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بررسي مزیت نسبي صادرات کفش و پوشاک ورزشي ایران

رقیه سرالب1، فریبا عسکریان 2 
1. کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه تبریز، 

2.دانشیار دانشگاه تبریز

مقدمه
امروزه، توسعهی صادرات به عنوان یک اصل پذیرفته شده در عرصهی تجارت خارجي کشور و به عنوان عاملي 
مؤثر در توسعهی برنامههای اقتصادي و سیاستگذاریها میباشد )6(. از این رو صنعت ورزش میتواند، یكی از مهمترین 
پایگاههای اساسی توسعهی اقتصادی و پیشرفت اجتماعی باشد و نقش مهیج و مهمی بر روی اقتصاد ورزش و حتی 
رشد اقتصاد ملی داشته باشد. صنعت ورزش ظهور اقتصاد مدرن انسانی در قالب یک اقتصاد جدید صنعتی است. در 
حال حاضر در کشورهای پیشرفته ورزش و تفریحات سالم به عنوان یک صنعت بسیار مهم و عامل اثرگذار در رشد 
و توسعهی اقتصاد ملی به شمار میرود و یكی از بزرگترین و درآمدزاترین صنایع در قرن 21 میباشد )9(. در ادبیات 
رشد اقتصادي، توجهي خاص به تجارت خارجي به عنوان عامل رشد معطوف شده است. از این رو، استراتژي تشویق 
صادرات به عنوان یک استراتژي موفق، مورد توجه بسیاري از اقتصاد دانان قرار گرفته است )3(. شكی نیست کشوری 
که اقتصاد آن بر محور تک محصولی باشد در تحوالت اقتصادی )بحران های اقتصادی( بیشتر در معرض خطر بوده و 
در این بحرانها و تحوالت ضربه پذیرتر خواهد بود. از این رو توجه به صادرات غیرنفتی و توسعهی آن در بخشهایی 
نظیر صنعت، معدن، کشاورزی و خدمات میتواند کشورمان را در جریان تحوالت و بحرانهای مختلف و از ابتال به 
بیماری اقتصادی، نجات دهد. چرا که وابستگی به درآمدهای نفتی در بسیاری از کشورها مثل شمشیر دوم عمل میكند 
)5(. تجارت نقش مهمی در اقتصاد کشورها دارد. اغلب کشورها براي افزایش رشد اقتصادي به دنبال توسعهي تجارت 
با سایر کشورها و تولید کاال بر اساس مزیت نسبی هستند. مزیت نسبی1 عبارت است از توانایی یک کشور در تولید 
و صدور کاالیي با هزینهی ارزانتر )7(. لذا توسعهی صادرات محصوالت ورزشی، بخش قابل توجهی از اهداف و 
سیاستهای اقتصادی کشورها را تشكیل داده و اغلب دولتمردان و سیاستمداران اقتصادی کشورها، از جمله ایران تمایل 

زیادی به اجرای سیاستهای مناسب در تجاری سازی جهت افزایش صادرات غیرنفتی دارند.
تغییرات صادرات با سه عامل اثر ساختاری، رقابتی و ملی بیشتر قابل تفكیک میشود. تغییرات ساختاری ناشی از 
اثر ترکیب فعالیتهای بخشی است که کاالی مورد نظر در آن قرار گرفته است. تغییرات رقابتی2، تغییرات ناشی از 
سایر عوامل یا به عبارت دیگر تغییرات ناشی از ویژگیهای یک بخش صادراتی میباشد و همچنین تغییرات ملی3 نشان 

دهندهی سهم صادرات یک محصول از تغییرات در کل صادرات بخش مورد نظر میباشد )8(.
اقتصادی کشور مشاهده میشود، که در این رویكرد  در سالهای اخیر، تغییر جهت ملموسی در راهبرد توسعهی 
جدید، توسعهی صادرات با تأکید بر صادرات غیرنفتی یكی از راهبردهای بارز در برنامهی توسعه اقتصادی، اجتماعی 
قابل  تجاری  فرصتهای  تمامی  از  استفاده  نیاز  راهبردها،  این  درتعقیب   .)4( شود  می  محسوب  کشور  فرهنگی  و 
بهرهبرداری کشورهای در حال توسعه نظیر ایران که با کمبود درآمد ارزی مواجهاند، ضرورتی غیر قابل انكار است 
اقتصاد  فعلی  به وجود شرایط  توجه  با  میكند.  دو چندان  را  درآمدزایی همچون ورزش  به صنایع  توجه  اهمیت  و 
ایران از جمله تحریمهای مربوط به فروش نفت از یكسو و نیاز به ارز از جهت تأمین واردات کاالهای سرمایهای و 
واسطهای از سوی دیگر توجه به صادرات غیرنفتی را پر اهمیت کرده و در این بین، وجود ظرفیت صادرات ورزشی 

و برنامهریزی برای صادرات کاالهای ورزشی میتواند در این زمینه ایفای نقش نماید. 

1  .Comparative Advantage
2  .Competitive changes
3 .National Changes 
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روش تحقیق
تحقیق حاضر، به لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردي بوده و به لحاظ روش جمعآوري آمار و اطالعات، از 
نوع تحقیقات اسنادی است. دادههای مربوط به صادرات کاالهای ورزشی ایران در طی سالهای 1390 و 1380 از 
سالنامههای آماری گمرگ ایران استخراج شد و پس از پردازش به وسیلهی نرم افزار Excel  مورد استفاده قرار گرفت. 
مبادالت بینالملی ورزشی ایران  به دو گروه کفش و پوشاک  تقسیم و تغییرات رقابتی، ساختاری و ملی آنها  مورد 

بررسی قرار گرفت. 
TE/*TE( ( ei( -1 ( =  تغییرات ملی

TEj/*TEJ(-) (ei/*ei(( ei ))=   تغییرات رقابتی  

TE/*TE(-)TEj/* TEj(( ei(( =  تغییرات ساختاری

یافته های تحقیق
بر اساس نتایج بدست آمده، سهم ملی صادرات کفش ورزشی از سال 1380 تا 1390 افزایشی سه برابری داشته 
است جدول )1(، البته بر حسب انتظار، مقدار صادرات باید به میزان 4972/846 هزار دالر باید افزایش مییافت که این 
مقدار در واقعیت، به میزان 12346/3 هزار دالر افزایش یافته است. این امر مؤید آن است که صادرات کفش ورزشی 
ایران سریعتر از رشد صادرات کشور حرکت کرده است. بررسی ساختار صادرات فعالیتهای به کار گرفته شده در 
این حوزه، طی این 10 سال نیز مطلوب بوده و به نفع گروه کاالیی مورد نظر میباشد و نشاندهندهی افزایش رشد این 
بخش نسبت به سایر بخشهای دیگر است. البته مجموع رقم تغییرات رقابتی کفش ورزشی ایران صفر بوده است که 
نشاندهندهی آن است که رشد صادرات این گروه کاالیی مطابق با رشد صادرات سایر گروههای کاالیی بوده و در 
نتیجه ایران در صادرات کفش ورزشی از مزیت نسبی خنثی و مزیت رقابتی تقریبًا صفر بر خوردار می باشد. از بین 
افغانستان، ازبكستان،  ایران در زمینه صادرات کفش بیشترین مزیت رقابتی را در کشورهای عراق،  شرکای تجاری 

قزاقستان، گرجستان، ترکیه، ارمنستان و قرقیزستان دارا میباشد.
در جدول1، نتایج مورد انتظار رشد سهم ملی در بخش صادرات پوشاک ورزشی طی دورهی مذکور نشان داده 
شده است. نتایج حاکی است که افزایش صادرات این گروه کاالیی به اندازهی 12893/71 هزار دالر طی دورهی 10 
ساله میباشد. البته ساختار صادرات فعالیت های به کار گرفته شده در این حوزه طی این 10 سال مطلوب نبوده و به 
ضرر گروه کاالیی مورد نظر میباشد و نشاندهندهی کاهش رشد صادرات این بخش نسبت به سایر بخشهای دیگر است. 
بررسی تغییرات رقابتی کشورهای مقصد پوشاک ورزشی ایران، حاکی از رشد صادرات کمتر این گروه کاالیی نسبت 
به سایر کاالهای ورزشی میباشد و دارای مزیت رقابتی بین سایر کاالهای دیگر بخش نیست. همچنین در صادرات 

پوشاک ورزشی بیشترین مزیت را در کشورهای افغانستان، آذربایجان، قطر، عراق و کانادا داراست

 جدول1.نتایج محاسبات تغییر سهم صادرات کفش و پوشاک ورزشی ایران طی سال های 1390- 1380

کل تغییرات رقابتیتغییرات ساختاریتغییرات ملیگروه کاالیی
846/4972472/73730319/12346کفش ورزشی

622/300082/13195--71/1289375/0پوشاک ورزشی

بحث و نتیجه گیری
یكي از استراتژیهاي مهم در توسعهی اقتصاد کشور، توسعهی صادرات غیر نفتي است. در راستاي افزایش سیاست 
صادرات غیرنفتي، شناخت محصوالت و فعالیتهاي تولیدي کشور که شرایط الزم جهت نفوذ در بازارهاي جهاني را 
دارا باشند، امري ضروري به نظر میرسد )1(. در شرایط کنوني، شاهد آن هستیم که ایران در تولید بسیاري از کاالها، 
مزیت نسبي دارد؛ اما به دلیل ضعف در سیستم هاي بسته بندي، حمل و نقل و عواملي از این قبیل، از مزیت نسبي در 
زمینه ی صدور کاال محروم میباشد. گذشته از امكانات و توانمندیهای هر کشور در تولید و صدور کاالها، نقش بازارهای 
صادراتی و بازارهای هدف نیز بسیار حائز اهمیت است. امروزه، به جهت وسعت بازارهای جهانی و وجود تفاوت های 
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مهم اجتماعی و اقتصادی در بین کشورها و گروههای مختلف مصرف کننده، به کارگیری یک روش اصولی و نوین 
برای شناسایی و یا اصطالحًا تعیین و اولویت بندی بازارهای هدف صادراتی، از جمله الزامات دستیابی به هدف جهش 

صادراتی محسوب میشود )2(. 
منابع

[1] چیذری، امیرحسین. یاسوري، سمیه ابوالحسني.)1390(. بررسي مزیت هاي نسبي واولویتبندي بازارهاي هدف 
کیوي صادراتي ایران. اقتصادکشاورزي و توسعه، سال نوزدهم، شماره 76.صص 120 - 83.

[2] خاکسار آستانه، حمیده. مظهری، محمد. شاهنشوی، ناصر. )1387(. تعیین مزیت نسبی و شناسایی بازارهای 
هدف فرش ستباف ایران. گلجام فصلنامه علمی پژوهشی انجمن فرش ایران شماره ، 113-124.

[3] رازیني، ابراهیم علي. قبادي، نسرین. ) 1383(. بررسی و تحلیل اثر صادرات بر رشد اقتصادی. معاونت برنامه 
ریزي و بررسي هاي اقتصادي دفتر مطالعات- گروه اقتصادي  و تجارت بین الملل. وزارت بازرگانی جمهوری اسالمی 

ایران شماره ثبت اسناد معاونت 83/471. ص 3.
[4] عسكریان، فریبا. جعفری، افشار. )1386(. بررسی میزان مبادالت بین المللی کاالهای ورزشی ایران در سال 

های 1377و 1380. فصلنامه المپیک. سال پانزدهم، شماره 4 )پیاپی40(، صص 107- 97.
[5] فرضعلی پور، مسلم. )1382(. توسعه صادرات غیر نفتی، لزوم و اهمیت آن در اقتصاد کشور. تعاون، شماره 

145، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسالمی.صص 40-44.
   [6]فرهنگي علي اکبر و لطفي علي )1388(. بررسي تطابق خدمات بازاریابي سازمان توسعه تجارت ایران با 

انتظارات صادرکنندگان . نشریه مدیریت بازرگاني، دوره 1، شماره2، صص: 134-119.
[7]مهدی پور، اسماعیل. صدراالشرافی، مهریار. کاظم نژاد، مهدی. )1385(. بررسی مزیت نسبی تولید سیب زمینی 

درایران. مجله علمی-پژوهشی علوم کشاورزی. سال دوازدهم، شماره 1، صص 15-25.
[8]Wilson ,Peter .Ting Su ,Chern .Tu Su ,ping  . Edward ,robinson  .)2005(. A Dynamic Shift -shaer Analysis of 

the Electronics Export Market:1988-2001 Canthe Nies compete with  chaina ?Department of Economics 

National Uniyersity of Singapore .Http//:nt2.fas.nus.edu.sg/ecs/pub/wp-scape.0507/pdf
[9]Huang   Liuqian  .)2011(  .Research  on  Effect  of   Beijing  Post-Olympic  Sports  Industry  to  China’s  Eco-
nomic Development .Energy Procedia .2102–2097 )2011( 5 Physical Education Department

Archive of SID

www.SID.ir

Http://nt2.fas.nus.edu.sg/ecs/pub/wp-scape/0507.pdf
http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

