبود دنبالهب که

 ای،واسطه کاالهای اولیه، مواد قیمت کنندةعوامل تعیین از یکی ارز نرخ واردات، به داخلی مصارف

 ازطریق ارز نرخ تغییرات ترتیب،بدین رود؛می شماربهدیگر  کاالهای نهایی و ایسرمایه تجهیزات

بنابراین، عبور نرخ  کند؛می باز وارداتی و داخلی تولیدات قیمت به را راه خود وارداتی کاالهای قیمت

عمومی  سطح ملی پول ارزش تغییر که افتدمی اتفاق هنگامی تورم و داخلی هایبه قیمت ارز

 (.1394دهد )شریفی و نبوی الریمی، می قرار تأثیرتحت را هاقیمت

کاالهای ورزشی ایران با استفاده از  یر انتقال نرخ ارز به قیمت وارداتحاضر به بررسی اثپژوهش 

های تجربی یافتهپرداخت.  1371 -1393های زمانی طی دوره خودرگرسیون با وقفه توزیعی تکنیک

ورزشی مت واردات کاالهای یمثبت و معناداری بین نرخ ارز و شاخص ق که رابطة دادنشان  پژوهش

کشش شاخص قیمت  ،دهد که در کاالهای ورزشینشان می نتایج برآورد مدل. در ایران وجود دارد

انتقال که توان گفت می ،واقعدر. است 76/0 بابرابر اسمی  کاالهای ورزشی نسبت به نرخ ارز یواردات

است. این امر  کامل نیست؛ اما باال و نزدیک به یک نرخ ارز به شاخص قیمت واردات کاالهای ورزشی

طور دهد که کشورهای صادرکنندة کاالهای ورزشی به ایران اثرهای افزایش نرخ ارز را بهان مینش

درصدی یکبا افزایش  ،دیگرعبارتبه کنند.میتوجهی به قیمت صادرات کاالهای ورزشی منتقل قابل

رزش واحد یابد یا با افزایش اافزایش میدرصد 76/0 اندازةبه وارداتیورزشی قیمت کاالهای نرخ ارز، 

قیمت کاالهای وارداتی نیز  ،آن یابد که درنتیجةپول خارجی )دالر(، هزینة واردات افزایش می

 بودنناقص. های موردبررسی ناقص استعبور نرخ ارز در سال دیگر، درجةبیانبه یابد.افزایش می

 تقاضا، قیمتی کشش بازار، مانند ساختار خرد اقتصاد عوامل از ناشی است ممکن ارز نرخ عبور درجة

 تولید ارز، نرخ نوسانات شدت مانند کالن اقتصادی متغیرهای و عوامل از ناشی یا محصوالت تمایز

 متعددی کالن و خرد عوامل عبارتی،به باشد. تورمی و محیط ارزی و پولی هاینظام داخلی، ناخالص

 و ونقلحمل هایهزینه وجود براین،افزوند. نده قرار تأثیرتحت ارز را نرخ عبور درجة ندنتوامی

ساس براباشد.  تأثیر داشته ارز نرخ عبور درجة بودنناقص در تواندغیره می و گمرگی هایمحدودیت

تر و در اقتصادهای پایین ،ترعبور نرخ ارز در اقتصادهای بزرگ (، درجة2006) 1ارتیکدیدگاه مک

تر، اثر افزایش نرخ ارز )تنزل ارزش پول کوچک، بیشتر است. به اعتقاد وی، در اقتصادهای بزرگ

در  ،دیگرعبارتیابد. بههای جهانی تقلیل مییمتطریق کاهش قها ازداخلی(، بر سطح عمومی قیمت

                                                           
1. McCarthy 
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دلیل کاهش تقاضا برای کاالها و خدمات خارجی، سطح فزایش نرخ ارز بههای بزرگ، با ااقتصاد

 ،واقعدرتر است. عبور نرخ ارز پایین یابد و بنابراین، درجةهای جهانی کاهش میعمومی قیمت

سهم  تغییرات دائمی نرخ ارز و برایکاالها به کشور خودی در واکنش به  کنندةکشوهای صادر

به افزایش سطح عمومی قیمت کاالهای کنند و این امر حاشیة سود را تعدیل میبازاری خود، 

در  های پژوهشیافته (.1391شود )کازرونی و همکاران، میمنجر وارداتی برای کشور واردکننده 

، (2010سگلوسکی )مطالعات های ی بر قیمت واردات با نتایج یافتهارتباط با اثرگذاری نرخ ارز اسم

( همسو 1396و مصباحی و همکاران ) (1393(، اصغرپور و همکاران )1391کازرونی و همکاران )

  .است

که در  کرد اشاره اقتصاد بازبودن درجة توان بهمی شاخص قیمت واردات بر مؤثردیگر  از متغیرهای

ی غیرمستقیم و مستقیم تأثیر بودن تجاریدرجة باز .استدار ضریب مثبت و معنا وهش دارایژاین پ

 که است این بر انتظار قیمت واردات بر اقتصاد بازبودن درجة مستقیم تأثیر در دارد. قیمت واردات بر

 و یابد انتقال مصرفی و وارداتی کاالهای قیمت به ارز نرخ شدید هاینوسان حجم تجارت افزایش با

 1سواتوسط که  غیرمستقیم تأثیرگذاری در اما یابد؛ افزایشقیمت کاالهای وارداتی  ،آن نتیجةدر

 تواندمی اقتصاد بازبودن درجة افزایش ،شده استمطرح ( 2012) 2( و فریمپانگ و آدام2009)

 کمک تورم نرخ کاهش به داخلی تولیدکنندگان توسط ایسرمایه و وارداتی کاالهای ازطریق افزایش

بازبودن  ةافزایش درج ،همچنین .شود وارداتی کاالهای قیمت کاهش موجب طریق این و ازکند 

داخلی به کاهش  ةمبادلپذیری در تولید کاالهای قابلطریق افزایش میزان رقابتتواند ازاقتصاد می

ای و سایر بنابراین، در شرایطی که موانع تعرفه ؛مومی قیمت کاالهای داخلی کمک کندسطح ع

نوع  د، واردات ایننمبادله وجود نداشته باشواردات کاالهای قابل ةهای تجاری درزمینمحدودیت

ادله در داخل افزایش پیدا مبپذیری در تولید کاالهای قابلو رقابت یابدمیکاالها به داخل افزایش 

پذیری محصوالت خود، رو، تولیدکنندگان داخلی مجبور خواهند بود برای حفظ رقابتایناز ؛کندمی

و از این طریق به  دهندهای تولید را کاهش یا هزینهدهند کیفیت کاالها و خدمات را افزایش 

با  این پژوهش نتایج (.2014، 3ها و نرخ تورم کمک کنند )مارتینز و ایرکاهش سطح عمومی قیمت

و  (2013) 4قوش، (1394)زاده روشن عیسی ،(1393اصغرپور و مهدیلو ) مطالعاتهای یافته

  همسو است. (1396مصباحی و همکاران )

                                                           
1  . Swoa 

2 .Frimpang & Adam   

3. Martinz & Iyer 

4. Ghosh 
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بر شاخص قیمت واردات کاالهای ورزشی  یدارمعنامثبت و  تأثیر نهایی شرکای تجاری متغیر هزینة

 هزینة با افزایش معناکهاینبه دارد؛ سازگاری اقتصادی هاینظریه با نیزاین متغیر  ضریب. دارد

این  هایافتهی یابد.می افزایش داخل کشور برای وارداتی کاالهای قیمت خارجی صادرکنندگان

اصغرپور و مهدیلو  (،1391کازرونی و همکاران ) ،(2010سگلوسکی ) های مطالعاتپژوهش با یافته

با اثرگذاری مثبت و در ارتباط  (2016) 1شیخ و لوهیچیو (1396مصباحی و همکاران ) ،(1393)

 .معنادار هزینة تولید کاال در خارج بر قیمت وارداتی کاالها همسو است

ای وارداتی ورزشی بر شاخص قیمت کااله یداریر مثبت و معنابازبودن اقتصاد تأث که درجةییآنجااز 

افزایش حجم تجارت و  برگذاران اقتصادی کشور عالوهشود سیاستپیشنهاد میداشته است، 

 آثار انتقالی تغییرات نرخ ارز بر قیمت ، بهمبادالت خود با کشورهای شریک تجاری کاالهای ورزشی

گذران کشور حمایت از تولیدات داخلی اگر هدف سیاست. واردات کاالهای ورزشی کمک کنند

واردات را افزایش  تر است با افزایش حجم تجارت )درجة بازبودن( قیمتبه ،کاالهای ورزشی باشد

و تقاضا برای کاالهای ورزشی داخل بیشتر  ی کاالهای وارداتی ورزشی کمتر شودتا تقاضا برا دهند

نرخ ارز برای کاالهای ورزشی عبور  مرکزی باید درجةهای بانک گذاریدر سیاست ،شود. همچنین

دولت نباید  ،رزشی استاگر هدف حمایت از تولیدکنندگان داخلی کاالهای و .توجه قرار گیردمورد

، با افزایش نرخ ارز شاخص قیمت آمدهدستهاساس نتایج ببراین، برافزون نگران افزایش نرخ ارز باشد.

کند؛ اما باتوجه به اینکه درجة عبور نرخ ارز ناقص است، افزایش پیدا می کاالهای ورزشی نیز

رداتی ورزشی نخواهد داشت و کاالهای واصورت افزایش نرخ، فشار چندانی برای افزایش قیمت در

 باکاالهای ورزشی نداشته باشند. ثباتی شاخص قیمت گذاران نگرانی از بابت بیبنابراین، سیاست

بزرگی همچون سالمت و  و اهداف توجه به اینکه کاالی ورزشی، مورداستفادة عموم جامعه است

صورت افزایش شدید درارها سهیم است، خانو د کاالی بیشتردر سبهمچنین، دارد و تندرستی نیز 

به درجة عبور نرخ ارز   در این مواقع انجام دهند. های الزم رامسئوالن بررسی شودتوصیه مینرخ ارز 

. گذارد، حائز اهمیت استکنندگان داخلی تأثیر میمصرف های رفاهیهزینه دلیل اینکه بر

ه اینکه کاالهای ورزشی جزء جدانشدنی با توجه ب باشد،تأمل ، کامل یا قابلعبور که درجةدرصورتی

 یدر پیشرفت صنعت ورزش و ارتقا ،و همچنین ستفاده در سبد کاالهای مصرفی هستندامورد

در اولویت ها را آنگذارها باید سیاست، هستند ها و چشم اندازهای توسعهسالمت عمومی در برنامه

تجربی این پژوهش این اثر ناقص است و اثرهای انتقال ارز در اساس مشاهدات ، برقرار دهند. حال

 کننده نیست. صنعت ورزش نگران

                                                           
1. Cheikh & Louhichi 
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 عت ورزش و گروه کاالهای ورزشی درزمینةخصوص صنگرفته درعمدة انجاممطالعات تاکنون 

مطالعه ، یک ها بوده است. همچنینآن و مزیت نسبی پذیری، بازاریابی و رقابتکاالها صادرات

(؛ اما 1392گروه کاالهای ورزشی انجام شده است )سرالب و سرالب، اثر نرخ ارز بر صادرات  درزمینة

جمله خاص از گروه کاالهایویژه گذاری کاالهای ورزشی و بهو قیمتشاخص قیمت  تاکنون درزمینة

است؛  انجام نشدهشاخص قیمت  رعبور نرخ ارز ب ، پژوهشی در ارتباط با درجةگروه کاالهای ورزشی

با توجه به تأثیر بسزایی که صنعت ورزش  ،همچنین از این حیث بکر است.حاضر  پژوهش بنابراین،

کاالهای ورزشی برای کنترل یا گذاری کار قیمت، آگاهی از سازودر رشد اقتصادی کشورها دارد

واردات کاالهای ورزشی از  گیری درزمینةاصولی و تصمیمهای نرخ ارز و تعیین سیاست نشدنکنترل

آن احساس  ترین موضوعاتی هستند که در صنعت ورزش کشور ما خأل، از مهمکشورهای مبدأ

ایران عبور نرخ ارز بر شاخص قیمت واردات کاالهای ورزشی  درجةه بلزوم توجه  بنابراین، شود؛می

تواند مهم که میمسئلة پژوهش حاضر درصدد بود تا به بررسی این  رو،رسد؛ ازایننظر میضروری به

 دازد.رکننده باشد، بپکمکو افزیش رشد اقتصادی صنعت ورزش های ورزشی گذاریدر سیاست
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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. 
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