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 المللی کاالهای  بررسی میزان مبادالت بین
  1380 و 1377ورزشی ایران در سالهای 

 * دانشگاه تبریز ستادیارا؛ دکتر فریبا عسکریان 
 استادیار دانشگاه تبریز؛ دکتر افشار جعفری 

 و میزان نبودن روشن و ورزش صنعت اقتصادی ۀتوسع در ورزشی المللی  بین مبادالت نقش اهمیت به توجه با :چکیده
 خارجی بازرگانی آمار به مربوط های  داده آوری  جمع با گرفت تصمیم محقق ایران ورزش صنعت در آن سهم

 .یابد دست منظور این به اساسی کاالهای  بندی  طبقه اساس بر 1380 و 1377 سالهای ورزشی کاالهای
 با طرفه  یک طور به نسبتها آزمون از استفاده با سپس و تنظیم توصیفی آمار از استفاده با ابتدا حاصل های  داده

 1377 سالهای در کشور ورزشی واردات داد نشان نتایج .شدند بررسی α=05/0 سطح در Z نمرات از استفاده

 داخلی ناخالص تولید %46/0 و %58/0 ،واردات کل %01/0 به دیکنز ریال، میلیارد 16 و 8 با ترتیب به 1380 و

 این ورزشی صادرات .است داشته رشد %5/37 و بود کشور داخلی ناخالص تولید %001/0 و %002/0 و ورزش

 ناخالص تولید %19/3 و %16/1 صادرات، کل %06/0 و %04/0 ریال، میلیارد 45 و 16 با ترتیب به نیز سالها

 مبادالت میزان .دارد رشد %67/271 و است کشور داخلی ناخالص تولید %012/0 و %004/0 ورزش، داخلی

 کوچک باید را آن یلدال ترین مهم که است ترکم معناداری طور به پیشرفته کشورهای به نسبت ایران المللی  بین

 فقدان ورزشی، یکاالها مرغوبیت عدم خانوار، ورزشی های  هزینه و ورزشی کاالهای بازار اندازۀ بودن

کشور  ارز نابرابری و کاالها شدۀ  تمام قیمت افزایش و اقتصادی، تحریمهای مناسب، بازاریابی و تبلیغات
 .نسبت به سایر کشورها دانست

 

 المللی ورزشی  تولید ناخالص داخلی، صنعت ورزش، مبادالت بین  :واژگان کلیدی
* E.mail: askarian@tabrizu.ac.ir 

 
 مقدمه
 محرکی عامل داشتن دست در با ورزش عتصن

 امکان ورزشی، بزرگ مسابقات برگزاری همچون

 فراهم را ها  رسانه و تبلیغاتی فرصتهای از گیری  بهره

 الزم بستر ایجاد موجب خود امر این که است کرده

 گردیده ورزش و تجارت صنعت، بین تعامل برای

 و ورزش توسعۀ خدمت در راهبردی پلی که است

 از یکی ).4( رود  می شمار به آن اقتصادی قرون

 این تأثیر ورزش، مستقیم اقتصادی فواید ترین مهم

 موجب که کشورهاست خارجی مبادالت بر صنعت

 به جهانی تجارت از صنعت این سهم گردیده

 صادرات و واردات هرچند ).13( برسد درصد5/2

 از درصد 2/0 تا 04/0 ناچیز سهم ورزشی کاالهای
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 98 1380 و 1377بررسی میزان مبادالت بین المللی کاالهای ورزشی ایران در سالهای 

 خود به را کشورها GDP(1( داخلی اخالصن تولید

 المللی  بین مبادالت میزان ،)17(دهد   می اختصاص

 صنعت و ورزش توسعۀ با کشور هر ورزشی کاالهای

 شده انجام مطالعات ).10( است متناسب کشور آن

 با امریکا متحدۀ ایالت است حاکی 1990 سال در

 داشتن دست در و دالر  میلیون537,37 ارزش

 ترین بزرگ جهان ورزشی تجهیزات بازار ددرص30

 الفی ).15( داراست را دنیا ورزشی تجهیزات بازار

 ورزشی کاالهای صادرات و واردات ارزش نیز میک

 حدود ترتیب به 1995 سال در را امریکا متحده ایالت

 است کرده اعالم دالر  میلیون544,4 و 151,10

)16.( 
 انیجه ارزش )1998( اولِت گزارش اساس بر

 میلیارد90 حدود 1997 سال در ورزشی تجهیزات

 5 حدود 1996 سال به نسبت که شد اعالم دالر
 10 که است حالی در این .است داشته رشد درصد

 75 و جهانی بازار درصد 80 از بیش پیشرفته کشور

 .اند  کرده خود آن از را المللی  بین تجارت درصد
 22 ژاپن د،درص 33 اروپا اتحادیۀ درصد، 30 امریکا

 را ورزشی تجهیزات بازار درصد 3 کانادا و درصد،

 سایر به مربوط مابقی درصد 12 فقط و دارایند

 تجهیزات بازار ترین بزرگ ).15( کشورهاست

 916,1 و 012,2 ،284,2 ،575,6 با اروپا ورزشی
 آلمان، انگلستان، به مربوط ترتیب به دالر میلیارد

 کاالهای بازار زشار ).9( است فرانسه و ایتالیا

 میلیارد 2/1 حدود 2001 سال در نیز چین ورزشی

 گزارش دالر میلیارد 2 میزان تا 2004 سال در و دالر

 کاالهای ارزش که است حالی در این .است شده

 350 بر بالغ 1370 سال در ایران تولیدی ورزشی

 45 میزان به 1380 سال در ولی بوده دالر میلیون

  ).5( تاس داشته کاهش درصد
 سال در اروپا ورزشی کاالهای صادرات ارزش

 است شده گزارش یورو میلیون 5019 حدود نیز 1999

 بیشترین )درصد 21( دالر میلیون 2400 با ایتالیا که

 اختصاص خود به را ورزشی کاالهای صادرات سهم

 صنعت، گروه گزارش اساس بر ).10 ،8( است داده

 موجب سیدنی المپیک بازیهای استرالیا منابع و علوم

 ورزشی کاالهای روی بر جهانی بازارهای گشایش

 تخمین و گشته دالر میلیون 830 ارزش تا کشور این

 کاالهای صادرات ارزش 2006 سال تا شود  می زده

 ).12 ،11( برسد نیز دالر میلیارد 3/1 سقف به ورزشی

 چند ورزشی صادرات و واردات میزان از ای  نمونه

 1 ).14( است آمده 1 جدول رد منتخب کشور
 و نفت، صادرات به ایران اقتصاد شدید وابستگی

 منبع این بودن پذیر  پایان و آن قیمت تنوسانا

 از را درآمدزا صنایع دیگر به توجه نیاز اقتصادی،

 مطالعات .است کرده برخوردار ای  ویژه اهمیت

 صادرات توسعۀ سیاستهای دهد  می نشان شده انجام

 به توجهی قابل کمک حاصل، ارز از جدا غیرنفتی،

 ).7( کرد خواهد اقتصادی متغیرهای و بخشها سایر

 راهبرد در ملموسی جهت تغییر اخیر سالهای در

 این در که شود  می مشاهده کشور اقتصادی توسعۀ

 صادرات بر تأکید با صادرات توسعۀ جدید، رویکرد

 توسعۀ های  برنامه در بارز راهبردهای از یکی غیرنفتی

 محسوب کشور فرهنگی و اجتماعی اقتصادی،

 از استفاده نیاز راهبرد این تعقیب در ).3( شود  می

 کشورهای برداری  بهره قابل تجاری فرصتهای تمامی

 ارزی درآمد کمبود با که ایران نظیر توسعه حال در

 اهمیت و است انکار غیرقابل ضرورتی اند مواجه

 دو را ورزش نهمچو درآمدزایی صنایع به توجه

 .کند  می چندان

                                                             
1. Gross Domestic Product 
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 99دکتر فریبا عسگریان، دکتر افشار جعفری

 مختلف سالهای در امریکا و نیوزلند کانادا، ورزشی صادرات و واردات میزان .1جدول 
 رشد%  1996 1995 1993 1991 نوع مبادله واحد پول کشور

 21 3/556 5/506 4/338 8/214 صادرات میلیون دالر کانادا کانادا 6/9 4/948 2/1081 4/794 2/599 واردات
 2/26 8/92  2/63 29 صادرات میلیون دالر نیوزلند نیوزلند 5/11 5/203  4/134 2/118 واردات
   4544   صادرات میلیون دالر امریکا امریکا   10151   واردات

 
 شناسیروش 
 پیمایشی -توصیفی تحقیقات نوع از مطالعه این

 موضوع، ماهیت دلیل به و شود  می محسوب

 ای  کتابخانه روش از استفاده با ها  ادهد آوری  جمع

 المللی  بین مبادالت منظور بدین .است گرفته صورت

بندی کاالهای اساسی   ورزشی ایران بر اساس طبقه
)CPC(1،  توپ، انواع کفش، پوشاک، گروه شش به 

 سایر و ورزشی ـ تفریحی قایقهای دوچرخه،

 از استفاده با مربوط اطالعات و تقسیم تجهیزات

 و 1377 سالهای خارجی بازرگانی آمار های  سالنامه
 سپس ).2 ،1( است شده مطالعه و استخراج 1380

 میزان داخلی، ناخالص تولید محاسبۀ در استفاده برای

  :شد محاسبه زیر روش به صادرات خالص
 کل صادرات ـ ورزشی کاالهای کل واردات

 ورزشی صادرات خالص = ورزشی کاالهای
 صادرات و واردات میزان جداگانۀ محاسبۀ از بعد

 واقعی تغییرات به دستیابی دلیل به ورزشی، کاالهای

 قیمتهای ،1380و 1377 سالهای بین ورزشی مبادالت

 شاخص تقسیم با و شد گرفته نظر در پایه سال 1377 سال

 نمودن ضرب و ،1380 سال بر 1377 سال قیمتهای

  ).6( دش حذف تورم آثار ها،  هزینه در حاصل مقدار
 آمار از استفاده با ابتدا تحقیق، این های  داده

 با سپس .شد مقدماتی بررسی و تنظیم توصیفی

 آزمون ( غیرپارامتریک استنباطی آمار از استفاده

 در Z نمرات از استفاده با یکطرفه طور به )نسبتها

 .گردید بررسی α=05/0 سطح

 ها  یافته
 دو در ورزشی خدمات و کاالها خارجی تبادالت

 8 واردات .شد بررسی صادرات و واردات بخش
 نزدیک ،1377 سال در کشور ورزش ریالی میلیارد

 تولید از درصد 58/0 ،واردات کل از درصد 01/0 به

 تولید از درصد 002/0 و ،ورزش یداخل ناخالص

 .است داده اختصاص خود به را کشور داخلی ناخالص
 ،1377 سال در ورزشی واردات میزان بیشترین
 و )درصد 92/42( ورزشی های  دوچرخه به مربوط
 )درصد 6/0( ورزشی پوشاک به مربوط آن کمترین
 1380 سال ریالی میلیارد 13 ورزشی واردات .است

 از درصد 46/0 ،واردات کل از درصد 01/0 حدود

 تولید از 001/0 و ،ورزش داخلی ناخالص تولید

 .تاس داده اختصاص خود به را کل داخلی ناخالص
 تورم، احتساب با کشور ورزشی واردات میزان

 .شد برآورد 1377 سال از بیشتر درصد 5/37 حدود
 سال در ورزشی واردات سهم کمترین و بیشترین

 و )درصد 54/83( تجهیزات به مربوط ترتیب به 1380
 و 2 جدول( است )درصد 03/0( ورزشی پوشاک
 ).1 شکل
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 100 1380 و 1377بررسی میزان مبادالت بین المللی کاالهای ورزشی ایران در سالهای 

 * )ریال اردمیلی( 1380 و 1377 واردات میزان ۀمقایس .2جدول 
%رشد واقعی% رشد نسبی*تغییرات واقعی* نسبیتغییرات 1380* 1377* شرح

 -2/55 -92 -028/0 -046/0 004/0 05/0 پوشاک ورزشی
 33/73 22/122 066/0 11/0 2/0 09/0 کفش ورزشی

 -36 -60 -360/0 -6/0 4/0 1 ی ورزشیتوپها
 -5/49 -5/82 -98/1 -3/3 7/0 4 دوچرخه

 120 200 24/0 4/0 6/0 2/0رزشیو -حییقهای تفریقا
 160 67/266 8/4 8 11 3 زاتیر تجهیسا

 5/37 5/62 3 5 13 8 جمع
 

   

 1377 سال به نسبت 1380 سال ورزشی واردات واقعی رشد و نسبی رشد میزان .1شکل 
 

 ،1377 سال یریال میلیارد 16 ورزشی صادرات
 درصد 16/1 صادرات، کل از درصد 04/0 به نزدیک

 از درصد 004/0 و ورزش داخلی ناخالص تولید از

 داده اختصاص خود به را داخلی ناخالص تولید

 سال ورزشی صادرات سهم که، درحالی .است

 از درصد 06/0 حدود ریالی، میلیارد 45 رشد با 1380

 داخلی ناخالص تولید از درصد 19/3 ،صادرات کل

 داخلی ناخالص دتولی از درصد 012/0و ،ورزش

 سال در کشور ورزشی صادرات میزان .است کشور

 نشان رشد درصد 67/271 ،1377 سال به نسبت 1380

  .دهد  می

 و 1377 سالهای در ورزشی صادرات میزان
 صادرات کل از درصد 2/1 و 3/0 ترتیب به 1380

 میزان بیشترین .دهد  می تشکیل را کشور غیرنفتی

 1380و 1377سالهای در ورزشی یکاالها صادرات

 به مربوط آن کمترین و ورزشی کفش به مربوط

 ).2 شکل و 3 جدول( است ورزشی قایقهای

 گیری  بحث و نتیجه
 ناچیز سهم ورزشی کاالهای صادرات و واردات

 کشورها داخلی ناخالص تولید از درصد 2/0 تا 04/0

  این ایران در ولی ،)17( دهد  را به خود اختصاص می
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101دکتر فریبا عسگریان، دکتر افشار جعفری

 * )ریال میلیارد( 1380 و 1377 صادرات میزان مقایسۀ .3جدول 
 %رشد واقعی  %رشد نسبی  *تغییرات واقعی*تغییرات نسبی *1380 *1377 شرح

 33/223 22/372 06/12 1/20 5/25 4/5 پوشاک ورزشی

 375 625 5/25 5/42 3/49 8/6 کفش ورزشی

 268 67/446 02/4 7/6 2/8 5/1 توپهای ورزشی
 -4/26 -44 -66/0 -1/1 4/1 5/2 دوچرخه

 540 900 054/0 09/0 1/0 01/0قایقهای تفریحی ورزشی
 33/1973 89/3288 55/3 92/5 1/6 18/0 سایر تجهیزات

 67/271 78/452 53/44 21/74 6/90 39/16 جمع
 

 
 1377 سال به نسبت 1380 سال ورزشی صادرات واقعی رشد و نسبی رشد میزان .2شکل 

 
 به( است آن جهانی استاندارد از مترک بسیار سهم

 تولید درصد 006/0 صادرات خالص میانگین طور

 خالص کلی طور به ).است کشور داخلی ناخالص

 سهم کمترین ورزشی کاالهای خارجی تبادالت

 ناخالص تولید دهندۀ  تشکیل اجزای بین در ممکن

 این ).درصد 73/2( است کشور ورزش داخلی

 کاالهای صادرات و داتوار رشد که است درحالی

 ترتیب به 1377 به نسبت  1380 سال در ایران ورزشی

 میزان .است بوده درصد 11/272و 33/32 حدود

 با کشور هر ورزشی کاالهای المللی  بین مبادالت

 .است متناسب کشور آن صنعت و ورزش توسعۀ
 سهم بودن پایین احتمالی دالیل از یکی بنابراین،

 ناخالص تولید از کشور شیورز کاالهای مبادالت

 کاالهای بازار اندازۀ بودن کوچک به باید را داخلی

 کشور آن خانوار ورزشی های  هزینه و ورزشی

 حاکی شده انجام مطالعات ).10( دانست مربوط

 با جهان ورزشی تجهیزات بازار ترین بزرگ است

 و امریکاست کشور مختص دالر میلیون 537,37
 ،575,6 با ترتیب به فرانسه و لیاایتا آلمان، انگلستان،

 ترین بزرگ دالر میلیون 916,1و 012,2 ،284,2
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 102 1380 و 1377بررسی میزان مبادالت بین المللی کاالهای ورزشی ایران در سالهای 

ود ـا را از آن خـی اروپـزات ورزشـازار تجهیـب
 ).  9( اند  کرده

 ،صادرات است حاکی شده انجام مطالعات نتایج
 ۀبودج و دارد باالیی بسیار زایی  اشتغال و تولیدی اثر

 به توجه با .بخشد  می بهبود درآمدی نظر از را دولت

 ،کشور اقتصادی ۀتوسع راهبرد ملموس جهت تغییر
 شده انجام مطالعات نفتی، غیر صادرات بر اتکا یعنی

 صادرات ۀتوسع سیاستهای است حاکی ایران در

 سایر به ارزی، درآمدهای کسب از جدا غیرنفتی،

کند   میکمک کشور خشها و متغیرهای اقتصادیب
 کاالهای مرغوبیت عدم چونهم عواملی هرچند ).7(

 فقدان کشورها، دیگر انتظار مورد حد تا ورزشی

 محصوالت، عرضۀ در مناسب بازاریابی و تبلیغات

 تحریمهای بندیها،  بسته در مناسب کیفیت عدم

 نابرابری و کاالها شدۀ تمام قیمت افزایش و اقتصادی

 اند  گردیده موجب کشورها سایر به نسبت کشور ارز

 این ردبپیش در توجهی قابل نقش زشور بخش تا

 در قبولی قابل بسیار رشد ولی باشد، نداشته راهبرد

 اهمیت دلیل به بنابراین .است داشته اخیر سال چند

 و )درصد 5/2( جهانی تجارت از ورزش صنعت سهم
 کشور اقتصادی بالفعل و بالقوه توانمندیهای وجود

 .ستا بارز بسیار بخش این به تر  جدی توجه نیاز
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