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Extended Abstract
Introduction
Trade openness is the degree of trade relations of a country with other
countries. The degree of openness refers to the extent to which a
country is exposed to trade and competition for investment. In a more
comprehensive definition, the globalization of the economy can be
considered a process in which the economic borders between countries
are fading day by day and the movement of resources, technology,
goods and services, capital and even human resources across borders
is easier takes place. The dependence of Iran's economy and the
selected MENA countries on oil and the variability of oil prices in the
world markets through influencing the macroeconomic variables of
the country overshadow the international trade of the sports goods
industry, which is part of the emerging industries and an important part
of the sports industry. The phenomenon of globalization is one of the
most challenging issues in countries and the study of its effects on
macroeconomic variables has been considered by researchers.
Therefore, in the study the economic factors affecting the openness of
sports and trade in Mena member countries were examined.

Methods
The present research is applied descriptive-analytical and has been
done by documentary method. Data on the variables of Gross
Domestic Product, Exchange rate, consumer price index and statistics
of exports and imports of sports goods of Mena countries were
collected from the World Bank and the World Trade Center Website
during the 1993-2018. The reason for choosing MENA member
countries is due to the importance of the geopolitical position of the
economic structure similar to the mentioned countries, which are
somehow located in one of the most sensitive regions of the world in
terms of strategy, economy, politics and culture. Also, these countries
have abundant oil and gas resources. To estimate the model was used
ordinary least squares method with the help of Eviews 10 software. In
this research, the following model is used to investigate economic
factors affecting commercial liberalization of sports goods:
𝑜𝑝𝑒𝑛𝑖𝑡 = 𝑐 + 𝑎1 𝐿𝐺𝐷𝑃𝑖𝑡 + 𝑎2 𝐿𝐶𝑃𝐼𝑖𝑡 + 𝑎3 𝐿𝐸𝑋𝑖𝑡 + 𝑒𝑖𝑡
In this model, the open variable is the degree of commercial openness
of sports goods, LGDP is the logarithm of gross domestic product,
LCPI is the logarithm of the consumer price index, and LEX is the
logarithm of the exchange rate. The degree of commercial openness of
sports goods is calculated as follows:
Degree of trade openness of sports goods = (Export of sports goods +
Import of sports goods)/GDP
GDP data at constant 2010-dollar price and consumer price index and
exchange rate are all from the World Bank website for selected MENA
region member countries including: Bahrain, Iran, Egypt, Oman,

Saudi Arabia, UAE, Jordan, Kuwait, Yemen, Algeria, Morocco and
Tunisia have been extracted.

Results
In this research, first, panel unit root tests are examined to check the
stationary of variables, then panel cointegration tests between
variables are examined, and at the end, the long-term relationship
between variables is estimated. The results showed that the results
showed that with the increase of one unit of Gross Domestic Product,
openness Sporting Goods business unit increased by 0/046 Unit. The
variable coefficient of the price index is negative, which means that
with the increase of one unit of the price index of goods decreases the
degree of commercial openness of sporting goods by 0.04 units. Also,
with the increase of one-unit exchange rate increases the degree of
commercial openness of sports goods 0.012 units.

Conclusion
Achieving higher economic growth is one of the main goals of any
economic system. But there are countless factors at the level of micro
and macro economy that can overshadow it, and therefore the sports
industry as one of the new industries that has played a productive role
in the international economy in recent decades and for investments
The macro economy is more influential for any country, it is
influenced by the country's macro variables. Trade openness means
the seamless integration of the economy. The results showed that the
results showed that with the increase of one unit of Gross Domestic
Product, openness Sporting Goods business unit increased by 0/046
Unit Previous empirical studies have shown that in most developing
countries, trade liberalization has been the cause of changing
economic growth. Sports industry and sports goods industry in the
country is one of the industries that can generate income for the
country. Because with the increase in people's demand, and the
increase in the economic growth of countries, the conditions for the
use of up-to-date technologies and advanced equipment in the field of
production of goods for sports goods producers and the increase in the
quality and method of packaging for export are provided, and the level
of competition of sports goods provides countries in global markets.
Considering that sports goods are used by the general society and have
great goals such as health and well-being, and also contribute to the
basket of goods of most households, in case of a sharp increase in the
exchange rate, it is recommended that the officials conduct the
necessary investigations in this matter. Sometimes do. By applying the
policy of trade liberalization, the major policy makers of these
countries have reduced the existing obstacles in the field of import and
at the same time as increasing the export, they have taken a greater
share of the world markets. On the other hand, most of these countries
are exposed to an oil price shock, so it is suggested to emphasize the
strengthening of exports.
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باز بودن تجاری
صنعت ورزش
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کشورهای منطقه منا
کاالهای ورزشي.

روش پژوهش :آمار متغیرهای تولیدناخالص داخلي ،نرخ ارز ،شاخص قیمت مصرفکننده و دادههای صادرات و
واردات کاالهای ورزشي کشورهای عضو منطقه منا در طي سالهای  1993-2018بهترتیب از سايت بانک جهاني داده
و مرکز تجارت جهاني جمعآوری گرديد .برای تخمین مدل از روش حداقل مربعات معمولي پويای پانلي ( )DOLSو با
استفاده از نرماتزار ايويوز نسخه  10استفاده شد.
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شاخص قیمت کاالها ،به میزان  0/014واحد درجه باز بودن تجاری کاالهای ورزشي کاهش پیدا ميکند .همچنین با
اتزايش يک واحد نرخ ارز ،درجه باز بودن تجاری کاالهای ورزشي به میزان  0/012واحد اتزايش مييابد.
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مقدمه

امروزه در بقث از جهاني شدن ،بهويژه بعد اقت صادی آن م صاديقي خاص بردا شت مي شود .بهطور م شخص ،آغاز ترايندی که
امروزه از آن بهعنوان جهاني شااادن اقتصااااد ياد ميکنیم ،به اواخر ساااد نوزدهم میالدی ،يعني حدود ساااال  1870بازميگردد
(مقمودی .)1398 ،آزادسااازی تجاری نقش مهم و تزايندهای در ترايند رشااد اقتصااادی کشااورها بازی کرده اساات (مقمدپور و
همکاران .)1398 ،به همین دلیل کشورها در تالشاند خود را با روند رشد تجارت جهاني هماهنگ کنند و سهم خود را در تجارت
جهاني اتزايش دهند (تمیزی ،)1393 ،زيرا يک اقت صاد با درجۀ بااااااالی باز بودن تجاری همواره از قابلیت بی شتری برای ج ب
تن ااوری از کشورهای پیشرتته برخوردار است و با ورود تأثیرات مثبت ناش اي از توس اعۀ تن ااوری و اقتصاد به مقیاسهای بزرگ
اقتصادی در تولید هدايت ميشود .از ساااوی ديگااار ،تجاااارت بینالملل به کارايي بیشتر عوامل تولید در سطح بینالمللي منجر
ميشاود و باا بساط و گسترش بازار کاال و خدمات ،به ارتقای سطح ترايناد تولیاد ميانجامد (نیکوقدم و جزمي .)1397 ،با توجه
به اينکه اقتصاد ايران سیاست باز بودن اقتصاد را مدنظر قرار داده است و همچنین درصدد پیوستن به سازمان تجارت جهاني است
(تتقي و يوسفي ،)1397 ،ازاينرو گسترش تجارت جهاني بین کشورهای مختلف به طرح پرسشهای حلنشد بسیاری در زمینۀ
متغیرهای کالن منجر شده است .از طرتي واب ستگي شديد اقت صاد ايران به صادرات نفت و نو سانات قیمت آن و پايانپ ير بودن
اين منبع اقت صادی ،لزوم توجه به ديگر صنايع درآمدزا در ک شور را از اهمیت ويژهای برخوردار کرده ا ست ( سرالب و همکاران،
 .)1397وابستگي اقتصاد ايران و کشورهای منتخب منا به نفت و متغیر بودن قیمت نفت در بازارهای جهاني از طريح اثرگ اری بر
متغیرهای کالن اقت صادی ک شور ،تجارت بینالمللي صنعت کاالهای ورز شي را که جزء صنايع نوپا و بخش مهم صنعت ورزش
است ،تقتالشعاع قرار ميدهد.
باز بودن تجاری میزان ارتباط تجاری يک ک شور با ساير ک شورها ست .درجۀ باز بودن ،به میزان در معرض قرار گرتتن يک
ک شور به تجارت و رقابت بهمنظور سرمايهگ اری ا شاره دارد .در تعريف جامعتر ،جهاني شدن اقت صاد را ميتوان ترايندی در نظر
گرتت که در آن مرزهای اقتصااادی میان کشااورها هر روز کمرنگ ميشااود و تقرک روزاتزون منابع ،تناوری ،کاال و خدمات،
سرمايه و حتي نیروی ان ساني در ماورای مرزها سهلتر صورت ميگیرد (مقمودی .)1398 ،شرکت در تجارت خارجي ميتواند
توان مثبت قوی برای ر شد اقت صادی ايجاد کند (کهو .)2017 1،اين باور که تجارت خارجي ميتواند ر شد اقت صادی را تقت تأثیر
قرار دهد ،به نظريۀ مزيت مطلح آدام اساامیت2و نظريۀ مزيت نساابي ديويد ريکاردو3برميگردد .گروساامن و هلنمن بیان کردهاند
که تجارت بین يک ک شور تو سعهياتته و ک شور کمتر تو سعهياتته ،در شرايطي ميتواند نرخ ر شد اقت صادی بلندمدت ک شور کمتر
توسعهياتته را بهبود بخشد (مقمدپور و همکاران .)1398 ،از مو،وعات مهمي که در اقتصاد مطرح مي شود ،اثر رشد اقتصادی بر
درجۀ باز بودن تجاری است .اما اصل مهم و برجسته در اين خصوص ،رابطۀ بین درجۀ باز بودن تجاری و رشد اقتصادی آن است
که آزادسازی تجاری سبب تسريع رشد اقتصادی ميشود (مويو4و همکاران .)2017 ،يکي از کلیدیترين شااخصهاای ماؤثر بار
عملکااارد اقتصااااد کالن نرخ ارز است .در خصوص اثرگ اری نرخ ارز بر باز بودن تجاری ميتوان گفت که هرچه درجۀ باز بودن
تجارت کمتر شود ،در آن صورت کشور قدرت رقابتي پايینتری در عرصۀ بینالملل داشته و ناگزير پ يرند قیمت بازارهای جهاني
خواهد بود و قدرتي در اتزايش يا کاهش قیمتهای جهاني نخواهد داشاات ،چراکه کشااور پ يرند قیمت ،پس از تورم وارداتي با
کاهش تقا،ااا از سااوی بازار جهاني روبهرو خواهد شااد و برای حفص صااادرات خود نرخ ارز را باال ميبرد يا ارزش پول داخلي را
کاهش ميدهد (کازروني و همکاران.)1388 ،

1.
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3. David Ricardo’s notion of comparative advantage
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مويو و همکاران ( )2017رابطۀ بین درجۀ باز بودن تجاری و رشد اقتصادی را در کشورهای غنا و نیجريه بررسي کردند .نتايج
تخمین مدل با ا ستفاده از دادههای  2016 -1980ن شان داد که بین متغیرهای م کور رابطۀ بلندمدت وجود دارد .کهو ( )2017در
تخقیح اثر درجۀ باز بودن تجاری بر ر شد اقت صادی ساحل عاج را برر سي کرد .وی در اين تققیح از روش علیت تودا – ياماموتو
روش همانبا شتگي خودرگر سیوني با وقفههای توزيع شده ا ستفاده کرد .نتايج حاکي از تأثیر مثبت درجۀ باز بودن تجاری بر ر شد
اقتصااادی ،هم در کوتاهمدت و هم در بلندمدت بود .همچنین نتايج تققیح م کور شااان داد که بین تشااکیل ساارمايه و درجۀ باز
بودن تجاری رابطۀ مثبت و مکملي وجود دارد و درجۀ باز بودن تجاری ،سبب تقويت اثر تشکیل سرمايه بر رشد اقتصادی ميشود.
نتايج پژوهش بودلر و ملک )2017(1و لین و همکاران )2017(2ن شان داد کاهش در نو سانات تورم در سالهای اخیر در ب سیاری
از کشورها ،بهدلیل اتزايش باز بودن تجاری و گسترش ترايند جهاني شدن اقتصاد است و اين تأثیر در کشورهای در حال توسعه و
نوظهور شديدتر است .زرگرطالبي و همکاران ( )1395در بررسي عوامل تعیینکنند شدت تجارت دوجانبۀ مقصوالت ک شاورزی
بین ک شورهای ع ضو اکو در دور زماني  2012 -1993از الگوی جاذبۀ تجاری تعمیمياتتهای ا ستفاده کردند و نتايج ن شان داد که
متغیرهای نرخ ارز واقعي دوجانبه و درجۀ باز بودن تجاری اثر مثبت و معناداری بر شاادت تجارت مقصااوالت کشاااورزی درون
منطقه اکو دارد ،درحاليکه متغیرهای تولید ناخالص داخلي سرانۀ تقاطعي ،نو سانات نرخ ارز و م ساتت اثر منفي بر شدت تجارت
دوجانبه دارد ،البته اثر منفي م ساتت معنادار نی ست .بينیاز و مقمدی ( )1397به تأثیر درجۀ باز بودن تجارت بخش ک شاورزی بر
امنیت غ ايي در ايران (رهیاتت خودرگرسیوني با وقفههای توزيعي) پرداختند .نتايج حاکي از وجود اثر مثباااات درجااااۀ باز بودن
تجاارت بخاش کشااورزی بار شاخص امنیت غ ايي کشور در دور مورد بررسي است.
صاانعت ورزش از صاانايع متنوع در دنیای تجارت بهحساااب ميآيد و از نظر اقتصااادی از عوامل مهم احیای اقتصاااد ملي در
ب سیاری از ک شورها مق سوب مي شود (غالمزاده تا سندوز .)2016 ،نگاهي به تعالیتهای چند شرکت بزرگ تولیدکنند کاالهای
ورزشاااي از جمله آديداس ،نايک و ريبوک مشاااخص ميساااازد که تولیدکنندگان بزرگ دنیا برای موتقیت در ت جارت بهطور
سازمانياتته و هماهنگ عمل ميکنند و با دقت بی شتر در تمام مراحل تولید و توزيع ميکو شند تا سهم بزرگتری از بازار را به
خود اخت صاص دهند ( شريفیان و همکاران .)1395 ،تجارت (واردات و صادرات) هر ک شور از جمله شاخصهای اقت صاد ا ست که
ارتباط يک کشور با اقتصاد جهاني را نشان ميدهد .اما واردات و صادرات کاالهای ورزشي سهم ناچیزی از تولید ناخالص داخلي
کشااورها را به خود اختصاااص داده اساات (خدادادی و همکاران .)1395 ،تجاری و عمومي شاادن ورزش ،جمعیت جوان و از همه
مهمتر ،گرايش ترهنگي مردم ايران به ورزش ن شان از اتزايش تقا ،ا برای مق صوالت ورز شي دارد .آمار ارائه شده تو سط گمرک
ايران در خصوص میزان صادرات و واردات کاالهای ورزشي حاکي از تأمین بخش اعظم نیازهای ورزشي ک شور از طريح واردات
ا ست؛ بنابراين ک شور ما از جمله ک شورهايي ا ست که در تجارت مق صوالت ورز شي بر واردات متکي ا ست؛ ازاينرو بهمنظور
اتزايش سهم تجاری در بازارهای بینالمللي لزوم بررسي اثرگ اری متغیرهای کالن اقتصادی مانند ر شد اقتصادی ،نرخ ارز و تورم
بر باز بودن تجاری ورزشي ايران و کشورهای منتخب منا ،روری بهنظر ميرسد .در اين زمینه پرسشي که به ذهن ميرسد اين
ا ست که برای ک شوری مانند ايران که در تالش برای د ستیابي به اقت صادی بازتر و در تعامل بی شتر با اقت صاد جهاني ا ست ،اين
روند چه تأثیری بر تجارت جهاني کاالهای ورزشي ايران با کشورهای منتخب آن دارد؟ رشد اقتصادی و تورم بهعنوان متغیرهای
کالن اقت صادی و ب سیار اثرگ ار بر تجارت چه اثری بر تجارت جهاني صنعت کاالهای ورز شي دارند؟ امید ا ست پژوهش حا ،ر
بتواند گامي مهم در راستای توسعۀ تجاری بینالمللي کاالهای ورزشي و اتزايش سهم آن در بازارهای بینالمللي رقیب بردارد.

Bowdler & Malik
Lin
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روششناسی پژوهش

تققیح حا،ر به لقاظ هدف از نوع تققیقات کاربردی و به لقاظ روش تققیح از نوع تققیقات توصیفي -تقلیلي است .آمار
متغیرهای تولید ناخالص داخلي ،نرخ ارز ،شاخص قیمت مصرفکننده و دادههای صادرات و واردات کاالهای ورزشي کشورهای
عضو منطقۀ منا طي سالهای  2018 -1993بهترتیب از سايت بانک جهاني داده و مرکز تجارت جهاني جمعآوری شد .علت انتخاب
کشورهای عضو منا بهدلیل اهمیت جايگاه ژئوپلیتیک ساختار اقتصادی مشاابه کشاورهای مزبور اسات که بهنوعي در يکي از
حساسترين مناطح جهان از نظر راهبردی ،اقتصادی ،سیاسي و ترهنگي واقع شدهاند .همچنین اين کشورها منابع نفتي و گازی
تراواني دارند .برای تخمین مدل از روش حداقل مربعات معمولي با کمک نرماتزار ايويوز نسخۀ  10استفاده شد.
تصریح مدل

در اين تققیح برای بررسي عوامل اقتصادی مؤثر بر آزادسازی تجاری کاالهای ورزشي ،از مدل زير استفاده شد:
𝑡𝑖𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑛𝑖𝑡 = 𝑐 + 𝑎1 𝐿𝐺𝐷𝑃𝑖𝑡 + 𝑎2 𝐿𝐶𝑃𝐼𝑖𝑡 + 𝑎3 𝐿𝐸𝑋𝑖𝑡 +
 )1رابطه

که در اين مدل متغیر  openدرجۀ باز بودن تجاری کاالهای ورزشي LGDP ،لگاريتم تولید ناخالص داخلي LCPI ،لگاريتم
شاخص قیمت مصرفکننده و  LEXلگاريتم نرخ ارز است .دادههای تولید ناخالص داخلي به قیمت ثابت دالر  2010و شاخص
قیمت مصرفکننده و نرخ ارز همگي از سايت بانک جهاني برای کشورهای منتخب عضو منطقۀ منا شامل بقرين ،ايران ،مصر،
عمان ،عربستان صعودی ،امارات ،اردن ،کويت ،يمن ،الجزاير ،مراکش و تونس استخراج شده است .درجۀ باز بودن تجاری کاالهای
ورزشي بهصورت زير مقاسبه ميشود:
درجۀ باز بودن تجاری کاالهای ورزشي = (صادرات کاالهای ورزشي  +واردات کاالهای ورزشي) /تولید ناخالص داخلي
یافتههای پژوهش

در اين تققیح ابتدا آزمونهای ريشۀ واحد پانلي برای بررسي ايستايي متغیرها بررسي ميشود ،سنس آزمونهای همانباشتگي پانلي
بین متغیرها بررسي و در پايان رابطۀ بلندمدت بین متغیرها تخمین زده ميشود.
آزمونهای ریشه واحد

اغلب مدلهای اقتصادسنجي مورد استفاده در دهههای اخیر بر ترض ايستايي دادهها مبتني است .اما بیشتر دادههای اقتصادی
ناايستا هستند ،ازاينرو پیش از بهکارگیری متغیرها در مدل ابتدا آزمونهای ايستايي صورت ميگیرد .درصورتيکه متغیرها ايستا
باشند ،تخمینهای حاصل مشکل رگرسیون ساختگي را نخواهند داشت ،اما چنانچه ناايستا باشند ،رابطۀ همانباشتگي بین متغیرها
را بررسي ميکنیم .آزمونهای ريشۀ واحد دادههای پانلي بر مبنای مدل خود رگرسیوني مرتبۀ اول ) 𝐴𝑅(1مرتبه اول بهصورت
زير تعريف ميشود:
𝑡𝑦𝑖,𝑡 = 𝜌𝑖 𝑦𝑖,𝑡−1 + 𝜀𝑖,
 )2رابطه
که در آن𝑁  𝑖 = 1, . . . ,نشاندهند واحدهای مقطعي و 𝑇  𝑡 = 1, . . . ,بیانگر دورههای زماني مشاهدات هستند و 𝑖𝜌 ،رايب
خودرگرسیوني و 𝑡 𝜀𝑖,جزء اخالل معادله با ترض اينکه ) 𝑡 𝜀𝑖,𝑡 ≈ 𝑁(0, 𝜎𝜀2𝐼𝑖.است .اگر  |𝜌𝑖 | < 1باشد ،گفته ميشود  y iبهطور
،عیف پاياست .بهعبارت ديگر اگر  |𝜌𝑖 | = 1باشد 𝑦𝑖 ،دارای ريشۀ واحد است.
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در آزمونهای ريشۀ واحد دو ترض برای 𝑖𝜌 در نظر گرتته ميشود :اول اينکه ترض ميشود که در تمامي مقاطع ،پارامترها
i

بريتانگ2

ثابتاند ،به اين صورت که برای همۀ ها 𝜌 = 𝑖𝜌 است .آزمونهای ارائهشده توسط لوين 1و همکاران )2002( ،و
( )2000بر اين ترض استوارند (مقمدی2019 ،؛ مقمدپور و همکاران .)2021 ،دوم اينکه برای 𝑖𝜌 مقدوديتي در نظر گرتته
نميشود .آزمونهای تیشر 3،پسران و شین )2003(4و با استفاده از روشهای 𝑃𝑃  𝐴𝐷𝐹,که توسط مداال و وو )1999(5و کوهي6
( )2001ارائه شده است ،اين ترض را در آزمون ريشه واحد به کار ميگیرند.
تخمین مدل

جدول  1نتايج آزمونهای ريشۀ واحد پانلي را برای همۀ متغیرها نشان ميدهد.
جدول  .1نتایج آزمونهای ریشۀ واحد برای متغیرها در سطح دادهها

لوين لین چو
بريتانگ
ايم پسران شین
 ADFتیشر
 PPتیشر

نرخ ارز
و،عیت
ناايستا
ناايستا
ناايستا
ناايستا
ناايستا

آمار t
-0/60
6/14
2/01
13/04
4/17

شاخص قیمت مصرفکننده
آمار t
و،عیت
1/73
ناايستا
7/84
ناايستا
0/69
ناايستا
24/47
ناايستا
35/79
ناايستا

تولید ناخالص داخلی
آمار t
و،عیت
0/94
ناايستا
-0/13
ناايستا
3/74
ناايستا
14/17
ناايستا
5/41
ناايستا

درجۀ باز بودن تجاری
آماره t
و،عیت
1/36
ناايستا
3/93
ناايستا
1/22
ناايستا
33/99
ناايستا
33/63
ناايستا

همانطورکه جدول  1نشان ميدهد ،در آزمونهای ريشۀ واحد برای همۀ متغیرها مقدار آمار  tکمتر از مقدار بقراني است،
بنابراين تر،یۀ صفر را نميتوان رد کرد ،ازاينرو همۀ متغیرها در سطح دادهها ناايستا هستند و هیچکدام از متغیرها ايستا از درجۀ
صفر نیست .برای بررسي و مشخص شدن درجۀ ايستايي متغیرها در مرحلۀ بعدی آزمونهای ريشۀ واحد پانلي را برای تفا،ل مرتبۀ
اول متغیرها انجام ميدهیم .جدول  2نتايج آزمونهای ريشۀ واحد پانلي را برای تفا،ل مرتبۀ اول متغیرها نشان ميدهد.
جدول  .2نتایج آزمونهای ریشۀ واحد برای تفاضل مرتبه اول متغیرها

لوين لین چو
بريتانگ
ايم پسران شین
 ADFتیشر
 PPتیشر

نرخ ارز
و،عیت
ايستا
ايستا
ايستا
ايستا
ايستا

آمار t
**-8/11
**-2/34
**-6/63
**67/62
**115/79

شاخص قیمت مصرفکننده
آمار t
و،عیت
**
-6/88
ايستا
-0/67
ناايستا
**-6/04
ايستا
**
72/46
ايستا
**89/84
ايستا

تولید ناخالص داخلی
آمار t
و،عیت
**
-6/5
ايستا
**
-4/43
ايستا
**-6/16
ايستا
**
75/29
ايستا
**81/57
ايستا

درجۀ باز بودن تجاری
آمار t
و،عیت
**
-6/74
ايستا
2/16
ناايستا
**-4/03
ايستا
**
71/98
ايستا
**123/83
ايستا

1.
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نتايج جدول  2نشان ميدهد که همۀ متغیرها با تفا،ل مرتبۀ اول ايستا هستند ،ازاينرو ميتوان نتیجه گرتت که همۀ متغیر با
درجۀ يک ايستا هستند .با توجه به اينکه همۀ متغیرها در سطح دادهها ناايستا هستند ،ازاينرو در اين صورت تخمین مدل معتبر
نخواهد بود و آزمون همانباشتگي بین متغیرها را بررسي ميکنیم .چنانچه آزمونهای همانباشتگي مورد تأيید باشند ،ميتوان رابطۀ
بلندمدت را بین متغیرها استخراج کرد.
آزمونهای همانباشتگی پانلی

درصورتيکه متغیرهای مدل ناايستا باشند ،چنانچه ترکیب خطي اين متغیرها ايستا باشد ،ميتوان گفت که رابطۀ بلندمدت بین
متغیرها وجود دارد .آزمونهای همانباشتگي برای بررسي وجود رابطۀ بلندمدت بین متغیرها بهکار ميرود (ابريشمي .)1383 ،در اين
تققیح برای بررسي وجود همانباشتگي پانلي بین متغیرها از آزمونهای پدروني ( )2001استفاده ميشود .اين آزمون وجود ناهمگني
در پوياييها و واريانس جمالت خطای پانل را مدنظر قرار ميدهد .تر،یۀ صفر در اين آزمون بیانگر نبود رابطۀ همانباشتگي و
تر،یۀ مقابل بیانگر وجود همانباشتگي بین متغیرهاست .پدروني )2001(1برای بررسي آزمونهای همانباشتگي دو نوع آمار آزمون
را پیشنهاد داده است.
نوع اول مبتني بر رويکرد درونگروهي و شامل چهار آماره است .اين آماره بیانگر متوسط آماره آزمونهای سری زماني
همانباشتگي پانلي در طول مقاطع است .آزمون دوم پدروني مبتني بر روش بینگروهي و شامل سه آماره است .جدول  3نتايج
آزمون همانباشتگي پانلي بین متغیرها را نشان ميدهد.
جدول  .3نتایج آزمونهای همانباشتگی پانلی پدرونی
نتیجۀ آزمون
عدم رد همانباشتگي
رد همانباشتگي
عدم رد همانباشتگي
عدم رد همانباشتگي
رد همانباشتگي
عدم رد همانباشتگي
عدم رد همانباشتگي

سطح احتمال
0/05
0/32
0/00
0/00
0/73
0/00
0/00

مقدار آمارۀ آزمون
1/63
-0/45
-2/33
-2/78
0/61
-2/56
-2/67

نوع آزمون
Panel v-statistic
Panel rho-statistic
Panel PP-statistic
Panel ADF-statistic
Group rho-statistic
Group PP-statistic
Group ADF-statistic

نتايج آزمون همانباشتگي بیانگر اين است که از بین هفت آمار آزمون دو آزمون وجود همانباشتگي پانلي بین متغیرها را رد
ميکند و در پنج آزمون همانباشتگي پانلي بین متغیرها را نميتوان رد کرد ،بنابراين ميتوان نتیجه گرتت که رابطۀ همانباشتگي
بین متغیرها وجود دارد و متغیرها رابطۀ خطي بلندمدت دارند .در مرحلۀ بعد رابطۀ بلندمدت بین متغیرها تخمین زده ميشود.
مدل حداقل مربعات معمولی پویا

با توجه به اينکه در اين تققیح تعداد سالهای مورد بررسي بیشتر از تعداد کشورهاست ( ،)T>Nبرای تخمین رابطۀ بلندمدت
از روش حداقل مربعات معمولي پويا استفاده ميشود .استاک و واتسون )1993( 2با تعديل روش حداقل مربعات معمولي ،روش
حداقل مربعات معمولي پويا را برای برآورد رابطۀ بلندمدت متغیرهای دارای روند تصادتي پیشنهاد کردند .در اين روش الگوی زماني
واکنش يک متغیر وابسته نسبت به تغییرات متغیرهای مستقل مورد توجه قرار ميگیرد .ا،اته کردن مقادير پیشین و پسین تفا،ل
Pedroni
Stock & Watson

1.
2.
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مرتبۀ اول متغیرهای تو،یقي در مدل ،سبب از بین رتتن همبستگي بین جزء خطای رگرسیون و متغیرهای تو،یقي و همچنین
کاهش تورش مجانبي ناشي از درونزايي متغیرهای تو،یقي ميشود و در نهايت خطای برآورد مدل حداقل مربعات معمولي پويا
بهصورت چشمگیری کاهش مييابد (کائو و چیانگ .)2000 1،از مزيتهای اين مدل ميتوان گفت که اين مدل برای نمونههای
کوچک نیز کاربرد دارد و دارای توزيع مجانبي نرمال است (پايتختي اسکوئي و طبقچي .)1393 ،جدول  4نتايج تخمین رابطۀ
بلندمدت با استفاده از روش حداقل مربعات معمولي پويا را نشان ميدهد.
جدول  .4نتایج تخمین رابطۀ بلندمدت با روش حداقل مربعات معمولی پویا
متغیرهای توضیحی
تولید ناخالص داخلي
شاخص قیمت
نرخ ارز
آمار R2

سطح احتمال
0/00
0/02
0/04

آمارۀ آزمون
5/59
-2/29
2/07

ضریب متغیرها
0/064
-0/014
0/012
0/96

نتايج تخمین رابطۀ بلندمدت نشان ميدهد که همۀ ،رايب در سطح  5درصد معنادار و مقدار  R2مدل برابر با  96درصد است.
،ريب متغیر تولید ناخالص داخلي مثبت است و نشان ميدهد که با اتزايش يک واحد تولید ناخالص داخلي ،درجۀ باز بودن تجاری
کاالهای ورزشي  0/064واحد اتزايش مييابد، .ريب متغیر شاخص قیمت منفي است ،بدانمعنا که با اتزايش يک واحد شاخص
قیمت کاالها 0/014 ،واحد درجۀ باز بودن تجاری کاالهای ورزشي کاهش پیدا ميکند .همچنین با اتزايش يک واحد نرخ ارز ،درجۀ
باز بودن تجاری کاالهای ورزشي  0/012واحد اتزايش مييابد.

بحث و نتیجهگیری

دستیابي به رشد اقتصادی باالتر ،از اهداف عمد هار نظاام اقتصاادی اسات (نیکوقدم و جزمي .)1397 ،اما عوامل بيشماری در
سطح اقتصاد خرد و کالن وجود دارند که ميتوانند آن را تقتالشعاع قرار دهند ،ازاينرو صنعت ورزش بهعنوان يکي از صنايع نوين
که در اقتصاد بینالمللي طي دهههای اخیر نقش مولدی ايفا کرده و برای سرمايهگ اریهای کالن اقتصادی بیش از پیش برای هر
کشوری تأثیرگ ار است ،از متغیرهای کالن کشوری تأثیر ميپ يرد .باز بودن تجاری به معنای ادغام يکنارچۀ اقتصاد است .کشوها
ميتوانند از پتانسیلي که باز بودن اقتصادی تراهم ميسازد ،در جهت خلح ترصتهای اقتصادی جديد برای مردم خود استفاده کنند.
همچنین از نیروی اقتصاد جهاني استفاده کنند تا میزان کارايي ،نوآوری و بهرهوری در اقتصاد ملي را اتزايش دهند .مناتع اقتصاد
باز به دو طريح مققح ميشوند :اول ،با بزرگتر شدن انداز بازار برای بنگاههای داخلي و دسترسي آنها به بازارهای بینالمللي،
ترصتهای جديد برای اقتصاد ملي تراهم ميشود .از طرتي اين ترصت برای بنگاههای داخلي پديد ميآيد که نقش خود را در
«زنجیره ارزش جهاني» مشخص کنند؛ دوم ،وقتي نگاههای داخلي در معرض رقابت ،تخصص و تناوری بینالمللي قرار گیرند،
ارتقای سطح بهرهوری و نوآوری پديد ميآيد (پايتختي اسکوئي و طبقچي .)1393 ،تخصصي شدن در نتیجۀ باز بودن تجاری اقتصاد
موجب ميشود که کاالها در هر کشوری با مزيت بیشتری تولید شوند و در نتیجه موجب کاهش قیمت تمامشد کاالهای صادراتي
ميشود.
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پژوهش حا،ر به بررسي اثر متغیرهای تولید ناخالص داخلي ،نرخ ارز و تورم بر درجۀ باز بودن تجاری ورزشي کشورهای منا
پرداخت .نتايج نشان داد که ،ريب متغیر تولید ناخالص داخلي مثبت است و نشان ميدهد که با اتزايش يک واحد تولید ناخالص
داخلي ،درجۀ باز بودن تجاری کاالهای ورزشي  0/064واحد اتزايش مييابد .تققیقات تجربي پیشین نیز نشان دادهاند که در اغلب
کشورهای در حال توسعه ،آزادسازی تجاری علت تغییر رشد اقتصادی بوده است .صنعت ورزش و صنعت کاالهای ورزشي در کشور
جزء صنايعي است که توان درآمدزايي برای کشور را دارد ،چراکه با اتزايش میزان تقا،ای مردم و اتزايش میزان رشد اقتصادی
کشورها شرايط برای استفاده از تناوریهای بهروز و تجهیزات پیشرتته در زمینۀ تولید کاالها برای تولیدکنندگان کاالهای ورزشي
و اتزايش کیفیت و نقو بستهبندی برای صادرات و میزان رقابت کاالهای ورزشي کشورها در بازارهای جهاني تراهم ميشود .اين
امر در يک رابطۀ علت و معلولي سبب اتزايش رشد اقتصادی کشور البته بر مبنای ياتتۀ مدل در بلندمدت ميشود .همچنین در
کشورهايي که کیفیت و تنوع صادراتي بااليي داشته باشند ،اقتصاد کشورها با سرعت باالتری رشد ميکند (هوچت بوردو 1و
همکاران .)2018 ،همچنین استفاد کمتر از تناوری در صنعت کاالهای ورزشي نگراني بزرگي برای اين بخش است ،زيرا صنعت
کاالهای ورزشي بیشتر در مقیاس کوچک تعالیت ميکند ،بنابراين اتخاذ هزينههای باالی تناوری برای اين صنعت کمي دشوار
است .اين بخش اغلب به نیروی کار وابسته است که کمتر با استفاده از تناوری آشناست ،بنابراين در روزهای مدرن مشکل اين
بخش است ،زيرا تناوری از اهمیت زيادی در تجارت امروز برخوردار است و نبود تناوری بر کارايي اين بخش اثر دارد که باز بودن
تجاری بخش ورزشي کشورهای اين منطقه ميتواند اين مشکل را حل کند .از سوی ديگر درجۀ باز بودن تجاری بهعنوان نتیجۀ
کاهش تعرتهها ،ميتواند سرمايهگ اری مستقیم خارجي را ترغیب کند و رشد اقتصادی بلندمدت را اتزايش دهد (مقمدپور و
همکاران.)1398 ،
ديگر ياتتۀ تققیح نشان داد که ،ريب متغیر شاخص قیمت منفي است ،بدانمعنا که با اتزايش يک واحد شاخص قیمت کاالها،
 0/014واحد درجۀ باز بودن تجاری کاالهای ورزشي کاهش پیدا ميکند .نتايج تققیح سرالب و همکاران ( )1397نشان داد که
،ريب متغیر درجۀ باز بودن تجاری اثری مثبت و معنادار بر شاخص قیمت واردات کاالهای ورزشي دارد .بهعبارتي ،به ازای يک
واحد تغییر در درجۀ باز بودن تجاری ،قیمت کاالهای وارداتي ورزشي ايران  2/36درصد اتزايش مييابد (سرالب و همکاران،
 .)1398در خصوص تأثیرگ اری درجۀ باز بودن اقتصاد بايد گفت که تأثیر مستقیم و غیرمستقیم بر شاخص قیمت واردات دارد .در
تأثیر مستقیم درجۀ باز بودن اقتصاد بر شاخص قیمت واردات انتظار بر اين است که با اتزايش حجم تجارت ،نوسانات شديد نرخ ارز
به قیمت کاالهای وارداتي و مصرتي انتقال يابد؛ بنابراين در تأثیرگ اری مستقیم ميتوان انتظار داشت که بین درجۀ باز بودن اقتصاد
و شاخص قیمت واردات رابطۀ مستقیمي برقرار باشد (اصغرپور و همکاران .)1395 ،همچنین نتايج نشان داد که ،ريب متغیر نرخ
ارز مثبت است؛ بدانمعنا که با اتزايش يک واحد نرخ ارز ،درجۀ باز بودن تجاری کاالهای ورزشي  0/012واحد اتزايش مييابد.
کازروني و همکاران ( )1388اثر درجۀ باز بودن تجارت بر بيثباتي نرخ واقعي ارز (مطالعۀ موردی) کشورهای منتخب منطقۀ منا را
بررسي کردند .متغیرهای درجۀ باز بودن تجارت ،نسبت مخارج دولتي به تولید ناخالص داخلي و رشد بهرهوری نیاروی کاار تاأثیر
منفاي و نارخ تاورم تأثیر مثبت و معنادار بر بيثباتي نرخ واقعي ارز داشتهاند .همچنین اتزايش درجۀ باز بودن تجارت به کاهش
نوسانات نرخ واقعي ارز منجر ميشود (کازروني و همکاران .)1388 ،چنانچه سهم کشورهای منتخب منا از تجارت بینالمللي
کاالهای ورزشي پايین باشد ،بهعنوان کشورهای کوچک در عرصۀ تجارت ،پ يرند قیمتهای جهاني خواهند بود ،ازاينرو اگر
قیمت جهاني باال برود ،قیمت داخلي اين کشورها نیز اتزايش خواهد داشت .همچنین با توجه به اينکه کاالهای ورزشي ،مورد
استفاد عموم جامعه است و اهداف بزرگي همچون سالمي و تندرستي نیز دارد و همچنین در سبد کاالهای بیشتر خانوارها سهیم
است ،در صورت اتزايش شديد نرخ ارز توصیه ميشود مسئوالن بررسيهای الزم را در اين مواقع انجام دهند.
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 موانع موجود در زمینۀ واردات را کاهش داده و همزمان،سیاستگ اران کالن اين کشورها بايد با اعمال سیاست آزادسازی تجاری
 بیشتر اين کشورها در معرض، از طرف ديگر.با اتزايش صادرات سهم بیشتری از بازارهای جهاني را به خود اختصاص دهند
 سیاستگ اران اقتصادی کشورها همواره. ازاينرو پیشنهاد ميشود بر تقويت صادرات تأکید شود،شوکهای قیمت نفت قرار دارند
 مسئلۀ تجارت خارجي را در حوز صنعت کاالهای ورزشي مورد،بايد زمانيکه برای رشد اقتصادی کشورشان برنامهريزی ميکنند
 همچنین اتزايش حمايتها و سیاستهای تشويقي دولت بهمنظور ج ب سرمايههای خارجي در حوز صنعت.توجه جدی قرار دهند
ورزش و بهويژه تولید مقصوالت و کاالهای ورزشي در کشور و همچنین دادن تسهیالت به تولیدکنندگان داخل کشور و برداشتن
 بخشودگي مالیاتي برای اين صنف از ساير مواردی است که ميتواند به توسعۀ تجارت اين صنعت نوپا،برخي موانع بر سر راه تولید
 بهبود کیفیت، تبلیغ،اته کردن بخشهای تققیقاتي در زمینۀ بازاريابي و صادرات (بستهبندی، از سوی ديگر ا.کمک شاياني کند
.) و شناسايي بازارهای هدف از اهم موارد م کور برای اتزايش سهم تجارت جهاني است.. و
تقدیر و تشکر

.از داوران مقترم به خاطر ارائه نظرهای ساختاری و علمي سناسگزاری ميشود
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