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چکیده
هدف از انجام پژوهش حاضر ،بررسى اثرهای مخارج مالی دولت (مخارج جاری و سرمایهای و نیز
كسرى بودجه) بر سرمایهگذارى بخش خصوصى در كارگاههای تولید كاالهای ورزشی در مقطع
زمانی  1372-1392بود .در این پژوهش روشهاى خودرگرسیونبردارى و مدل تصحیح خطا با
استفاده از نرمافزارهای اقتصادسنجی ایویوز (نسخة نُه) و مایکروفیت ( نسخة  )۴/1بهكار برده
شدند .جامعه و نمونة آماری این طرح یکسان بودند و شامل تمامی كارگاههای صنعتی واقع در
نقاط شهری و روستایی كشور بودند .براساس نتایج ،افزایش مخارج جاری دولت ،اثر برونرانی و
افزایش مخارج سرمایهای و سرمایهگذاری در زیرساختهای اقتصادی ،اثر درونرانی بر
سرمایهگذاری خصوصی در این واحدهای تولیدی داشتند .یافتههای پژوهش نشاندهندة اثر منفی
كسری بودجه بر سرمایهگذاری خصوصی در صنایع تولیدی بخش ورزش بودند؛ بنابراین ،اتخاذ
سیاستهای مناسب اقتصادی توسط دولت و جلوگیری از كسری بودجه میتواند بر سرمایهگذاری
بخش خصوصی در صنایع تولیدی بخش ورزش و توسعة كسبوكارهای ورزشی وابسته به آن
كمک كند.
واژگان کلیدی :بخش خصوصی ،سرمایهگذاری ،مخارج مالی ،صنعت ورزش ،كسبوكارهای
ورزشی.

1. Email: daniel_1380@yahoo.com
2. Email: ganjkhanloojafar@yahoo.com
3. Email: tahmasebi.faramarz@yahoo.com
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مقدمه
تجربة بسیاری از کشورهای درحالتوسعه و توسعهیافته نشان میدهد که صنایع کوچک و متوسط به
دالیل گوناگون میتوانند نقشی محوری در توسعة اقتصادی و صنعتی آن کشورها داشته باشند
(شقاقی و شفیعی .)۹3 ،13۸۴ ،نوآوری ،اشتغالآفرینی و انعطافپذیری بیشتر صنایع بزرگ از مزایای
این واحدها هستند (اُدیر ،گیلمور و کارسون .)2۹ ،2۰۰۹ ،1در ایران نیز اهمیت صنایع تولیدی
کوچک و متوسط تا حد ی است که توجه به این صنایع در اسناد باالدستی کشور مانند سند
چشمانداز بیستسالة کشور ،سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ،سیاستهای کلی توسعة بخش
صنعت (ابالغشده ازسوی مقام معظم رهبری) ،قوانین برنامههای پنجم و ششم توسعة اقتصادی
کشور ،اساسنامة سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران بهصراحت ذکر شده است.
براساس گزارش آماری سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران (شهریورماه  ،)13۹3بیش
از  ۹2درصد از واحدهای صنعتی کشور را واحدهای صنعتی کوچک با سهم  ۴۵درصدی از اشتغال
صنعتی تشیکل میدهند.
در کشورهای گوناگون تعاریف متفاوتی از واحدهای صنعتی کوچک و متوسط (بسته به شاخصهای
گوناگون) ارائه شده است .در ایران با توجه به شاخص تعداد کارکنان ،صنایع زیر  1۵۰نفر شاغل
درزمرة صنایع کوچک و متوسط محسوب میشوند (سلیمانی .)1۸ ،2۰1۵ ،براساس طرحهای آماری
گردآوریشده از کارگاههای صنعتی کشور ،طی دهههای گذشته تعداد شاغالن کارگاههای صنعتی
تولیدکنندة کاالهای ورزشی از سال  13۵1تاکنون همیشه از  1۵۰نفر کمتر بوده است؛ بنابراین،
براساس طبقهبندی ذکرشده و سایر طبقهبندیها ،صنعت تولید کاالهای ورزشی در ایران و بسیاری
از کشورهای دیگر درحالتوسعه جزو صنایع و کسبوکارهای کوچک و متوسط قرار دارد.
کسبوکارهای ورزشی کوچک و متوسط در کشورهای گوناگون جهان مدام درحالپیشرفت هستند؛
بهعنواننمونه ،در تایوان بسیاری از این کسبوکارها از اواخر دهة  1۹۷۰شکل گرفتند ،اما امروزه در
بازارهایی با رقاب ت شدید ،محصوالتی با کیفیت ارتقایافته و خطوط تولید متحولشده درحالپیشرفت
هستند (هوی-فو .)۵1 ،2۰12، 2واقعیت این است که صنعت ورزش با ایجاد تقاضا برای خدمات و
کاالهای ورزشی و با ایجاد جذابیت برای اجتماعات است که زمینة الزم را برای توسعة کسبوکار
فراهم کرده است (علیزاده و هنری .)11۷ ،2۰1۰ ،به اعتقاد صاحبنظران ،تولید کاالها و تجهیزات
ورزشی یکی از زیرساختهای اصلی صنعت ورزش محسوب میشود (مور 3و همکاران ،2۰۰۴ ،به
1. O’Dwyer, Gilmore & Carson
2. Huei-Fu
3. Mour
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نقل از محرمزاده .)۶3 ،2۰۰۶ ،مزیت مهم کسبوکارهای تولیدی ورزش نسبت به سایر مؤلفهها و
اجزای صنعت ورزش مثل بودجة ورزشی دولت ،حضور بسیار فعال بخش خصوصی و
تصدیگرینداشتن مستقیم دولت در آن است؛ زیرا ،تصدیگری دولت در ورزش به تأمین بودجة آن
ازطریق دولت ،هزینهبرشدن صنعت ورزش و درآمدزانبودن آن منجر میشود (پاداش ،سلطانحسینی
و خبیری)3۶ ،2۰11 ،؛ درحالیکه شرکتهای تولیدی ورزشی با عنوان سازمانهای خصوصی برای
کسب درآمد ازطریق فروش کاالها و خدمات ورزشی فعالیت میکنند (سجادی.)۴۴ ،2۰13 ،
افزونبراین ،طبق آمارهای رسمی مرکز آمار ایران ،خرید پوشاک و کاالهای ورزشی بخش عمدة
مصارف ورزشی خانوارهای ایران را تشکیل میدهد .توسعة صنایع وابسته به تولید و توزیع کاالهای
ورزشی در هر کشور میتواند یکی از مؤلفههای اصلی توسعة صنعت ورزش در آن کشور تلقی شود؛
زیرا ،میزان هزینههای ورزشی خانوارها با رواج ورزش در هر کشوری متناسب است و هر
شرکتکننده یک خریدار محسوب میشود (عسکریان و جعفری)۹۹ ،2۰۰۷ ،؛ ازاینرو ،تولید لوازم و
تجهیزات ورزشی و ارائة خدمات ورزشی توانسته است به رونق اقتصادی ورزش کمک کند و سبب
بهبود توسعة ورزش شود (شریفیان ،یوسفی و قهرمان تبریزی .)۷۶ ،2۰1۶ ،درواقع ،هزینههای
ورزشی خانوارها موتور محرک اقتصاد ورزش و یکی از چهار جزء اصلی ورزش بهعنوان صنعتی
جذاب ،پویا و پرطرفدار هستند که از جایگاه فرهنگی و اجتماعی باالیی در میان ملل گوناگون
برخوردارند .براساس نتایج مطالعات ،در اوایل دهة  2۰۰۰میالدی ،کاالهای ورزشی  22درصد از کل
سهم بازار جهان را به خود اختصاص داده بودند که بهتدریج این مقدار در سالهای بعد افزایش یافته
است (صادقی ،کشگر ،قاسمی و کارگر)2 ،2۰13 ،؛ البته اندازة بازار ورزشی به تعداد افرادی بستگی
دارد که به کاالی ورزشی و ورزش عالقهمند هستند و تمایل دارند منابع الزم را برای بهدستآوردن
کاالی ورزشی مبادله کنند (شریفیان ،نورایی و محمدی .)112 ، 2۰1۶ ،افزونبراین ،میتوان به
استفاده از آن بهعنوان ابزاری مؤثر برای افزایش صادرات غیرنفتی و تسریع در روند توسعه و رشد
اقتصادی اشاره کرد .به اعتقاد پژوهشگران ،شرکتهای تولیدی ورزشی در ایران دارای زنجیرة تأمین
(تأمینکنندگان ،تولیدکنندگان ،توزیعکنندگان و خردهفروشان) هستند؛ بنابراین ،تولید پوشاک،
کـفش و کـاالهـای ورزشـی بهعنوان یکی از زیرساختهای این صنعت مطرح است و کسب مزیت
رقابتی در آن از اهداف ویژة این شرکتهای تولیدی است (ویسی ،کوزهچیان ،احسانی و کشتیدار،
.)113 ،2۰1۵
در کشور ایران بهدلیل ویژگی های خاص صنایع کوچک و متوسط مثل تولید پوشاک ،کفش و
کاالهای ورزشی ،بخش خصوصی راحتتر میتواند در آن مشارکت داشته باشد .هزینة کم ورود به
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صنعت ،دستیابی آسان به منابع مالی و سطحی مناسب از توسعة صنعت و نوآوری ،ازجملة این
ویژگیها هستند (روچا)33۹ ،2۰12 ،1؛ ازهمینروست که تقریب ًا تمامی کارگاههای تولید پوشاک و
کاالهای ورزشی ایران در مالکیت بخش خصوصی هستند و توسط همین بخش اداره میشوند .بهنظر
میرسد تنها بخشی از صنعت ورزش که میتوان به طور قاطع گفت که صرفاً بخش خصوصی
تصدیگری آن را برعهده دارد ،کارگاههای صنعتی تولید کاالهای ورزشی هستند .شایان ذکر است که
واحدهای کسب وکار کوچک و متوسط تولیدی با وجود داشتن مزایای فراوان برای اقتصاد کشور،
همواره با مشکالت و محدودیتهای فراوانی نیز روبهرو بودهاند .حجم کوچک فعالیت ،سابقة کم،
نداشتن اعتبار کافی ،برخوردارنبودن از صورتهای مالی حسابرسیشده و نبود شفافیت مالی،
دسترسینداشتن به وثیقة کافی و بازدهی اندک سرمایهگذاری پروژههای تحت پوشش ،ازجمله
محدودیتها و مشکالت این واحدها هستند (حسنقلیپور ،ایروانی ،نوتاش ،موسوی نقیبی،2۰1۵ ،
)2۴؛ البته صنعت تولید کاالهای ورزشی در برخی از کشورهای بزرگ از قرارگرفتن این صنعت در
طبقة صنایع کوچک و متوسط فراتر رفته است؛ زیرا ،تقاضای روزافزون کشورها برای خرید وسایل و
تجهیزات ورزشی باکیفیت و بااستاندارد باعث شده است که در بسیاری از کشورها ابرشرکتهای
بینالمللی درزمینة تولید و تجارت کاالها ،تجهیزات و وسایل ورزشی چندملیتی تشکیل شوند
(نادریان جهرمی)3۶ ،2۰۰۵ ،؛ برای مثال ،جدا از ارزش داراییهای سختافزاری ،براساس محاسبات
فوربس ،2تنها ارزش برند شرکت نایک در سال  2۰1۷مبلغ  2۹/۶میلیارد دالر آمریکا تخمین زده
شده است .مطالعات انجامشده در سال  1۹۹۰نشان دادند که ایاالت متحده  3۰درصد از بازار
تجهیزات ورزشی جهان به ارزش  3۷/۵3۷میلیون دالر را دردست داشت (عسکریان .)۶ ،2۰۰۴ ،این
رقم در سال  2۰1۵به مبلغی افزون بر  ۶۵میلیارد دالر رسیده است (پایگاه الکترونیکی استاتیستا،3
 .)2۰1۷این صنعت در سایر اقتصادهای بزرگ نیز وضعیتی مشابه دارد؛ برای مثال ،در سال ،2۰11
کاالهای ورزشی ازجمله پوشاک و تجهیزات ورزشی  ۸۰درصد از صنعت ورزش کشور چین را تشکیل
میدادند (فنگ و زنگ .)۷۵۷ ،2۰11 ،۴همچنین ،براساس گزارش انجمن جهانی صنعت کاالهای
ورزشی ،چین درحال تبدیلشدن به بزرگترین تولیدکنندة کاالهای ورزشی است که حدود ۷۰
درصد از تولید پایة جهان را به خود اختصاص داده است .در تایوان بسیاری از کسبوکارهای کوچک
تا متوسط ورزشی از اواخر دهة  1۹۷۰شکل گرفتند ،اما امروزه در بازارهایی با رقابت شدید،
محصوالتی با کیفیت ارتقایافته و خطوط تولید متحولشده درحالپیشرفت هستند (هوی-فو،
1. Rocha
2. Forbes
3. www.statista.com
4. Feng & Zhang
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)۵2 ،2۰12؛ البته کسبوکارهای مربوط به صنعت کاالهای ورزشی صرفاً به اشتغال در صنایع
تولیدی محدود نمیشوند؛ بلکه افراد بسیاری نیز در بخش توزیع این محصوالت ازجمله بازاریابی و
فروش اشتغال دارند؛ برای نمونهُ ،پرتال استاتیستا 1به نقل از پژوهشهای اسکوربورگ 2اعالم کرد که
در سال  2۰1۶حدود  1۰۷میلیون نفر بهعنوان فروشنده در فروشگاههای ورزشی مشغول بودهاند؛
بنابراین ،کسبوکار و ورزش آشکارا باهم شریک هستند .درواقع ،آنها همدیگر را پیش میبرند و
الگوی همسازی را شکل میدهند که از توسعة دوجانبه آنها حمایت میکند (علیزاده و هنری،
.)11۶ ،2۰۰۸
نبود اطمینان و تغییرات محیطی ناشی از عوامل جمعیتشناختی ،اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی،
فناورانه ،فیزیکی ،حقوقی و رقابتی بر شرکتهای تولیدی ورزشی تأثیر گذاشهاند و الزم است در
وضعیت این شرکتها بازبینی و بررسی شوند (ویسی و همکاران)۶۰ ،2۰1۵ ،؛ بههمیندلیل ،بستر
اقتصادی ،سیاسی ،قانونی ،فنی ،فرهنگی ،اجتماعی ،طبیعی و توان حمایتی دولت بر توسعة صنایع
کوچک و متوسط تأثیر عمیقی دارد (حسنقلیپور و همکاران)2۹ ،2۰1۵ ،؛ بنابراین ،شناخت نحوة
تأثیرپذیری این صنایع از سیاستهای اقتصادی دولت میتواند به شیوة درست مواجهة این واحدها
برای شرایط متغیر اقتصادی کمک کند .از مهمترین سیاستهای اقتصادی دولت ،سیاستهای پولی
و مالی آن است .سیاستهای مالی دولت با استفاده از هزینههای جاری و عمرانی و درآمدهای
مالیاتی و غیرمالیاتی و سیاستهای پولی دولت ازطریق متغیرهای پولی و ارزی اعمال میشوند
(برانسون.)33۷ ،2۰۰۹ ،3
پژوهشهایی که از منظر اقتصاد کالن به کسبوکارهای تولیدی ورزش پرداخته باشند ،در ایران
محدودند؛ ازجملة آنها میتوان به مقالة شریفیان ،زرندی و تبریزی ( )2۰1۶اشاره کرد .آنها در
پژوهش خود به بررسی موانع درونبخشی رقابتپذیری کاالهای داخلی در مقایسه با نمونههای
خارجی در بخش تولیدی صنعت ورزش ایران در سال  13۹1پرداختند .آنها به این نتیجه رسیدند
که بین موانع درونبخشی رقابتپذیری با کاالهای خارجی در بخش تولیدی صنعت ورزش ایران
اختالف معنادار وجود دارد .براساس پژوهش آنها ،عامل سرمایه بزرگترین مانع و عامل کیفیت
کوچکترین مانع درونبخشی هستند که در سر راه رقابتپذیری کاالهای ورزشی داخلی قرار دارند.
عسکریان ،اصغرپور و سرالب ( )2۰1۶با کاوش در دادههای مربوط به صادرات کاالهای ورزشی ایران
1. www.statista.com
2. Scarborough Research
3. Branson
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طی سالهای  2۰۰۰و  ،2۰1۰مزیت نسبی صادرات کاالهای ورزشی ایران را بررسی کردند .نتایج
پژوهش آنان نشان داد که ایران در صادرات کفش و پوشاک ورزشی دارای مزیت رقابتی است ،ولی در
گروه کاالیی قایقهای تفریحی ،توپ و سایر تجهیزات ورزشی قدرت رقابتی ندارد .عسکریان ()2۰۰۵
میزان مبادالت بینالمللی کاالهای ورزشی ایران در سالهای  13۷۷و  13۸۰را تحلیل و بررسی
کرد .وی دریافت که میزان مبادالت بین المللی کاالهای ورزشی در ایران نسبت به کشورهای
پیشرفته بسیار کمتر است که دالیل آن را کوچکبودن اندازة بازار کاالهای ورزشی و مصارف ورزشی
خانوارها ،مرغوبنبودن کاالهای ورزشی ،فقدان تبلیغات و بازاریابی مناسب ،تحریمهای اقتصادی،
افزایش قیمت تمامشدة کاالهای ورزشی ایران و نیز نابرابری ارز کشور با سایر کشورها دانست.
بهنظر میرسد سیاستهای هزینهای دولت بهعنوان یکی از مهمترین ابزارهای سیاستهای مالی
میتوانند تأثیری قدرتمند بر سرمایهگذاری بخش خصوصی بر صنعت ورزش داشته باشند و
مهمترین حضور بخش خصوصی در صنعت ورزش ایران به کسبوکارهای کوچک و متوسط مربوط
به تولید و توزیع کاالهای ورزشی مربوط میشود .افزونبراین ،بهنظر میرسد در هیچ پژوهشی در
ایران و خارج از کشور ،اثرهای سیاستهای مالی دولت بهطور عام و سیاستهای هزینهای و مخارج
مالی آن بهطور خاص بررسی نشده است؛ برایناساس ،پژوهشگران در مطالعة حاضر درصدد بررسی
تأثیر سیاستهای هزینهای دولت بر سرمایهگذاری بخش خصوصی در کارگاههای تولید کاالهای
ورزشی هستند.
روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر ازنوع مطالعات توصیفی و تحلیلی با استفاده از دادهکاوی است و بهدلیل ماهیت
موضوع ،جمعآوری اطالعات با استفاده از روش کتابخانهای بوده است .بدینمنظور ،اطالعات موردنیاز
از مرکز آمار ایران ،سازمان برنامه و بودجه و حسابهای ملی بانک مرکزی برای مقطع زمانی
 13۷2-13۹2استخراج شدهاند .اطالعات موردنیاز شامل مخارج مالی دولت (شامل مخارج جاری و
سرمایهای و نیز کسری بودجه) بهعنوان یکی از مهمترین ابزارهای سیاستهای هزینهای و نیز
سرمایهگذاری در کارگاههای تولید کاالهای ورزشی (بهعنوان ابزار شناسایی سرمایهگذاری بخش
خصوصی در کسبوکارهای تولیدی کوچک و متوسط در بخش ورزش ایران) طی سالهای  13۷2تا
 13۹2بودهاند .پس از جمعآوری اطالعات الزم ،آزمونها براساس آمارهای موجود اجرا شدند .برای
بررسی اثر مخارج مالی دولت بر سرمایهگذاری بخش خصوصی در تولید کاالهای ورزشی براساس
فرضیة اثر برونرانی ،از روشهای خودرگرسیونبرداری و مدل تصحیح خطا استفاده شد .برای
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تجزیهوتحلیل دادهها و برآورد مدل ،نرمافزار اقتصادسنجی ایویوز( 1نسخة نُه) و نرمافزار
(نسخه  )۴/1استفاده شد .بهکار برده شد.
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سرمایهگذاری در كارگاههای تولید كاالهای ورزشی :تنها کسبوکارهای تولیدی بخش ورزش
که آمارهایی رسمی دربارة آنها وجود دارد ،کارگاههای صنعتی تولیدکنندة پوشاک و کاالهای
ورزشی هستند .درواقع ،مرکز آمار ایران برای شناخت ساختار صنعتی کشور و اتخاذ سیاستهای
توسعة صنعتی مناسب ،طرح آمارگیری از کارگاههای صنعتی کشور را (ازجمله کارگاههای تولید
کاالهای ورزشی) از سال  13۵1بهعنوان یکی از برنامههای جاری خود لحاظ کرده است و هر سال
(بهجز سالهای  13۵۶و  )13۵۷اجرا کرده و نتایج آن را دراختیار استفادهکنندگان قرار داده است.
در آن طرحها اطالعات تفصیلی سالهای ذکرشده برحسب فعالیتهای گوناگون صنعتی در کشور،
مشتمل بر چهار فصل و بیش از  ۵۰جدول کارشناس صنعت دفتر آمارهای صنعت ،معدن و زیربنایی
این مرکز تهیه ،طراحی و ارائه شدهاند .جامعة آماری این طرحها تمامی کارگاههای صنعتی واقع در
نقاط شهری و روستایی کشور هستند که در سالهای بررسیشده متوسط تعداد شاغالن آنها  1۰نفر
و بیشتر بوده است .واحد آماری در این طرحها یک کارگاه صنعتی مستقل یا متبوع از جامعة آماری
ذکرشده است .منظور از کارگاه صنعتی مستقل کارگاهی صنعتی است که حساب مالی مستقل دارد
و معموالً این حساب در محل کارگاه ارائه میشود .کارگاه صنعتی متبوع نیز کارگاهی است که حساب
مالی مستقل ندارد و این حساب با حساب مالی یک یا چند کارگاه دیگر (کارگاه تابع) بهصورت
تفکیکنشدنی ،در همین کارگاه ارائه میشود .در معرفی طرحهای آماری ذکرشده ،سرمایهگذاری،
تغییرات ایجادشده در ارزش اموال سرمایهای (ارزش خرید یا تحصیل و هزینة تعمیرات اساسی منهای
ارزش فروش یا انتقال اموال سرمایهای درطول یک سال) تعریف شده است .منظور از ارزش خرید یا
تحصیل اموال سرمایهای ،ارزش اموال سرمایهای است که کارگاه بهصورت نو یا مستعمل خریداری یا
تحصیل کرده است .هزینههای جنبی مرتبط ازقبیل هزینة بیمه ،ترخیص ،مالیات ،حمل ،نصب و غیره
نیز جزو ارزش خرید یا تحصیل اموال سرمایهای محسوب میشوند و منظور از هزینة تعمیرات اساسی
اموال سرمایهای ،هزینههای کارگاه بابت تعمیراتی است که عمر مفید ،قدرت تولیدی و ارزش اموال
سرمایهای کارگاه را افزایش میدهد .منظور از ارزش فروش یا انتقال اموال سرمایهای ،ارزش اموال
سرمایهای است که در تملک کارگاه بوده است و طی دورة آماری فروخته شده یا انتقال داده شده
است .در این طرح اموال سرمایهای شامل زمین ،ساختمان ،وسایل نقلیه و وسایل و تجهیزات متعلقه
1. Eviews
2. Microfit
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است که عمر مفید آنها از یک سال بیشتر است .آن دسته از کارگاههایی که تمام یا بیش از ۵۰
درصد سرمایة آنها به افراد متعلق باشد ،به بخش خصوصی تعلق میگیرند (مرکز آمار ایران،
.)2۰1۷
مخارج مالی دولت :مخارج مالی دولت شامل هزینههای جاری و سرمایهای میشود ،اما
ازآنجاییکه کشور ایران عمدتاً با کسری مواجه میشود ،کسری بودجه نیز در این پژوهش لحاظ
شده است .داده های آماری مربوط به این متغیرها نیز از بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و
سازمان برنامه و بودجه استخراج شدهاند.
تصریح الگو :برای بررسى کارایى مخارج مالى در مفهوم اثر برونرانی متغیرهاى مخارج مالی ،دو
مدل زیر بر مبنای الگوى کاستپلى )2۰۰۵( 1تخمین زده شدند.
)𝑅𝐼𝑅 𝑆𝐼 = 𝑓(𝐺𝐼, 𝐺𝐶, 𝐺𝐷𝑃,
)𝑅𝐼𝑅 𝑆𝐼 = 𝐹(𝐵𝐷, 𝐺𝐷𝑃,

در توابع ذکرشده،
 :SI2سرمایهگذاری بخش خصوصی در کارگاههای صنعتی تولید پوشاک و کاالهای ورزشی
 :GI3مخارج سرمایهای دولت
 :GC4مخارج جاری دولت
 :BD5کسری بودجه دولت
 :GDP6تولید ناخالص داخلی
 :RIR7نرخ بهرة واقعی
برای بررسی ایستایی متغیرها از آزمون ریشة واحد دیکی-فولر تعمیمیافته ۸استفاده شد.

1. Kustepeli
2. Sporting Investments
3. Government Investments
4. Goveinment Costs
5. Budget Deficit
6. Gross Domestic Product
7. Real Interest Rate
)8. Augmented Dickey Fuller unit root (ADF
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نتایج
قدم اول در تجزیه و تحلیلهای مبتنی بر داده های سری زمانی ،بررسی پایایی متغیرها است که در
این مطالعه به این منظور از آزمونهای ریشه واحد دیکیفولر تعمیم یافته استفاده میشود .فرض
صفر در آزمون دیکی فولر تعمیمیافته وجود ریشه واحد در متغیر است .نتایج آزمون دیکیفولر
تعمیمیافته مربوط به مقادیر در سطح متغیرها در جدول یک آورده شده است .همانطور که در
جدولهای مربوطه مشخص است ،مقادیر در سطح متغیرهای مخارج سرمایهای دولت و نرخ بهره
واقعی در سطح پایا بوده و برای سایر متغیرها در سطج پایا نیستند .یعنی بصورت کلی میتوان گفت
که متغیرهای مخارج سرمایه ای دولت و نرخ بهره واقعی در سطح پایا بوده و انباشته از مرتبه اول
یعنی ) I(0است .نتایج مربوط به مقادیر تفاضل مرتیه اول متغیرها نشان میدهد تفاضل مرتبه اول
متغیرهای سرمایهگذاری بخش خصوصی در کارگاههای صنعتی تولید پوشاک و کاالهای ورزشی،
مخارج جاری دولت ،کسری بودجه دولت و تولید ناخالص داخلی پایا بوده و از اینرو این متغیرها
انباشته از مرتبه اول ) I(1هستند .به عبارت دیگر نتایج تاییدکننده آن هستند که در این مطالعه با
گروهی از متغیرهای ) I(1و ) I(0روبرو بوده و از اینرو از آزمون باند به منظور بررسی همانباشتگی
بین متغیرها استفاده میشود.
جدول  -1نتایج آزمون دیکی فولر تعمیم یافته روی مقادیر در سطح متغیرها
متغیر
سرمایهگذاری بخش خصوصی در کارگاههای صنعتی
تولید پوشاک و کاالهای ورزشی
مخارج سرمایهای دولت
مخارج جاری دولت
کسری بودجه دولت
تولید ناخالص داخلی
نرخ بهره واقعی
* مقادیر بحرانی در سطح اطمینان  ۵درصد است.

مقدار

سطح

روند و عرض

بحرانی*

احتمال

-2/۷۸۹

-3/۷1۰

۰/21۸

-۵/۴12

-3/۰۵2

۰/۰۰1

-2/۵3۸

-3/۷33

۰/3۰۸

-2/۶۰۶

-3/۶۵۸

۰/2۸1

-

3/۵۷۹

-1/۹۶۴

۰/۹۹۹

عرض از مبدا

-3/۵2۷

-3/۰2۹

۰/۰1۸

از مبدا
روند و عرض از
مبدا
روند و عرض از
مبدا
روند و عرض از
مبدا
روند و عرض از
مبدا

آماره
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جدول  -2نتایج آزمون دیکی فولر تعمیم یافته روی مقادیر تفاضل مرتبه اول متغیرها
مقدار

سطح

بحرانی*

احتمال

سرمایهگذاری بخش خصوصی در کارگاههای صنعتی
تولید پوشاک و کاالهای ورزشی

روند و عرض از
مبدا

-۷/۰12

-3/۰۴۰

۰/۰۰1

مخارج جاری دولت

عرض از مبدا

-3/۹۰۸

-3/۶۹۰

۰/۰33

کسری بودجه دولت

روند و عرض از
مبدا

-۴/۸۰۶

-3/۶۷3

۰/۰۰۵

تولید ناخالص داخلی

-

-3/۸۹۷

-1/۹۶۴

۰/۰۰۰

متغیر

روند و عرض
از مبدا

آماره

* مقادیر بحرانی در سطح اطمینان  ۵درصد است.

آزمون همانباشتگی
پس از انجام آزمونهای پایایی ،آزمونوجود همانباشتگی بین متغیرها با به کار بردن رویکرد آزمون
کرانهها انجام شد .مدل تصحیح خطای غیر مقید بصورت زیر است:
)𝑅𝐼𝑅 𝑆𝐼 = 𝑓(𝐺𝐼, 𝐺𝐶, 𝐺𝐷𝑃,
)𝑅𝐼𝑅 𝑆𝐼 = 𝐹(𝐵𝐷, 𝐺𝐷𝑃,

)(4-1

p−1
p−1
∆𝑆𝐼t = c0 + c1 t + ∑i=1 c2i ∆SIt−i + ∑i=1 c2i ∆𝐺𝐼t−i +
p−1
p−1
∑p−1
i=1 d3i ∆GDPt−i + ∑i=1 c4i ∆RIR t−i + ∑i=1 c5i ∆GCt−i + c6 SIt−1 +
c7 GI + c8 𝐺𝐶t−1 + c9 GDPt−1 + c9 RIR t−1 + εt

)(4-1

در معادالت فوق ضرایب مربوط به مقادیر با تفاضل متغیرها ،ضرایب کوتاه مدت را توضیح میدهند
در حالیکه ضرایب مربوط به مقادیر سطح متغیرها ،ضرایب بلندمدت را نشان میدهد.
با استفاده از معیار شوارتز -بیزین 1تعداد وقفه بهینه انتخاب شدند .برای بدست آوردن طول وقفه
بهینه معیار شوارتز -بیزین استفاده شد .بعد از تعیین طول وقفه بهمنظور بررسی وجود یک رابطه
تعادلی بلندمدت بین متغیرها ،آزمون معنیداری مشترک بری سطوح با وقفه متغیرها تحت بررسی
قرار گرفت .آماره Fمربوط به آزمون فرضیه معادله )(4-1اول ،12/۷2۵ ،و برای معادله دوم 2۰/۷۷۶
بدست آمد .با مقایسه آماره  Fبدست آمده و همچنین مقادیر بحرانی مشخص شد که برای معادالت
1. Bayesian Information Criterion
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مورد نظر آماره  Fبدست آمده در سطح یک درصد ،باالتر از کرانه باالیی ارائه شده قرار داشت؛
بنابراین فرض صفر مبنی بر نبود یک رابطه تعادلی بلندمدت در الگوهای تحقیق رد شد .بنابراین
میتوان گفت که بین متغیرهای مورد بررسی اثرگذار بر سرمایهگذاری بخش خصوصی در صنعت
ورزش یک رابطه تعادلی بلندمدت برقرار است.
بنابراین ،میان متغیرهاى مدل و سازگار با نظریههاى اقتصادى ،یک رابطه تعادلى بلندمدت به صورت
زیر وجود دارد:
(:)1
SI= 4/33948 - ۰/۰۰۰۰۰2 GC+۰/۰۰۰۰۰۷ GI+ ۰/۰۰۰۰۰ GDP-۰/۰22RIR

(:)2
SI= 2/۷۴3 -۰/۰۰۰۰۷۶GD +۰/1۴3 GDP -۰/۰۷۰ RIR

با توجه به رابطه ( ،)1در بلندمدت  ،مخارج جاری دولت اثر منفی بر سرمایهگذارى بخش خصوصی
در کارگاههای تولید کاالهای ورزشی دارد ،در حالى که اثر مخارج سرمایهای دولت بر این بخش
مثبت بوده است .رابطة ( )2نیز نشان میدهد که در بلندمدت ،افزایش کسرى بودجه ،اثر منفی بر
سرمایهگذاری بخش خصوصی در بنگاههای ورزشی داشته و در ضمن تولید ناخالص داخلی اثر
مثبت و نرخ بهره تأثیر منفی بر سرمایهگذاری بخش خصوصی در کسبوکارهای فوق داشته است.
الگوى تصحیح خطا
پس از برآورد روابط بلندمدت ،به منظور بررسى چگونگى تعدیل عدم تعادلهاى کوتاه مدت بخش
خصوصی در کسبوکارهای تولیدی ورزش به سمت تعادل بلندمدت ،الگوى تصحیح خطا استفاده
گردید .الگوهای تصحیح خطا به دنبال ارائه ضرایب کوتاهمدت هستند؛ از اینرو پس از ارائه ضرایب
بلندمدت ،ضرایب کوتاهمدت نیز برای هر دو مدل ارائه میشود .جدول شماره سه نتایج الگوی
تصحیح خطا را برای مدل اول و جدول شماره چهار این نتایج را برای مدل دوم ارائه میکند.
نتایج جدول شماره سه نشان میدهد که تولید ناخالص داخلی اثر مثبت و معنیداری بر
سرمایهگذای خصوصی بنگاههای ورزشی داشته است .از طرف دیگر نتایج نشاندهنده آن است که
نرخ بهره واقعی اثر منفی و معنیداری بر سرمایهگذاری خصوصی بنگاههای ورزشی داشته است به
این صورت که با افزایش نرخ بهره واقعی هزینه تامین مالی سرمایه افزایش یافته و از اینرو
سرمایهگذاری خصوصی بنگاههای ورزشی کاهش پیدا میکند .نتایج همچنین نشان دادند که مخارج
سرمایهای و جاری دولت اثر معنیداری در کوتاهمدت بر سرمایهگذاری خصوصی بنگاههای ورزشی
نداشته است .ضریب (( ecm)-1جدول شماره سه) ،نشان مىدهد که در هر دوره ،چند درصد از عدم
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تعادل کوتاه مدت سرمایهگذارى خصوصى براى دستیابى به تعادل بلندمدت تعدیل مىشود .مقدار
ضریب تعدیل در مدل اول ،منفى و به لحاظ آمارى معنیدار است ،به طورى که اگر سرمایهگذارى
خصوصى ،از مسیر تعادل بلندمدت خود خارج شود ،هر سال حدود  33درصد از عدم تعادل جبران
مىشود.
جدول  -3نتایج الگوی تصحیح خطا مدل اول
متغیر توضیحی
عرض از مبدأ
تفاضل مرتبه اول تولید ناخالص داخلی
وقفه اول تفاضل مرتبه اول تولید ناخالص داخلی
تفاضل مرتبه اول نرخ بهره واقعی
وقفه اول تفاضل مرتبه اول نرخ بهره واقعی
تفاضل مرتبه اول مخارج جاری دولت
تفاضل مرتبه اول مخارج سرمایهای دولت
ضریب تصحیح خطا
آماره F
ضریب تعیین
ضریب تعیین تعدیل شده
آماره دوربین واتسون

ضریب
۰/1۴۵
-۰/۰۰۰۰۰۰2
۰/۰۰۰۰۰۴
-۰/۰۰۶
-۰/۰۰۴
۰/۰۰۰۰۰2
۰/۰۰۰۰۰۷
-۰/32۹
11/2۷۸

آماره t

سطح احتمال

2/۷۷2
-۰/31۸
3/۶2۷
-3/۵۶3
-1/۹۴۴
۰/۰۰۰۰۰3
۰/۹۹۸
-2/2۵۸

۰/۰1۸
۰/۷۵۶
۰/۰۰۴
۰/۰2۶
۰/۰۷۸
۰/۷۵۵
۰/3۴۰
۰/۰۴۵
۰/۰۰1

۰/۸۹۷
۰/۷۹۵
2/31۵

همچنین نتایج جدول شماره چهار نشان می دهد که همچنان تولید ناخالص داخلی اثر مثبت و
معنیداری در کوتاهمدت بر سرمایهگذاری خصوصی بنگاهها داشته و اثر نرخ بهره واقعی و کسری
بودجه دولت بر سرمایهگذاری خصوصی بنگاهها از نظر آماری تایید نمیشود .مقدار ضریب تعدیل در
مدل دوم نیز منفى و به لحاظ آمارى معنىدار است و نشان مىدهد که اگر سرمایهگذارى خصوصى ،از
مسیر تعادل بلندمدت خود خارج شود ،هر سال پنج درصد از عدم تعادل جبران میشود.

85

عسکریان :تأثیر مخارج مالی دولت ایران بر سرمایهگذاری بخش خصوصی...
جدول  -۴نتایج الگوی تصحیح خطا مدل دوم
متغیر توضیحی
عرض از مبدأ
وقفهاول تفاضل مرتبه اول سرمایهگذاری خصوصی
وقفه اول تفاضل مرتبه اول تولید ناخالص داخلی
تفاضل مرتبه اول تولید ناخالص داخلی
تفاضل مرتبه اول نرخ بهره واقعی
تفاضل مرتبه اول کسری بودجه دولت
ضریب تصحیح خطا
آماره F
ضریب تعیین
ضریب تعیین تعدیل شده
آماره دوربین واتسون

ضریب

آماره t

سطح احتمال

۰/113
-۰/۵۵۸
۰/۰۰۰۰۰1
۰/۰۰۰۰۰۵
۰/۰۰2
۰/۰۰۰۰۰3
-۰/۰۴1

2/۹3۷
-3/1۴۶
۰/۹۶2
۵/33۵
1/۴۵۴
۰/۹۵1
-3/۸۸۸
13/2۷1
۰/۸۷۸
۰/۸۰1
2/۰۷۸

۰/۰12
۰/۰۰2
۰/۰۷3
۰/۰۰1
۰/1۷1
۰/3۶۰
۰/۰۰2
۰/۰۰1

بحث و نتیجهگیری
تحلیل اثرهای متغیرهای کالن اقتصادی بر بخشهای گوناگون صنعت ورزش میتواند بر اتخاذ
تصمیمهای راهبردی مناسب درجهت حل مسائل و مشکالت ذینفعان این صنعت و عموم مردم
راهگشا باشد .براساس نتایج پژوهش ،بین مخارج جاری دولت و سرمایهگذارى بخش خصوصى در
کارگاههای تولید کاالهای ورزشی رابطة بلندمدت منفی و معنادار وجود دارد؛ درحالىکه اثر بلندمدت
مخارج سرمایهای بر سرمایهگذارى خصوصى در این بخش ،مثبت و معنادار است .با توجه به اینکه
بهطورکلی افزایش مخارج جاری ازطریق افزایش نرخ بهره و تورم سبب کاهش سرمایهگذاری
خصوصی میشود ،اثر برونرانی مخارج جاری منطقی است .همچنین ،میان کسرى بودجه و
سرمایهگذارى خصوصى در بخش تولید کاالهای ورزشی رابطة بلندمدت منفی و معنادار وجود دارد.
برخی پژوهشگران اقتصادی مانع اصلی در روند سرمایهگذاری در بخشهای گوناگون صنعت ورزش
کشورها را رؤیتنشدن مستقیم منافع قابلبرگشت حاصل از این سرمایهگذاری میدانند (رستمزاده،
صادقی ،عصاری ،یاوری .)2۰1۴ ،براساس نتایج پژوهش حاضر نیز مخارج سرمایهای دولت
(بهطورکلی) بر جذب سرمایهگذاری بخش خصوصی در صنایع تولیدی ورزش در بلندمدت اثرگذار
بوده است .بههمینروال ،بسیاری از آثار ،فواید و عواید اقتصادی و غیراقتصادی دیگر ورزش درطول
سالیان متمادی و در نسلهای یک ملت مشخص خواهند شد؛ برای مثال ،ارتقای سطح سالمت
شهروندان و کاهش هزینههای درمانی خانوارها بهواسطة افزایش مشارکت همگانی در ورزش ،شاید
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در هیچ طرحی آماری قابلاندازهگیری نباشد؛ ازاینرو ،دولتها باید صرفنظر از اثرهای کوتاهمدت
سرمایهگذاری در ورزش به این بخش توجه کنند؛ هرچند بهنظر میرسد سرمایهگذاری در
کسبوکارهای تولیدی ورزشی در کوتاهمدت نیز می تواند در افزایش تعداد شاغالن و پویایی اقتصاد
کشور مؤثر باشد؛ زیرا ،تقریباً تمامی کارگاههای تولید کاالهای ورزشی در ایران درزمرة بنگاههای
زودبازده و صنایع کوچک و متوسط اقتصادی طبقهبندی میشوند؛ بنابراین ،دولت باید در وهلة اول
برای ارتقای سطح سالمت و نشاط جامعه و شهروندان ،کاستن هزینههای بخش درمان در بلندمدت،
مقابله با آسیبها و ناهنجاری های اجتماعی و غیره و در وهلة دوم برای حمایت از تولیدات ملی،
توسعة اشتغال و کارآفرینی و دالیل متعدد اقتصادی و غیراقتصادی دیگر ،از سرمایهگذاری در تولید
کاالهای ورزشی حمایت مستمر و کافی کند؛ البته صاحبان این مشاغل باید با تدوین راهبردهای
مناسب و مبتنیبر مبانی علمی برای توسعة روز افزون مراکز تولیدی کاالهای ورزشی خود همت
کنند؛ زیرا ،کوچکبودن این واحدها با وجود تمامی مزایای ذکرشده ضعفهایی نیز دارد .درواقع ،در
نظریههای سنتی کارایی ،با توجه به صرفههای ناشی از مقیاس به استقرار صنایع بزرگ تمایل
بیشتری وجود داشته است و صنایع کوچک و متوسط بهدلیل برخوردارنبودن از این صرفهها
غیراقتصادی تلقی میشدند (اشمیتز .)1۹۹۵ ،1اندازة کوچک به این بنگاهها اجازه نمیدهد تا در
آموزش ،فناوری ،کیفیت ،پژوهش و توسعه ،مطالعة بازار و غیره سرمایهگذاری کنند و قادر نیستند
برای انجام فعالیتهای اساسی کسبوکار مانند بازاریابی ،حسابداری و مدیریت تخصصهای شغلی
موردنیاز را استخدام کنند (سگالی .)2۰۰3 ،2در پژوهشهایی ازجمله مطالعات فلزنستین و جیمون3
( )2۰۰۸و دماسنیر و کالیز )2۰12( ۴بر ضعفهای کسبوکارهای کوچک و متوسط اشاره شده
است؛ بنابراین ،این محدودیتها و ویژگیهای کلیدی باعث میشوند که ماهیت بازاریابی صنایع
کوچک و متوسط ،ساده ،منعطف ،غیررسمی ،کوتاهمدت ،اتفاقی و اغلب واکنشی و منفعل به فعالیت
رقبا باشد (کارسون ،گیلمور ،پری ،گرونگویج)2۰۰1 ،۵؛ البته صاحبان اینگونه مشاغل در ایران باید
عالوهبر توجه مستمر به شرایط محیطی کسبوکار خود ازجمله تصمیمهای اقتصادی دولتها برای
تجربیات کسبوکارهای ورزشی کوچک و متوسط موفق در سایر کشورها و بهرهمندی از مزایای
واحدهای صنعتی کوچک و متوسط ،بر مشکالت و محدودیتهای ناشی از کوچکبودن بنگاه
اقتصادی خود پیروز شوند .پژوهشگران دالیل پیشرفت روزافزون کسبوکارهای ورزشی کوچک و
1. Schmitz
2. Ceglie
3. Felzensztein, Christian & Gimmon, Eli
4. De Maeseneire & Claeys
5. Carson, Gilmore, Perry & Grongaug
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 در استفاده از بهروزترین،متوسط در تایوان را بهواسطة تالش بیوقفة تولیدکنندگان این کشور
، اصرار بر ارتقای توانمندیهای تحقیق و توسعه و خطوط تولید،فناوریهای تولید کاالهای ورزشی
 تالش خستگیناپذیر، داشتن ثبات در کیفیت محصوالت،پاسخهای سریع و به موقع به نیازهای بازار
،فو- میانی و پایینی و حفظ پیوستة مدیریت مؤثر میدانند (هوی،برای توسعة بخشهای باالدستی
 بهروزرسانی، تولیدکنندگان کاالهای ورزشی در ایران نیز باید به آموزش مدیران و کارکنان.)2۰12
 کاستن از بهای تمامشدة محصوالت، توسعه و تحقیق و ابتکارها، بهبود مستمر کیفیت،فناوریها
 بهرهگرفتن از ابزارهای علمی و، مطالعة بازار،نهایی و کسب مزیت رقابتی ازطریق رهبری هزینهها
، نایک،عملی و با مطالعة تجربیات تولیدکنندگان بزرگ و موفق کاالهای ورزشی همچون آدیداس
 بسته به، آنها باید با اتخاذ راهبردهای مناسب بازاریابی و فروش.آلیشپرت و غیره توجه کنند
جایگاه محصوالت خود در چرخة عمر و شرایط اقتصادی کشور ایران و سایر کشورهای منطقه و
جهان بتوانند عالوهبر گسترش تولیدات خود و صدور آنها به سایر کشورها و معرفی برندهای موفق
. از مزایای صنایع بزرگ ورزشی نیز بهرهمند شوند،ایرانی و تبدیل خود به صنایع بزرگ
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Abstract
The purpose of this study is to investigate the effects of government financial costs,
including current expenditures, government capital expenditures, and the governmental
budget deficit, on private sector investment in sports products manufacturing workshops.
This study specifically utilizes EViews software (version 9) and Microfit (4.1) to apply
self-regression and error-correction models on data from the twenty-year period between
1993-2013. The sample population includes all industrial workshops located in the
country, in both urban and rural areas. The results of this study indicate that an increase in
current government expenditures, by increasing capital expenditures and investment in
economic infrastructures, has an inertial effect on private investment in these production
units. Consequently, this study supports the position that the adoption of appropriate
economic policies by the government and the prevention of budget deficits can stimulate
private sector investment in the sports industry and the development of its affiliated
businesses.
Keywords: Private Sector, Investment, Financial Costs, Sports Businesses, Sports
Industry.
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