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چکیده
گامی اساسی در شناخت کشور ها و صنایع موجود در هر پذیري محصوالت، بنگاههاي رقابتی و میزان رقابتمزیتتعیین

باشد و صنعت ورزش نیز از این میهاي استراتژیک و بلند مدتریزياي براي برنامهصنعتی و مقدمهةوضع موجود و آیند
هاي پذیري صادرات کاالهاي ورزشی ایران طی سالباشد. لذا، تحقیق حاضر به شناخت قدرت رقابتنی نمیقاعده مستث

اسناديآوري آمار و اطالعات، از نوع تحقیقاتتحقیق حاضر کاربردي بوده و به لحاظ روش جمعپردازد. می2010-2000
- هاي تجارت بینبا استفاده از داده2000و 2010هاي سالهاي مربوط به صادرات کاالهاي ورزشی ایران در طی دادهاست. 

ورزشی و -هاي تفریحیبندي کاالهاي اساسی، در پنج گروه: کفش، پوشاك، انواع توپ، قایقالملل و بر اساس طبقه
و شاخص مزیت نسبی مزیت نسبی آشکار متقارنکاالهاي متفرقه استخراج و پس از پردازش با استفاده از شاخص 

مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که ایران در صادرات کفش و پوشاك ورزشی اکسلنرم افزار ۀبه وسیلرآشکا
تفریحی، توپ و سایر تجهیزات ورزشی داراي قدرت رقابتی -هايباشد ولی در گروه کاالیی قایقداراي مزیت رقابتی می

ین بخش ضروري به نظر می رسد. باشد. لذا توجه بیشتر به بنگاه هاي اقتصادي در انمی

.پذیري، صادرات، کاالهاي ورزشی، صنعت ورزشرقابتواژگان کلیدي:

:askarian@tabrizu.ac.irEmailنویسنده مسئول                             *
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مقدمه
از بسیاريبرايبازرگانیمناسبهايتدوین سیاستبدونجهانیبازارهايدرآگاهانهحضور

ارزیابیبدونتصادراۀتوسعدیگرطرفاست، ازممکنغیرایرانجملهازتوسعهحالدرکشورهاي
فعالیتکشورها،اینباشد. لذاپذیر نمیامکانکشورتولیديساختاروهاگرایشها،امکانات، قابلیت

و (عزیزياندقرار دادهکاردر دستورراجهانیبازارهايدرمستمرحضوروتجارت خارجیۀعرصدر
عدم دلیلبهایرانجملهازسعهتوحالدرکشورهايبرايصنعتیکاالهايتجارت). 1384یزدانی، 

ومواد معدنیصدوربرتکیههمچنینونیستمیسرجهانیبازاردرآنهاصنعتیتولیداتپذیريرقابت
همیشهبرايتواندملی نمیذخایرمحدودیتوتقاضاروزافزونفشاربهتوجهبانفتبویژهزمینیزیر

باارتباطدرکهنسبیمزیت). 1389، و شکیبایی، پاکروانباشد (مهرآبادي بشرآباديداشتهدوام
دیگرکاالهابهنسبترا کاالیککشوريچنانچهکهمعناستبدان،باشدمیمطرحالمللبینتجارت

صحنهبهشدنواردبا، بنابراین،شتهدامزیتکاالییچنینتولیددرکشورایننماید،تولیدترارزان
، پورد (مهديشومنتفعدارد،نسبیمزیتآندرکهییکاالهار صدوازتواندجهانی میتجارت

ریزيهجهتبرناماقتصاديمهممعیارهايازیکینسبیمزیت). 1385، صدراالشرافی و کاظم نژاد
محور تک شکی نیست کشوري که اقتصاد آن بر.)1390ت (ساعی، اسوارداتوصادراتتولید،

هاي اقتصادي) بیشتر در معرض خطر بوده و در این محصولی باشد در تحوالت اقتصادي (بحران
آن در ۀها و تحوالت ضربه پذیرتر خواهد بود. از این رو توجه به صادرات غیرنفتی و توسعبحران
تواند کشورمان را در جریان تحوالت و هایی نظیر صنعت، معدن، کشاورزي و خدمات میبخش
ۀتوسع،امروزه.)1382پور، دي، نجات دهد (فرضعلیبتال به بیماري اقتصاهاي مختلف و از ابحران

صادرات نقش مهمی را به عنوان یک استراتژي رشد و توسعه در کشور بر عهده دارد. در این مسیر 
تواند ما را در تحقق اهداف یاري هاي نسبی موجود در کشور به تنهایی نمیگیري از مزیتبهره

به این است که مزیت نسبی موجود در کشور به سمت منوط ،موفقیت در این استراتژيرساند.
افزایش توان رقابتی حرکت کند. در راستاي افزایش صادرات غیرنفتی، شناخت محصوالت و فعالیت

-که شرایط الزم جهت نفوذ در بازارهاي جهانی را دارا باشند ضروري به نظر میهاي تولیدي کشور

اند و جاد فضاي رقابتی، صادرات خود را متنوع کردهرسد. در حقیقت اقتصادهایی که از طریق ای
تر از آن که تنها مواد و اند، سریعکردهگذاري خارجی بازدرهاي خود را به روي واردات و سرمایه

وپیراستهد (انردهکاند، رشدحفظ نمودههاي حمایتی رااند و سیاستکردهکاالهاي اولیه صادر
خارجیتجارتۀعرصدرشدهپذیرفتهاصلیکعنوانبهراتصادۀتوسع).1389اسالمی نسب، 

وباشد (فرهنگیمیهاگذاريسیاستواقتصاديهايبرنامهۀتوسعدرمؤثرعاملیعنوانبهوکشور
اقتصادي ۀهاي اساسی توسعترین پایگاهتواند، یکی از مهمصنعت ورزش میرواز این.)1388لطفی، 



69ایرانورزشیکاالهايصادراتنسبیمزیتبررسی

بر روي اقتصاد ورزش و حتی رشد اقتصاد ملی نقش مهیج و مهمیپیشرفت اجتماعی باشد و و
صنعتی است داشته باشد. صنعت ورزش ظهور اقتصاد مدرن انسانی در قالب یک اقتصاد جدید

شود. قسمت الملل محسوب میورزش یک صنعت شناخته شده در تجارت بین.)2011، 1(هوانگ
، 2(فارلی و کوئسترباشدخرید و فروش میاي از صنعت ورزش مرتبط با حفظ و گسترش عمده

.)1387است (شمسبیگی، به تجارتی بزرگ در سطح جهان تبدیل شده،در حال حاضرو)2005
ورزش به دلیل تولید محصوالت ورزشی، نقش مهمی به عنوان یک جزء کلیدي در توسعه اقتصادي 

شرفت اقتصاد جامعه و بخش پول با اثرات مستقیم و غیر مستقیم خود، عامل مؤثري در پیدارد و
صنعت ورزش به دو زیر ).2011، و حسینی(رجاییآیدیکم به شمار میساز اقتصاد قرن بیست و

اي گستردهۀشود: کاالهاي ورزشی و خدمات ورزشی. کاالهاي ورزشی خود دامنگروه مهم تقسیم می
زشی و سایر کاالها را ور-فریحیهاي تها، پوشاك ورزشی، کفش ورزشی، قایقبازياز قبیل؛ اسباب

.باشدصنعت ورزش میةهاي تشکیل دهندترین بخشکاالهاي ورزشی یکی از مهم.دشوشامل می
اي در هر کشور اي از صنعت ورزش است که ساختار ویژهکاالهاي ورزشی زیر مجموعههمچنین 

ستقیم ورزش، تأثیر این صنعت یکی از مهم ترین فواید اقتصادي م).2001(غالمزاده فاسندوز، دارند
5/2باشد که موجب گردیده سهم این صنعت از تجارت جهانی به بر مبادالت خارجی کشورها می

در ایران این سهم بسیار کمتر از استاندارد جهانی آن می ).1386(عسکریان و جعفري، درصد برسد
وراست). به طورکلی، ناخالص داخلی کشدرصد 0006/0باشد (به طور میانگین خالص صادرات 

تولید ةخالص مبادالت خارجی کاالهاي ورزشی کمترین سهم ممکن در بین اجزاي تشکیل دهند
این در حالی است، که رشد واقعی واردات و .درصد)73/2(داخلی ورزش کشور استناخالص

و33/32، به ترتیب حدود 1377نسبت به سال 1380صادرات کاالهاي ورزشی ایران در سال 
صنعت جهانیگزارش انجمن هبتوجه با.)1386(عسکریان و جعفري، درصد بوده است11/271

است کهورزشیکاالهاي ةکنندترین تولیدتبدیل شدن به بزرگدر حالچینکاالهاي ورزشی،
در چین، کاالهاي ورزشی، از را به خود اختصاص داده است.جهانۀتولید پایاز درصد 70حدود

(فنگ و دهداین کشور را تشکیل میصنعت ورزش درصد80و تجهیزات ورزشی اك پوشجمله 
در سراسر جهان ر میلیارد دالر است که به طور مستم5/13تولید تجهیزات ورزشی .)2011، 3زنگ

امروزه، تجارت خارجی به طور اعم و صادرات به طور اخص براي ).2006، 4پریت(رو به رشد است 
یادي برخوردار بوده و به دلیل تأمین بخشی از نیازهاي ارزي کشور و اثرات کشورها از اهمیت ز

1. Huang
2. Farrelly and Quester
3. Feng and Zhang
4. Priit
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هاي ریزيها و برنامهگذارياقتصادي کشورها از جایگاه ویژه در سیاستۀمثبت آن بر رشد و توسع
صادرات محصوالت ورزشی، بخش قابل ۀ. از این رو توسع)1383عسکریان، (اقتصادي برخوردار است 

-مردان و سیاستهاي اقتصادي کشورها را تشکیل داده و اغلب دولتف و سیاستتوجهی از اهدا

هاي مناسب در تجاري مداران اقتصادي کشورها، از جمله ایران تمایل زیادي به اجراي سیاست
با توجه به وجود شرایط فعلی اقتصاد ایران از جمله . سازي جهت افزایش صادرات غیرنفتی دارند

اي و سو و نیاز به ارز از جهت تأمین واردات کاالهاي سرمایهفروش نفت از یکهاي مربوط بهتحریم
نفتی را پر اهمیت کرده و در این بین، وجود ظرفیت اي از سوي دیگر توجه به صادرات غیرواسطه

تواند در این زمینه ایفاي نقش ریزي براي صادرات کاالهاي ورزشی میصادرات ورزشی و برنامه
در ایران، غالباً در بخش پذیري بررسی رقابتۀدر زمینفانه مطالعات صورت گرفته متأسنماید. 

لذا و تا کنون صادرات کاالهاي ورزشی مورد مطالعه قرار نگرفته است.کشاورزي صورت گرفته است
هاي پذیري صادرات کاالهاي ورزشی ایران در طی سالرقابتتحقیق حاضر با تعیین وضعیت 

والت ورزشی ایران که داراي مزیت نسبی و قدرت رقابتی بیشتري هستند؛ را ، محص2010-2000
ریزي برنامهف اقتصادي کشور و راهنمایی براي نماید تا گامی کوچک در پیشبرد اهدامعرفی می

صحیح جهت افزایش صادرات کاالهاي ورزشی و رشد صنعت ورزش باشد.

روش شناسی پژوهش
آوري آمار و کاربردي بوده و به لحاظ روش جمعهايپژوهشوع به لحاظ هدف از ن،حاضرپژوهش

هاي مربوط به صادرات کاالهاي ورزشی ایران در دادهاست. اسناديهايپژوهشاطالعات، از نوع 
الملل استخراج شد و پس از پردازش به سازمان تجارت بیناز سایت2000و 2010هاي طی سال

- طبقهمبادالت بین الملی ورزشی ایران بر اساساده قرار گرفت.مورد استف1اکسلنرم افزارۀوسیل

- هاي تفریحی)، به پنج گروه از قبیل کفش، پوشاك، انواع توپ، قایق2CPC(بندي کاالهاي اساسی 
).شماره یکورزشی و کاالهاي متفرقه تقسیم شد (جدول

1. Excel
2. Central Product Classification
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شرح گروه کاالیی-1جدول 
شرح کاالگروه کاالکد کاال

هاي تمرینی، ژیمناستیک، دو ومیدانی، اسکی روي برف و انواع کفشکفش ورزشی64
غیره.

ژاکت ورزشی، گرمکن ورزشی، لباس شنا.پوشاك ورزشی62و 61

ها، هاي بسکتبال، تنیس، بدمینتون، گلف و سایر رشتهانواع توپتوپ ورزشی95
ها قابل باد کردن.توپ

هاي هاي تفریحی عمومی، قایقهاي پاروئی و کانوها، قایقایققورزشی-هاي تفریحیقایق89
موتوري.

متفرقه (سایر تجهیزات)95
اشیا و ادوات براي تنیس، تیر اندازي، ژیمناستیک، بیلیارد، تمرینات 

هاي فیزیکی در هواي آزاد، انواع راکت بدمینتون و تنیس، تخته
اسکی و شناور.

ۀ، اولین شاخص ارائه شده در زمین2شاخص باالسا:)1RSCA(ارنکاربرد مزیت نسبی آشکار متق
وسیله تواند بهبراساس این شاخص مزیت نسبی میمزیت نسبی از بعد تجاري (صادرات) است. 

مشکل اصلی معیار باالسا این ).1965(باالسا، هاي صادراتی آشکار شودهاي تجاري و سهمجریان
شورهاي پیشرفته توجه دارد و به کشورهاي در حال توسعه توجه است که تنها بر تولید و صادرات ک

نماید. کمتر دارد. این شاخص مزیت نسبی را بر اساس اطالعات بعد از مبادله تجاري محاسبه می
این شاخص به آسانی در ۀمزیت این شاخص، این است که آمار و اطالعات مورد نیاز جهت محاسب

).1389ب، دسترس است (پیراسته و اسالمی نس

کل صادرات کاالهاي ورزشی ایران، ام ایران به جهان، iصادرات کاالي که در آن 
باشد.کل صادرات کاالهاي ورزشی دنیا میام دنیا و iکل صادرات کاالي

تر از یک مزیت نسبی دارد و اگر کوچکباشد، یعنی کشور در تولید کاالتر از یک بزرگRCAاگر 
کشور در تولید کاال بدون مزیت نسبی است و اگر برابر یک باشد، یعنی کشور در تولید باشد، یعنی

کاالرقابتیموقعیتبهبودگرنشانروند افزایشی این شاخص). 1965کاال خنثی است (باالسا، 

1. Revealed Symmetric Comparative Advantage
2. Revealed Comparative Advantage



5139فروردین و اردیبهشت، 53مطالعات مدیریت ورزشی شماره 72

پیشهايفرصتازاستفادهومناسبهايفرصتایجادراستايدرخاصۀمنطقایجهاندرسطح
گاهی . )1386، بیگیی نسبی است (ولیصشاخرشود. لذا شاخص مزیت نسبی آشکامیتلقیآمده،

درجه یا شدت رقابتی را به خوبی ،شودمیبزرگیاعداددارايمزیت نسبیشاخصاینکهدلیلبه
ي شدهآشکارنسبیمزیتزشاخصامزیت نسبی،بهتريمقایسهوبررسیبرايدهد.نشان نمی

:استزیرصورتبهشاخصاینيمحاسبهروش.شودمیاستفاده (RSCA)متقارن 

شود و بر عکس؛ به تر باشد، قدرت رقابتی آن بیشتر مینزدیکیکبه عدد RSCAهر چه شاخص 
تر باشد، عدم مزیت رقابتی تشدید زدیکنمنفی یکبه عدد RSCAعبارت دیگر، هر چه شاخص 

.شودمی

نتایج
دهد. میزان صادرات کاالهاي ورزشی ایران و دنیا را در پنچ گروه کاالیی نشان میدوجدول شماره 

دهد که،نشان می2000-210هاي هاي مربوط به ایران و جهان در طی سالبررسی توصیفی داده
میلیون 783/11، مربوط به پوشاك ورزشی است، که برابر با 2000بیشترین میزان صادرات در سال 

هاي ورزشی اختصاص نیز، بیشترین میزان صادرات به کفش2010باشد. همچنین در سال دالر می
هاي میلیون دالر صادرات داشته است و کمترین میزان صادرات به قایق320/25ةدارد که به انداز

- نرخ رشد گروهاختصاص یافته است. شکل شماره یک ن دالرمیلیو01/0ورزشی با رقم -تفریحی

از بین گروه کاالهاي صادراتی ایران در طی دوره مورد بررسی، فقط دهد، هاي کاالیی را نشان می
اند و درصد رشد مثبتی داشته است و سایر کاالها رشد منفی از خود نشان داده26/141کفش با 

درصد اختصاص دارد. در مجموع ایران، در 30/96ابر با بیشترین رشد منفی به توپ ورزشی بر
درصد را داشته است. سهم صادرات ایران از کل 62/76هاي کاالیی رشد منفی صادرات این گروه

باشد. بیشترین میزان صادرات مربوط به پوشاك درصد می55/0جهان، برابر با 2000صادرات سال 
درصد اختصاص یافته 01/0صادرات به وسایل متفرقه با باشد و کمترین میزان درصد می37/0با 

است. 
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درصد از این سهم را به خود اختصاص داده است که، 29/0جهان، ایران 2010همچنین از صادرات 
است.درصد بیشترین سهم را داشته20/0گروه کاالهاي کفش با 

(درصد).جهاننرخ رشد صادرات کاالهاي ورزشی ایران و ۀمقایس-1شکل 

سهم صادرات کاالهاي ورزشی ایران از کل صادرات کاالهاي ورزشی جهان (درصد).-2شکل
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(میلیون دالر)2000-2010هاي الارزش صادراتی کاالهاي ورزشی ایران طی س-2جدول 

گروه 
کاالیی

ایران از صادرات سهمصادرات جهانصادرات ایران
جهان (درصد)صادرات

20002010*نرخ رشد20002010*نرخ رشد20002010
494/10320/2526/141952/7654141/1263809/6513/020/0کفش
904/31339/501398/5937/009/0- 783/11961/488/57پوشاك
370/246401/262968/602/00- 664/0024/030/96توپ
000/001/00472/1050156/270004/15700قایق

407/6873890/9702114/4101/00- 098/7575/270/63متفرقه
107/83042107/12000395/32955/029/0-03/3089/3262/76جمع کل

* نرخ رشد به درصد آمده است

، در صادرات کفش و پوشاك ورزشی از مزیت 2000ایران در سال، سهشماره بر اساس نتایج جدول 
براي این گروه از کاالهاي ورزشی مثبت بوده RSCAار بوده است، چرا که شاخص نسبی برخورد

دهد، ایران در صادرات پوشاك ورزشی از مزیت طور که نتایج جدول نشان میاست. البته همان
بوده که بر یکباشد. مقدار شاخص مزیت نسبی محاسبه شده تقریباً نزدیک باالیی برخوردار می

باشد. همچنین این شاخص براي صادرات نسبی، بیشترین مقدار ممکن میاساس ادبیات مزیت 
گر آن است که ایران از دهند و این مطلب بیانقایق، توپ و سایر تجهیزات رقم منفی را نشان می

نیز، در 2010عدم مزیت نسبی در صادرات این سه گروه کاالیی برخوردار بوده است. در سال 
نسبت به پوشاك برخوردار بوده است. لیکن باید اشاره کنیم که صادرات کفش از مزیت بهتري

کاالهاي ورزشی، به استثناي کفش ورزشی ۀپذیري کلی، قدرت رقابتشماره سهمطابق نتایج جدول
، کاهش یافته است. 2000نسبت به سال 2010در سال 

بتداي دوره بیشتر دهد که مزیت نسبی صادرات پوشاك نسبت به صادرات کفش در انتایج نشان می
پذیري قایق، توپ و سایر تجهیزات بسیار تشدید یافته است. با این حال، در بوده است و عدم رقابت

و 71/0در سال اول دوره براي صادرات گروه کاالهاي ورزشی کشور برابر با RSCAمجموع شاخص 
ت، که ایران در صادرات این امر اسةدهندمثبت می باشد ولی به دلیل کوچک بودن مقدار آن نشان

باشد. از مزیت نسبتاً اندکی برخوردار می2000کل کاالهاي ورزشی در سال 
است؛ که مبین عدم - 41/1)، برابر با 2010، در آخر دوره (RSCAهمچنین مقدار مجموع شاخص 

توان چنین گفت که طی باشد. بنابراین میوجود مزیت نسبی در صادرات کل کاالهاي ورزشی می
سال، نه تنها محصوالت ورزشی ایران نتوانسته بازارهاي صادراتی خود را در سطح جهان حفظ 10
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-نشان4و 3از دست داده است. نمودار 2010نماید، بلکه در مجموع مزیت نسبی خود را در سال 

و 2010شاخص مزیت نسبی و تغییرات قدرت رقابتی کاالهاي ورزشی ایران، طی دو سال ةدهند
دهد.را نشان می2000

2000-2010هاي کاالهاي صادراتی ورزشی ایران طی سالRSCAۀمقایس-3جدول 

2000-2010شاخص مزیت نسبی کاالهاي ورزشی -3شکل

تغییرات 2010سال  2000سال  کاالهاي صادراتی
17/0 75/0 58/0 کفش

26/0 - 56/0 82/0 پوشاك

79/0 - -93/0 14/0 - توپ

97/0 - -97/0 0 قایق

27/0 - -82/0 55/0 - متفرقه

12/2 - -41/1 71/0 جمع کل
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2000-2010هاي تغییرات قدرت رقابتی صادرات کاالهاي ورزشی بین سال-4شکل

دهد. کاالهاي صادراتی ورزشی ایران را نشان میRCAشاخص نتایج محاسباتچهار شماره جدول
داراي 2000و 2010ةهاي جدول، ایران در صادرات کفش و پوشاك ورزشی در دوربر اساس یافته

مطالعه در گروه کاالیی کفش روند صعودي و در ةمزیت نسبی است. البته این شاخص در طول دور
است. اما در سه گروه کاالیی توپ، قایق و وسایل متفرقه از گروه کاالیی پوشاك روند نزولی داشته

کوچکتر از واحد بوده است و این عدم مزیت RCAعدم مزیت نسبی برخوردار بوده است، یعنی 
وزشی کاهش و در توپ و وسایل - هاي تفریحی، در قایق2010نسبت به سال 2000نسبی در سال 

). ه پنج و ششهاي شمارشکلمتفرقه افزایش یافته است (

2000-2010هاي کاالهاي صادراتی ورزشی ایران طی سالRCAۀمقایس-4جدول 
تغییرات 2010سال  2000سال  کاالهاي صادراتی

51/3 30/7 79/3 کفش
78/6 - 61/3 39/10 پوشاك
71/0 - 03/0 74/0 توپ

01/0 01/0 0 قایق
19/0 - 09/0 28/0 متفرقه
16/4 - 04/11 2/15 جمع کل
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2000-2010کاالهاي ورزشی صادراتی ایران RCAشاخص -5شکل

صادرات کاالهاي ورزشی ایرانRCAتغییرات شاخص -6شکل

بحث و نتیجه گیري
در راستاياست. نفتیغیرصادراتۀتوسعکشور،اقتصادۀتوسعدرمهمهاياستراتژيازیکی

الزمکه شرایطکشورتولیديهايفعالیتوتمحصوالشناختغیرنفتی،صادراتسیاستافزایش
اینبهجهت دستیابیرسد.مینظربهضروريامريباشند،داراراجهانیبازارهايدرنفوذجهت

صادراتیاقداماتشود، ثانیاًخارجنامتوازنحالتازکشوراقتصادفعلیساختاراوالًاست،الزمامر
محصولهرجهتوارداتیلحاظ پتانسیلبهصادراتیبالقوهايثالثاً بازارهوگرددمشخصدارمزیت
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گیردقراردولتحمایتجانبه موردهمهطوربهصادراتایننهایتاً وشوندشناختهخاص
است، که براي کشور ایران یکی از کشورهاي در حال توسعه).1394عسکریان، اصغرپور و سرالب، (

ه به بخش تجارت خارجی را از اهداف کلیدي و مهم خود توجاقتصادي،ۀرسیدن به رشد و توسع
زمانی، استفاده از شاخص مزیت نسبی ةارزیابی روند عملکرد طی یک دورقرار داده است. به منظور

آن راهنماي خوبی در تجزیه و تحلیل تغییرات عملکرد صادراتی محصوالت ۀمحاسبوآشکار شده
طور که در باال هم اشاره شد، هدف از همان.)1389، سبناسالمیو(پیراستهباشدمیصادراتی

دنیا بوده 2010و 2000هاي پذیري کاالهاي ورزشی ایران طی سالاین مقاله بررسی قدرت رقابت
پذیري گروه الملل، رقابتسازمان تجارت بینگیري از آمار منتشر شدهاست. بدین منظور با بهره

گرفت. ورزشی و سایر تجهیزات مورد بررسی قرار -هاي تفریحیکاالهاي کفش، پوشاك، توپ، قایق
نتایج شاخص مزیت نسبی آشکار متقارن نشان داد، که ایران در صادرات کفش و پوشاك ورزشی 

پوشاك ورزشی نسبت به کفش ورزشی ، صادرات2000داراي مزیت رقابتی بوده است، اما در سال 
سایر کاالهاي صادراتی با رقم منفی عدم مزیت رقابتی را از مزیت نسبی بهتري برخوردار بوده است. 

ترین ، در صادرات قایق، سایر تجهیزات و توپ بیش2000-2010هاي باشند. در طی سالدارا می
باشد که هر چه این عدد می-12/2عدم مزیت نسبی مشاهده شده است. در مجموع رقم تغییرات 

نشان از RSCAشود. کاهش شاخص تی بیشتر تشدید میتر باشد، عدم مزیت رقابتر و منفیبزرگ
، ایران RCAهاي صادراتی ایران در کاالهاي ورزشی است. همچنین بر حسب شاخص نبود سیاست

مرد بررسی از مزیت نسبی برخوردار بوده است و ةدر صادرات کفش و پوشاك ورزشی در تمام دور
میزان مبادالت بین المللی ایران نسبت بوده است. رااهاي کاالیی عدم مزیت نسبی را ددر سایر گروه

که مهم ترین دالیل آن را باید کوچک بودن ؛ به کشورهاي پیشرفته به طور معناداري کمتر است
هاي ورزشی خانوار، عدم مرغوبیت کاالهاي ورزشی، فقدان بازار کاالهاي ورزشی و هزینهةانداز

کاالها و نابرابري ارز ةتصادي، افزایش قیمت تمام شدهاي اقتبلیغات و بازاریابی مناسب، تحریم
ورزشی،تولید پایین محصوالت). 1390ت (چیذري و یاسوري، کشور نسبت به سایر کشورها دانس

تأمینبرايمالیکمبود منابعمردم،درآمدباتجهیزاتتأمینۀهزینتناسبعدمکاالها،کمواردات
توزیعوکاالهابرکیفیتنظارتفقدانورزشی،االهايکمدیریتدرنقصکاالها،وتجهیزات
محصوالتفروشوخریدةعمدمشکالتازایران،درنیازهابهنسبتورزشیکاالهاينامناسب
مدیرانشوند. همچنینیادآور میرابیشتردهیسازمانوریزيبرنامهلزومکههستندورزشی
مطلوبدر وضعیتخودهاياولویتخرینآجزءراورزشیمحصوالتفروشوخریدورزشی،
که یکاستوضعیتیرقابتی،مزیت).1386و جعفري، (عسکریانانددادهقرارورزشیبازاریابی

باالترکیفیتبارامحصول،برترهايروشکارگیريهبوباالترکاراییبا،سازدمیقادررابنگاه
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(جمشیدیان و مظفري، آوردفراهمبنگاهبرايراسود بیشتريرقبابارقابتدرونمایدعرضه
باکهدهدرا میامکاناینگذارسیاستبهمختلفمحصوالتنسبیمزیتبررسیلذا). 1389

سودآوريحداکثربامحصولیتولیدسمتبهراتولیدکنندگانمناسب،الگويارائهوطراحی
ایرانکههستیمآنشاهد،کنونیایطدر شر).1382(نعمت ا.. و مصري نژاد، کندهدایتاجتماعی

حملبندي،بستههايسیستمدرضعفبه دلیلامادارد؛نسبییتزم، کاالهاازبسیاريتولیددر
گذشته از .باشدمیمحرومکاالصدورۀدر زمیننسبیمزیتقبیل، ازاینازعواملیونقلو

ها، نقش بازارهاي صادراتی و بازارهاي هدف هاي هر کشور در تولید و صدور کاالامکانات و توانمندي
مهم هايبه جهت وسعت بازارهاي جهانی و وجود تفاوت،نیز بسیار حائز اهمیت است. امروزه

کننده، به کارگیري یک روش اصولی هاي مختلف مصرفاجتماعی و اقتصادي در بین کشورها و گروه
جمله الزامات بندي بازارهاي هدف صادراتی، ازو نوین براي شناسایی و یا اصطالحاً تعیین و اولویت

رقابتی،بازاردر .)1388(ماندانا و اردستانی، شوده هدف جهش صادراتی محسوب میبدستیابی 
با وشناساییراکنندگانمصرفانتظاراتوهاویژگیخوبیبهبتوانندکهدهستنبرندگان کسانی

را عرضهآنهانیازمورد) کاالهاي...وبازاریابیلید،ها (توحوزهتمامیدراستراتژیکبرنامهیک
ارزیابی همچنین امید است، نتایج این تحقیق .)1387(خاکسارآستانه، مظهري و شاهنشوي، کنند
- هاي مورد بررسی به دست بدهد و سیاستهاي اقتصادي کشور در طی سالتري از سیاستدقیق

صادرات اقتصادي یاري نماید و دولت نیز هايریزيهبرنامۀمردان را، در توسعو دولتمداران
دار را در اولویت صادراتی خود قرار دهد.کاالهاي مزیت
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Abstract

Investigation of the competitive advantages and the level of the competitiveness of the
products, firms and the industries existed in each country is a fundamental step in
understanding the existing situation and the outlook of the industry. It is also an
introduction for a strategic and long term planning and sport industry is not an exception.
So the present research deals with understanding of the competitive power of the Iran’s
sport product exports during 2000-2010. It is an applied research and in terms of data
collection it is an analytical survey. The data related to the Iran’s export of sport
products during 2000-2010 has been collected based on the international organization
data and central product classification (CPC) in five categories: shoes, cloth, different
kinds of balls, sport-recreation boats and miscellaneous goods. After processing the data
using revealed symmetric comparative advantage (RSCA), it was analyzed by excel
software. The results revealed that Iran has a competitive advantage in the export of
sport cloths and shoes but in terms of recreational boats, balls and other sports
equipment doesn't have any competitive power. Therefore, extra attention to the
economical firms in this area seems to be necessary.
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