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چکیده

هدف :امروزه بخش اقتصاد و صنعت ورزش به عنوان یکی از مهمترین بخشهاي اقتصادي در تمامی
کشورها به خصوص کشورهاي در حال توسعه ،مورد توجه میباشد .واردات کاالهاي ورزشی همواره یکی از
موضوعات مورد بحث تصمیمگیران اقتصادي در زمینه اقتصاد ورزش است .لذا با توجه به اهمیت این بخش
از اقتصاد ورزش ،این پژوهش با هدف بررسی همگرایی گروه کاالهاي وارداتی سالهاي 5045 -5025
صنعت ورزش در ایران انجام شد.
روششناسی :روش تحقیق به صورت جفت قیمتی با استفاده از روشهاي همگرایی بتا و سیگما به منظور
انجام بررسی همگرایی این گروهبندي از روش اقتصادسنجی دادههاي تابلویی میباشد .گروهبندي کاالها
شامل؛ پوشاک ،کفش ،توپ و تجهیزات ورزشی بود.
یافتهها :نتایج مطالعه نشان میدهد که همگرایی بتا در گروه کاالهاي وارداتی ورزشی وجود دارد و سرعت
همگرایی  3/1531911بوده و این ضریب به لحاظ آماري معنادار است .همچنین نتایج آزمون همگرایی سیگما
تاییدکننده وجود همگرایی و کاهنده بودن انحرافات گروهها طی زمان میباشد .این ضریب نیز به لحاظ آماري
معنادار است.
واژههای کلیدی :همگرایی ،کاالهاي وارداتی ،صنعت ورزش ،روش دادههاي تابلوئی و جفت قیمتی.
 . 5استادیار گروه مدیریت ورزشی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه تبریز ،تبریز ،ایران
 . 1دانشجوي دکتري علوم اقتصادي ،دانشکده اقتصاد ،مدیریت و بازرگانی ،دانشگاه تبریز ،تبریز ،ایران
 .0دانشآموخته دکتري مدیریت ورزشی ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه پیامنور تهران ،تهران ،ایران
 . 9دانشجوي دکتري مدیریت ورزشی ،دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه تبریز ،تبریز ،ایران.
* نشانی الکترونیک نویسندۀ مسئولm.khodadadi@tabrizu.ac.ir :
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مقدمه
با پایان جنگ جهانی دوم ،کشورهاي توسعه
نیافته براي توسعه اقتصادي ،به دنبال کسب
نرخهاي رشد اقتصادي باالتري بودند .مطابق
نظریه سولو -سوان )5415( 5کشورهاي فقیر
داراي نرخ رشد اقتصادي باالتر در مقایسه با
کشورهاي توسعه یافته هستند .این بدان مفهوم
است که رشد اقتصادي کشورهاي فقیر و توسعه
یافته در بلندمدت به یک سمت همگرا میشوند
(اسنودن و هوارد .)5041 ،این موضوع شروع
مبحث همگرایی بود که بعدها به حوزههاي
دیگري همچون همگرایی در قیمتها ،شاخص
قیمتها و نرخ رشدها گسترش یافت .نرخ رشد
در انواع بازارها نمود پیدا میکند؛ از جمله این
بازارها میتوان به بازارکاالهاي مختلف ورزشی
اشاره کرد.
امروزه تجارت بینالملل به نحو گستردهاي در
دستور کار تمام کشورها قرار گرفته است.
همچنین ،رشد بسیار زیاد تجارت کاال و خدمات
و نیز سرمایهگذاريهاي خارجی ،نقش این
عوامل را در رشد اقتصادي کشورها فوقالعاده
افزایش داده است (طیبی و آذربایجانی.)5033 ،
از جمله مصادیق تجارت میتوان به بازار ورزش
اشاره نمود .بازار کاالي ورزشی نشاندهنده
بخش فیزیکی اقتصاد و صنعت ورزش است .این
بازارها نسبت به رخداد سایر بازارها ،مثل
شوکهاي ارزي ،حساسیت دارند و هر رویداد
قابل توجهی قیمتهاي این بازارها را تحت تاثیر
قرار میدهد .این اثرات سبب تغییرات سود و
زیان در بازارهاي هدف میگردد .با توجه به تنوع
گروه کاالهاي ورزشی ،با داشتن مزیت نسبی

کشور در برخی گروهبنديها ،انتظار میرود با
وجود قانون رقابتی و آزادي ورود و خروج به این
بازارها ،روند سرمایهگذاري در این گروهها باال
رفته و به دنبال هجوم سرمایهگذاري در این بازار
کاالي وارداتی ،نرخ رشد این بازار در بلندمدت
به سمت سایر کاالهاي وارداتی حرکت نماید .از
این مسئله میتوان تحت عنوان همگرایی نرخ
رشد بازارهاي مختلف یاد کرد ،به این معنی که
در بلندمدت نرخ رشد بازارهاي با سوددهی باال
به سمت نرخ رشد بازارهاي کم بازده حرکت
کند .بررسی همگرایی بین گروه کاالهاي مختلف
وارداتی از آن حیث داراي اهمیت است که اگر
همگرایی اتفاق نیفتد ،یعنی به عنوان مثال
علیرغم باال بودن نرخ رشد یک بازار در بلندمدت
بازدهی ،اگر این بازار به سمت سوددهی سایر
بازارها میل نکند؛ نشان دهنده آن خواهد بود که
براي ورود به آن بازار یکسري موانعی وجود
دارد که که علیرغم باال بودن بازدهی آن بازار،
ورود به آن بازار سخت است .لذا نرخ رشد این
بازار به سمت نرخ رشدسایر بازارها واگرا شده
است .در این راستا و درجهت توسعه تجارت،
اقتصادها در سراسر جهان در حال
پیچیدگیزدایی جهت دستیابی به بازارهاي
بینالمللی و نیزآزادسازي تجاري هستند (بینشن
و والتون.)1333 ،1
در ادبیات اقتصادي حداقل سه مفهوم همگرایی
وجود دارد؛ الف) همگرایی بتا که در دو گروه
بتاي مشروط و مطلق قابل بخشبندي است.5:
همگرایی مطلق که در آن اقتصادها با نرخ رشد
متفاوت به سمت یک حالت پایا سوق پیدا

1.Solo and Swan

2. Binshan & Walton
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میکندو در این حالت تفاوت آنها به شرایط اولیه
آنها بستگی دارد؛ .1همگرایی مشروط که در آن
ساختار اقتصاد کشورها متفاوت است و در نتیجه
حالت پایاي آنها سطوح متفاوتی دارد؛ یعنی هر
اقتصاد به سمت حالت پایاي خود میل میکند و
هر چه فاصله از حالت پایا بیشتر باشد ،نرخ رشد
باالتر است.ب) همگرایی سیگما که به رفتار
انحراف معیار متغیرها در طول زمان تأکید دارد.
5
این نوع همگرایی توسط آکوا و فریدمن
(5441و  )5440براي اولین بار مطرح شد.
همگرایی بتا شرط الزم ،اما نه کافی براي کاهش
پراکندگی متغیرها در طول زمان است .ج)
مفهوم سوم به همگرایی تصادفی اشاره دارد؛ به
این صورت که همگرایی به صورت کوتاهمدت
وجود داشته و بعد وضعیت متغیرها به حالت
سابق برمیگردد .این نوع همگرایی نیز توسط
0
دورالئوف )5445 -5441( 1و اوانز و کاراس
( )5445براي اولین بار مطرح شد (لی و
همکاران .)5442 ،9از طرفی در جهان امروز
کشوري نیست که بتواند تمامی نیازهاي جامعه
خود را بدون تولیدات وخدمات سایر کشورها
برآورده سازد .اگر این توان در کشوري هم وجود
داشته باشد به لحاظ اقتصادي مقرون به صرفه
نیست .در نتیجه مقوله مبادله کاالها و خدمات
میان کشورها بر اساس مزیتهاي نسبی و مطلق
مطرح میگردد .یکی از معیارها در ارزیابی بنیه
اقتصادي هر کشور ،تراز تجاري آن میباشد که
صادرات و واردات دو رکن اصلی این تراز هستند
(سپانلو و همکاران .)5034 ،واردات و صادرات
هر کشور از جمله شاخصهاي اقتصاد است که

مقدار ارتباط یک کشور بااقتصاد جهانی را نشان
میدهد .هر چند واردات و صادرات کاالهاي
ورزشی سهم ناچیز  3/31تا  3/39درصد از تولید
ناخالص داخلی ( )1GDPکشورها را به خود
اختصاص میدهد (ساندرسون و همکاران،
 ;)1351با این حال میزان مبادالت بینالمللی
کاالهاي ورزشی هر کشور با توسعهي ورزش و
صنعت آن کشور در ارتباط است (آندرف،5
 .)5442با توجه به گزارش انجمن جهانی صنعت
کاالهاي ورزشی ،چین در حال تبدیل شدن به
بزرگترین تولیدکنندهي کاالهاي ورزشی است
که حدود  23درصد از تولید پایهي جهان را به
خود اختصاص داده است .در چین ،کاالهاي
ورزشی ،از جمله پوشاک و تجهیزات ورزشی 33
درصد صنعت ورزش این کشور را تشکیل می-
دهد (ران .)1355 ،2سرعت همگرایی موجود
بین کشورها ،ایجاد بازار مشترک ،ایجاد
اتحادیههاي گمرکی ،رفع موانع غیرتعرفهاي و
حرکت آزاد سرمایه بین کشورهاي مختلف همه
نشانه جهانی شدن اقتصاد است .تحوالت تجاري
درکشورهایی که یک محصولِ خاص را صادر
میکنند در واردات آنها بیشتر مشخص است.
تحوالت اقتصادي دهه  23میالدي کشورهاي در
حال توسعه نشان میدهد که این کشورها طی
زمانهاي مختلف و به شکلهاي گوناگون به
سیاست جایگزینیواردات توجه داشتهاند؛ بنابراین
در واردات این کشورها آثار اقتصاد جهانی
براقتصاد ملی قابلمشاهده است.واردات ،تجلی
رفتار مصرفی کاالهاي خارجی توسط مردم یک
کشور است(صامتی و همکاران .)5030 ،واردات

1 .Quah and Fridman
2 .Durlauf
3. Evans and Karras
4. Lee et al.

5. Groos Domestic Product
6. Andreff
7. Ron
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کاالهاي مصرفی غیررقابتی ،نقش مهمی در
دستیابی اقتصاد به سطح رفاه باالتر از مرزهاي
تولیدي جامعه ایفا میکند و واردات کاالهاي
واسطهاي و سرمایهاي به ظرفیتسازي و افزایش
تولید منجر میشود (فرجادي و لعلی.)5025 ،
واردات ایران در نتیجه افزایش تقاضاي داخلی،
دگرگونی ساختار اقتصادي و ناهماهنگی و از هم
گسیختگی بین بخشهاي اقتصادي بین تولید و
مصرف جامعه ،اندک اندک افزایش پیدا کرده و
درآمدهاي ارزي قابل توجهی را نیز به خود
اختصاص داده است .تغییر در میزان واردات
ایران ،نه تنها از نظر وزن و ارزش قابل توجه
میباشد ،بلکه از لحاظ تنوع در کاالهاي وارداتی
نیز قابل توجه است (فرح بخش و محرابیان،
 .)5033در زمینه کاالي ورزشی نیز به طورکلی،
خالص مبادالت خارجی کاالهاي ورزشی کمترین
سهم ممکن در بین اجزاي تشکیل دهندهي
تولید ناخالص داخلی ورزش کشور است (1/20
درصد) ،این در حالی است ،که رشد واقعی
واردات و صادرات کاالهاي ورزشی ایران در سال
 5033نسبت به سال  ،5022به ترتیب حدود
 01/00و  125/55درصد بوده است (عسکریان و
جعفري 5035 ،صص .)535-533در پژوهشی
که دربارۀسهم ورزش در اقتصاد ملی انجام شد،
این سهم رابطة مستقیم با میزان سرمایهگذاري
انجام شده در ورزش دارد و در کشورهاي
صنعتی مانند ایتالیا ،انگلستان و آلمان ،نسبت
اقتصاد ورزش به تولید ناخالص داخلی به ترتیب
 1درصد5/21 ،درصد و  5/9درصد بیان شده
است ،در حالی که این نسبت در ایران 03
دههزارم اعالم میشود (رضوي .)5039 ،در حال
حاضر صنایع ورزشی بین 1تا  1/1درصد تجارت
جهانی را به خود اختصاص دادهاند و بازار جهانی
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لوازم ورزشی؛ از جمله تاسیسات زیربنایی و
تسهیالت ورزشی نیز ،رقمی بیش از  13میلیارد
دالر را به خود اختصاص داده است (هفتهنامه
بینالمللی بازرگانی ،اجتماعی ،فرهنگی،
اقتصادي .)5043 ،تحقیقات در زمینه واردات و
صادرات کاالي ورزشی نشان میدهد 14%
کشورهاي واردکننده کاالي ورزشی به ایران
شامل چین  ،%05امارات متحده عربی %15و
ترکیه %2بودند.در مقابل صادرات کاالهاي
ورزشی ایران به کشورهاي صادرشده بر اساس
ارزش ریالی شامل عراق  %23انواع توپ %0
ترکمنستان %3و افغانستان %2بود .در نهایت
یافتههاي پایانی تحقیق نشان داد بین واردات و
صادرات کاالهاي ورزشی برحسب ارزش ریالی در
سال  5040رابطه معنیداري وجود ندارد
(پهلوانی وهمکاران .)5049 ،همچنین عسکریان
و همکاران ( )5041در تحقیقی با هدف تغییرات
رقابتی ،ساختاري و ملی صادرات کاالهاي
ورزشی در ایران بیان کردند که ایران در صادرات
هیچکدام از کاالهاي ورزشی از مزیت نسبی و
قدرت رقابتی برخودار نمیباشد .بررسی روند
صادرات کاالهاي ورزشی نشان میدهد که میزان
صادرات کفش ،پوشاک و سایر تجهیزات ورزشی
افزایش یافته است ،ولی میزان صادرات توپ،
قایق و تردمیل کاهش یافته است .ترکیب
فعالیتهاي صادراتی و ساختار کشور در طی این
دهه ،در گروه کاالهاي کفش ،تردمیل و سایر
تجهیزات مطلوب و مناسب صادرات این بخشها
بوده است .اما ساختار مربوط به کاالهاي توپ،
پوشاک و قایق به ضرر این بخشها بوده است.
صادقی و همکاران ( )5045بیان میدارند که
اجباري نبودن رعایت استاندارد در زمینه تولید
ایران
در
ورزشی
کاالي
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موجب گردیده تا اوالً تولیدات ورزشی داخلی
همراه با عدم ویژگیهاي یک محصول خوب
باشند ،ثانیا سرمایه گذاري در این بخش تقلیل
یابد در نهایت واردات پوشاک خارجی از تولید
پوشاک در داخل ارزانتر تمام شود ،در نتیجه
تولید کننده داخلی ضرر دیده و سرمایه گذاران
نیز رغبت به سرمایه گذاري در چنین صنعتی را
نخواهند داشت و واردات کاالي ورزشی مقرون
به صرفه خواهد بود .همان طور که قبال نیز گفته
شد حرکت نرخ رشد بازارهاي با سوددهی باال به
سمت نرخ رشد بازارهاي کم بازده در بلندمدت
تحت عنوان همگرایی نرخ رشد بازارهاي مختلف
یاد کرد .با توجه به اینکه مطالعه مشابهاي در
صنعت ورزش وجود نداشته ،اما طبق مبانی
نظري و مطالعات انجام گرفته در سایر موضوعات
انتظار بر آن است که همگرایی در گروه کاالها
وجود داشته باشد و نرخ رشد گروهها در گذر
زمان به یک سمت حرکت نمایند .از جمله این
تحقیقات می توان به تحقیق کازرونی و همکاران
( )5040اشاره کرد که به بررسی همگرایی
شاخص قیمتها در استانهاي ایران طی
سالهاي  5035:5-5045:5به روش آزمونهاي
ریشه واحد پرداختند .نتایج مطالعه نشان داد که
همگرایی شاخص قیمت بین استانها با استفاده
از روش  ADFو  ADF- GLSدر سطح پایین و
در روش  KPSSدر سطح متوسط قرار دارد .برنه
و دیویس )1331( 5به بررسی ساختار ترازنامهي
فرانسه ،آلمان ،ایتالیا و بریتانیا پرداختند و نتایج
حاکی از همگرایی ابزارهاي مالی بود .تجزیهي
داراییهاي مالی این کشورهاي اروپایی مربوط به
دورهي زمانی  5441-1335بوده است .مایره و

1. Byrne and Davis
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الکندري )1332( 1یافتههاي قبلی مبنی بر عدم
همسویی شاخص قیمت نفت و سهام را رد
کردند .آنها بیان کردند که یافتههاي پیشین در
پیدا کردن رابطه خطا داشتند زیرا آنها تنها
رابطه خطی را در نظر میگرفتند .این دو
گزینهي دیگر را امتحان کردند که بهوسیلهي آن
رابطهي همگرایی غیرخطی بین شاخص قیمت
نفت و سهام در کشورهاي GCC0مورد تأیید
است .راپاکی و همکاران )1334( 9به بررسی
همگرایی اقتصادي در  12کشور منتخب طی
سالهاي  5443-1331به روش همگرایی
سیگما و بتا پرداختند .نتایج نشان داد که بسته
به بخشبندي زمانی به دورههاي کوتاهتر نتایج
1
همگرایی متفاوت است .برونو و همکاران
( )1351به بررسی همگرایی داراییهاي مالی در
کشورهاي OECD5به روش همگرایی بتا و
سیگما پرداختند و نتایج نشان میدهد که
همگرایی بتا در داراییهاي مالی مورد تأیید
است .کومار داس )1350( 2به بررسی همگرایی
اقتصادي مشروط در  13کشور منتخب OECD
با استفاده از روش گشتاور تعمیمیافته براي
سالهاي  5425-1355پرداخت .نتایج نشان
میدهد که همگرایی مورد تأیید بوده و سرعت
همگرایی حدود دو برابر مطالعات تجربی قبلی
میباشد .هورتا و کامانهو )1351( 3به بررسی
همگرایی غیر پارامتریک در چند نمونه از
شرکتهاي ساخت و سازي پرتغالی در بازه
2. Alessandro and Manera
3. Gulf Cooperation Council
4. Rapachi et al.
5. Bruno et al.
6. Organization of Economic Cooperation
and Development
7. Kumar Das
8. Horta and Camanho
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زمانی  1333-1353با استفاده از روش
همگرایی بتا و سیگما پرداختند .نتایج نشان داد
که همگرایی بتا و سیگما در تمام بخشهاي
مورد مطالعه وجود دارد .تولید پایین محصوالت
ورزشی ،واردات کم کاالها ،عدم تناسب هزینهي
تأمین تجهیزات با درآمد مردم ،کمبود منابع
مالی براي تأمین تجهیزات و کاالها ،نقص در
مدیریت کاالهاي ورزشی ،فقدان نظارت برکیفیت
کاالها و توزیع نامناسب کاالهاي ورزشی نسبت
به نیازها در ایران از مشکالت عمدهي خرید و
فروش محصوالت ورزشی هستند ،که لزوم
برنامهریزي و سازماندهي بیشتر را یادآور
میشوند (جمشیدیان و مظفري ،5034 ،ص-10
 .)11با توجه به آنچه که اشاره شد و با توجه به
اجزاي اصلی واردات کشور ،مناسب است که
بررسی بر اساس واردات کاالها به تفکیک
مصرفی ،واسطههاي و سرمایهاي انجام شود ،زیرا
ساختار واردات براي هر یک ازتوابع متفاوت بوده
و در نتیجه تحلیل تابع تقاضاي واردات به صورت
کلی از اعتبار وکاربردچندانی برخوردار نمیباشد
و بررسی این تابع به تفکیک نوع کاالها و
همچنین به صورت جزئی و ریزتر در مورد گروه
کاالهاي ورزشی به صورت پوشاک ورزشی،
کفش ورزشی ،توپ و تجهیزات میتواند ما رادر
شناسایی دقیقتر عوامل هر یک از عوامل و اتخاذ
سیاستهاي اقتصادي و بازرگانی با کارایی و
اثربخشی بیشتر ،براي هر یک از گروههاي
کاالیی یاري رساند .از آنجایی که با توجه به
تنوع گروه کاالهاي ورزشی ،با داشتن مزیت
نسبی کشور در برخی گروهبنديها ،انتظار
میرود روند سرمایهگذاري در این گروهها باال
رفته و به دنبال هجوم سرمایهگذاري در این بازار
کاالي وارداتی ،نرخ رشد این بازار در بلندمدت

فصلنامه مدیریت و توسعۀ ورزش ،پاییز  ،0931شماره  ،9پیاپی 01

به سمت سایر کاالهاي وارداتی حرکت نماید.
بنابراین مطالعه حاضر به دنبال بررسی همگرایی
واردات این چهار گروه کاال به صورت جفت
گروهی در ایران طی دوره زمانی 5045 -5025
میباشد.
روششناسی پژوهش
براي بررسی همگرایی  ،واردات کشور در چهار
گرررروه پوشررراک ،کفرررش ،تررروپ و تجهیرررزات
بخشبندي شده انرد .آمرار و اطالعرات موردنیراز
تحقیررق از پایگرراه اطالعرراتی گمرررک برره روش
اسنادي و کتابخانرهاي جمرعآوري شرد .مقرادیر
آمراري مورداسرتفاده شرامل ارزش ریرالی گررروه
کاالهاي ورزشی وارد شرده بره ایرران برهصرورت
ساالنه با لحاظ لگاریتم طی سالهراي  5025ترا
 5045است .عدم دسترسری بره مقرادیر آمراري
سالهاي قبرل از  5025محردودیت اصرلی ایرن
تحقیررق برروده اسررت .ارزش ریررالی واردات گررروه
کاالیی پوشاک در طی  15سال مورد بررسی بره
طور متوسط برابر  1925430392ریال و کفش،
توپ و تجهیزات به ترتیب برابر ،3153241335
 1195324111و 541919333333ریال بروده
است .سهم واردات از گرروه تجهیرزات بره طرور
متوسط باالتر از سایر گروه کاالها میباشد.در این
تحقیق براي بررسری همگرایری گرروه کاالهراي
وارداتی در ایران،براساس رهیافت همگرایی جفت
قیمتررری پسرررران )1331( 1کررره برررا فرمرررول
5

 .5همگرایی ) (convergenceبه این مفهوم است که نرخ رشد
دو به دویی گروه کاالهاي وارداتی در طی زمان به یک سمت
حرکت نمایند ،به عبارتی پراکندگی جفتها مییاست در طول
زمان کاهنده باشد تا نسبت به همگرایی آنها اذعان نمود.

2. Pesaran
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بخش بندي در شش گرروه؛ پوشراک و کفرش،
پوشاک و تروپ ،پوشراک و تجهیرزات ،کفرش و
توپ ،کفش و تجهیزات ،توپ و تجهیرزات انجرام
گرفتهاست و براي این منظور از نرمافرزار Stata
 12استفاده شدهاست.
بررا اسررتفاده از ایررن روش ،قیمررتهرراي نسرربی
جفتها به صورت زیر قابل محاسبه میشود:

معرفی همگرایی شرطی پرداختند که به مفهروم
وجود تفراوتهرا در کشرورها بروده و برا فرمرول
شررمارهي  1قابررلمحاسرربه اسررت .امررا یکرری از
انتقررادات جرردي واردشررده بررر همگرایرری رشررد
کشورها ،استنتاجات ناسازگار از ضرایب بتا است
(دورالئوف.)5445 ،
()1
)+

()5

که در آن T،طول دوره زمرانی i،و jبرازار هراي
لگرراریتم

و
مررالی مررورد نظررر،
گروهبندي کاالهاي وارداتی هست.
شواهد تجربی همگرایی بتا براي اولرین برار در
چررارچوب مرردلهرراي رشررد نئوکالسرریک بررراي
همگرایی درآمد مطرح شده است .همگرایی بتا و
سیگما در پرژوهش هراي برامول ،)5435( 5برارو
( ،)5441سرررالی مرررارتین ( )5441و منکیرررو و
همکرراران )5441( 1برره کررار گرفتره شرردهاسررت.
اساس نظري همگرایی درآمدها از مردل تجربری
رشرررررد سرررررولو ( )5415و سررررروان ()5415
اتخاذشده است.همگرایی بتاي مطلرق 0بسرته بره
این دارد که تمام کشورها یرک مسریر باثبرات را
طی کنند .عدم تجانس کشورها شاید بره دالیرل
تکنولوژیکی مختلف ،نرخ پساندازها و نرخ رشرد
جمعیت منجر به بطالن این مفهوم شدهاست .لذا
محققین ازجمله ساالئی و مرارتین )5452( 9بره
1. Baumol
2. Mankiv et al .
3. Absolute beta convergence
4. Sala- I- Martin

= a+ (1-β ) log

Log

(

 0>1داللت بر وجرود
در این مدل شرط
همگرایی دارد و هرچه ضریب βبزرگ ترر باشرد،
سرعت همگرایی باالتر خواهد بود.
نوع دیگرري از همگرایری بره پراکنردگی برین
1
بخشی اشاره میکند کره بره همگرایری سریگما
معروف است .ایرن نروع همگرایری زمرانی اتفراق
می افتد که پراکندگی جفت گروه در طول زمران
کرراهش یابررد .همگرایرری سرریگما بررا اسررتفاده از
انحراف استاندارد تفاضرل لگراریتمی نررخ رشرد
جفت جفت گروهها محاسبه میشود.
میتوان تفاضل لگاریتمی انحراف معیرار جفرت
قیمتها را برروي زمان نیز رگرس نمرود کره در
صررورت منفرری بررودن ضررریب زمرران ،بررر وجررود
همگرایی در گروه کاالها اذعان داشت.

()0
انحراف معیار جفت قیمتها زمانی به سطح
پایدار میرسد که همگرایی بتا بین  3و  5باشد.
مفهوم اولیه بهکاررفته توسط پژوهشگران نشان
میدهد که براي نزدیکتر شدن درآمد سرانهي
کشورها در طول زمان بایست نرخ رشد کشور
5. Sigma Convergence
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فقیر تندتر باشد و نرخ رشد و پراکندگی سرانهي
درآمدها بسته به انحراف معیار هست .به عبارتی
همگرایی بتا شرط ضروري اما نه کافی براي
همگرایی سیگمااست(بارو و سالی مارتین،5
 .)5441با فرض اینکه پراکندگی اولیه کمتر از
حالت باثبات باشد ،همگرایی بتا بدون همگرایی
سیگما مورد تأیید است.
یافته های پژوهش
در این قسمت براي بررسی همگرایی واردات
1
گروه کاالهاي ورزشی از روش دادههاي تابلویی
استفاده شده است .ابتدا باید آزمون هاي خود
همبستگی و ناهمسانی را انجام داده و و از وجود
ناهمسانی و نبود خود همبستگی در مدل مطمن
شویم.
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نتایج حاصل از آزمون خودهمبستگی (ارزش
احتمال )3/331 :براي همگرایی بتا نیز نشان می
دهد که فرصیه صفر مبنی بر وجود خود
همبستگی رد و فرضیه مخالف یعنی عدم وجود
خود همبستگی پذیرفته می شود .نتایج آزمون
ربوست براي بررسی ناهمسانی واریانس با توجه
به آماره (ارزش احتمال )3/33 :براي همگرایی
بتا نشان میدهد که فرض صفر مبنی بر واریانس
همسان رد شده و فرضیه مخالف مبنی بر
ناهمسانی واریانس پذرفته می شود .نتیجه
آزمون بروش پاگان هم در مورد نا همسانی
واریانس بین مقاطع با توجه به اماره (ارزش
احتمال )3/33 :رد فرضیه صفر و پذیرفتن
ناهمسانی بین مقاطع می باشد.

جدول  .5نتایج آزمون خودهمبستگی و ناهمسانی واریانس همگرایی بتا
نوع آزمون

ارزش احتمال ()PV

خود همبستگی
ناهمسانیواریانس()robust

3/331
3/33

جدول  .2نتایج آزمون معنیداری اثرات گروه
نتایج آزمون معنیداری اثرات گروه

آماره آزمون F
5/52

1.Barro &Salai- Martin
. 1دادههاي تابلوئی ()panel dataمجموعهاي از دادهها است که
شامل چند مقطع و دوره زمانی هست .مقطع میتواند بیانگر افراد،
گروهها ،بنگاهها و کشورها باشد .دوره زمانی نیز میتواند روز ،هفته،
ماه ،فصل و سال باشد .به دلیل اینکه این روش شامل مقطع و
سري زمانی بوده میتواند اطالعات بیشتري را منعکس نماید
(سوري 351 :5040 ،و .)352

ارزش احتمال ()PV
3/5955
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در ادامه باید از همگنی یا ناهمگنی مقاطع مطلع
شویم .در این آزمون ،که به آزمون اثرات مقطعی
معروف است و به وسیله آماره  Fصورت
میگیرد ،فرضیه صفر دال بر همگن بودن صنایع
مورد بررسی میباشد .از این رو ،عدم رد فرضیه
صفر بیانگر استفاده از روش حداقل مربعات
معمولی تجمیع شده 5و رد فرضیه صفر مبین
استفاده از روش دادههاي تابلویی میباشد .در
مرحله بعد در صورت رد فرضیه صفر ،با استفاده
از آزمون هاسمن باید به بررسی این مسأله
بپردازیم که براي تخمین دادههاي تابلویی از
روش اثرات ثابت 1و یا روش اثرات تصادفی،0
استفاده شود.

بر اساس این آزمون ،رد فرضیه صفر بیانگر
استفاده از روش اثرات ثابت بوده و عدم رد آن
مبین استفاده از روش اثرات تصادفی میباشد.
با توجه به نتایج میتوان گفت که آماره آزمون
 Fبیانگر استفاده از روش روش حداقل مربعات
معمولی تجمیع به جاي دادههاي تابلویی
استفاده شده است .به دلیل استفاده از روش
حداقل مربعات معمولی تجمیع نیازي به آماره
آزمون هاسمن نمیباشد.
همچنین ،نتایج تخمین مدل  1به روش حداقل
مربعات معمولی تجمیع شده در جدول  1نشان
دادهشده است:

جدول  .0نتایج تخمین مدل به روش حداقل مربعات معمولی تجمیع شده
Pr> z

Z

ضریب

متغیر

0/000

51/59

3/1531911

X

0/012

-1/15

-3/3534330

Cons

Number of obs: 120
Number of groups: 6
Prob chi2= 0.0000

1.Pooled Least Squares
2.Fixed Effects
3.Random Effects
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نتایج همگرایی بتا واردات گروه کاالهاي ورزشی
به روش حداقل مربعات معمولی تجمیعی در
جدول ( )1گزارش شده است .نتایج حاکی از
تایید وجود همگرایی در این گروه کاالها
میباشد .ضریب همگرایی گروهها ()X
 3/1531911است و داللت بر این دارد که نرخ
رشد گروه کاالها در بازه زمانی مورد مطالعه به
هم نزدیک شدهاند .به عبارتی سرعت همگرایی
گروهبندي بتاي کاالهاي وارداتی برابر مقدار
مذکور بوده و این ضریب به لحاظ آماري معنادار
هست .همچنین عرض از مبدا ( )Consدر این
مدل برابر  -3/3534330بوده و این ضریب به
لحاظ آماري معنادار میباشد.
در روش سیگما نیز همانند روش آزمون
همگرایی بتا ،ابتدا باید آزمونهاي خود
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همبستگی و ناهمسانی را انجام داده و و از وجود
ناهمسانی و نبود خود همبستگی در مدل مطمن
شویم .نتایج حاصل از آزمون خود همبستگی
(ارزش احتمال )3/331 :نشان میدهد که
فرصیه صفر مبنی بر وجود خود همبستگی رد و
فرضیه مخالف یعنی عدم وجود خود همبستگی
پذیرفته میشود .و همچنین نتایج آزمون ربوست
براي بررسی ناهمسانی واریانس با توجه به آماره
(ارزش احتمال )3/33 :نشان میدهد که فرض
صفر مبنی بر واریانس همسان رد شده و فرضیه
مخالف مبنی بر ناهمسانی واریانس پذیرفته
میشود.

جدول .4نتایج آزمون خودهمبستگی و ناهمسانی واریانس همگرایی سیگما
نوع آزمون
خود همبستگی
ناهمسانیواریانس()robust

در ادامه میبایستی از همگنی یا ناهمگنی
مقاطع مطلع شویم .در این آزمون ،که به آزمون
اثرات مقطعی معروف است و به وسیله آماره F
صورت میگیرد ،فرضیه صفر دال بر همگن بودن
صنایع مورد بررسی میباشد .از این روي عدم رد
فرضیه صفر بیانگر استفاده از روش حداقل
مربعات معمولی تجمیع شده 5و رد فرضیه صفر
مبین استفاده از روش دادههاي تابلویی میباشد.
در مرحله بعد در صورت رد فرضیه صفر ،با
استفاده از آزمون هاسمن باید به بررسی این
مسأله بپردازیم که براي تخمین دادههاي تابلویی
1.Pooled Least Squares

ارزش احتمال ()PV
3/331
3/33

از روش اثرات ثابت 1و یا روش اثرات تصادفی،0
استفاده شود .بر اساس این آزمون ،رد فرضیه
صفر بیانگر استفاده از روش اثرات ثابت بوده و
عدم رد آن مبین استفاده از روش اثرات تصادفی
میباشد.

2. Fixed Effects
3. Random Effects
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جدول  .5آزمون معنی داري اثرات گروه و آزمون هاسمن
آزمون معنی داري اثرات گروه
آماره f
5/13

pr
3/3333
آزمون هاسمن

Chi2

Pr

0/19

3/33

جدول  .6نتایج تخمین مدل به روش اثرات ثابت
pr
3/333
3/333

ضریب

Z
-3/333025
-9/95
3/3515453
55/03
Number of obs: 126
Number of groups: 6
Prob chi2= 0.0000

با توجه به نتایج به دست آمده میتوان گفت که
آماره آزمون  Fبیانگر استفاده از روش دادههاي
تابلویی به جاي استفاده از روش حداقل مربعات
معمولی تجمیع شده است .در ادامه از آزمون
هاسمن استفاده شده است .نتایج آماره آزمون
هاسمن بیانگر رد فرضیه صفر و در نتیجه
انتخاب روش اثرات ثابت میباشد که نتایج در
جدول ( )9نشان داده شده است .در جدول ()5
انحراف معیار و پراکندگی در جفت گروههاي
واردات کاالهاي ورزشی در طول زمان مورد
آزمون قرار گرفته است .با توجه به کاهنده بودن
مقادیر پراکندگی در گروهها (منفی بودن ضریب
زمان) ،میتوان به وجود همگرایی سیگما در
گروه کاالهاي وارداتی اذعان داشت .ضریب زمان
در این رگرسیون  -3/333025بوده که دال بر
کم شدن مقادیر پراکندگی در گروههاي وارداتی

متغیر
Time
Cons

در طی زمان و محقق شدن فرضیه همگرایی
سیگما است .این ضریب به لحاظ آماري نیز
معنیدار است .همچنین عرض از مبدا این مدل
( )Consبرابر مقدار عددي  3/3515453بوده و
این ضریب به لحاظ آماري طبق ارزش احتمال
به دست آمده معنادار میباشد .با توجه به نتایج
به دست آمده میتوان گفت که آماره آزمون F
بیانگر استفاده از روش دادههاي تابلویی به جاي
استفاده از روش حداقل مربعات معمولی تجمیع
شده است .در ادامه از آزمون هاسمن استفاده
شده است .نتایج آماره آزمون هاسمن بیانگر رد
فرضیه صفر و در نتیجه انتخاب روش اثرات ثابت
میباشد که نتایج در جدول ( )5نشان داده شده
است.
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بحث و نتیجهگیری
صنعت ورزش به دو زیر گروه مهم تقسیم
میشود :کاالهاي ورزشی و خدمات ورزشی.
کاالهاي ورزشی خود دامنهي گستردهاي از
قبیل؛ اسباببازيها ،پوشاک ورزشی ،کفش
ورزشی ،قایقهاي تفریحی -ورزشی و سایر
کاالها را شامل میشود (غالمزاده فاسندوز،5
 .)1335در این مطالعه به بررسی همگرایی در
گروه کاالهاي وارداتی صنعت ورزش در ایران به
صورت جفتهاي پوشاک و کفش ،پوشاک و
توپ ،پوشاک و تجهیزات ،کفش و توپ ،کفش و
تجهیزات ،توپ و تجهیزات طی سالهاي
 5025-5045با استفاده از روشهاي آزمون
همگرایی بتا و سیگما به صورت دادههاي تابلوئی
پرداخته شدهاست .نتایج مطالعه حاضر منطبق
بر مبانی نظري و مطالعات تجربی غیر مشابه
میباشد .چرا که مطالعه مشابهاي در صنعت
ورزش وجود نداشته ،اما طبق مبانی نظري و
مطالعات انجام گرفته در سایر موضوعات انتظار
بر آن است که همگرایی در گروه کاالها وجود
داشته باشد و نرخ رشد گروهها در گذر زمان به
یک سمت حرکت نمایند.نتایج مطالعه در روش
بتا نشان میدهد که ضریب همگرایی به صورت
حداقل مربعات تجمیعی  3/1531911بوده و
این ضریب به لحاظ آماري معنادار میباشد .به
عبارتی سرعت همگرایی در گروه کاالهاي
وارداتی این صنعت برابر مقدار مذکور میباشد.
چرا که ضریب بتا برابر با سرعت همگرایی در
گروه کاالها می باشد .نتایج همگرایی سیگما نیز
با استفاده از روش اثرات ثابت حاکی از کاهنده
بودن پراکندگی انحرافات جفت گروهها بوده و
1. Gholamzadeh Fasandoz
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این ضریب نیز به لحاظ آماري معنادار است .به
عبارتی همگرایی سیگما نیز در این گروهها وجود
دارد .لذا همگرایی بتا و سیگما در گروه کاالهاي
وارداتی صنعت ورزش ایران طی دوره مورد
بررسی مورد تایید است .چراکه ضریب همگرایی
بتا تاییدکننده وجود همگرایی و همچنین در
همگرایی سیگما نیز کاهنده بودن اختالفات نرخ
رشد گروهها طی زمان دال بر وجود همگرایی در
دادههاي آماري مورد مطالعه در پژوهش حاضر
میباشد .با توجه به این امر که بررسی همگرایی
بین گروه کاالهاي مختلف وارداتی از آن حیث
داراي اهمیت است که اگر همگرایی مزبور اتفاق
نیفتد ،و به عنوان مثال علیرغم باال بودن نرخ
رشد بازار در بلندمدت بازدهی بازار مزبور به
سمت سوددهی سایر بازارها میل نکند ،این امر
نشان دهنده آن خواهد بود که براي ورود به آن
بازار یکسري موانعی وجود دارد که با وجود باال
بودن بازدهی آن بازار ،ورود به آن بازار سخت
است .در حالی که یافتههاي ما حاکی از
وجودهمگرایی واردات چهار گروه کاال داشت .از
آنجایی که میزان مبادالت بینالمللی کاالهاي
ورزشی هر کشور با توسعه ورزش و صنعت آن
کشور متناسب است و مشاهدات دادههاي آماري
گمرک نشان میدهد که در دههي اول(بین
سالهاي  5025الی  ،)5035واردات فقط در
برخی گروه کاالهاي ورزشی انجام میگرفت ،در
واقع میزان باالیی از همگرایی در واردات گروه
کاالها وجود نداشت ولی به مرور و در بلند مدت
واردات هر چهار گروه کاال به سمت همگرایی
سوق کرده است ،این امر میتواند به دلیل
توسعه ورزش قهرمانی و همگانی در دههي اخیر
در کشورمان باشد ،که در کنار توسعه ورزش نیاز
به پوشاک ،کفش و هر وسیلهي دیگري که در
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فعالیت ورزشی مورد نیاز است افزایش یافته
است .همچنین توسعه ورزش ،یکی از اهدافی
است که در چند سال اخیر رسانههاي جمعی
ورزشی در فعالیتهاي خود دنبال میکنند.
مفهوم توسعه ،حرکتی درجهت وضعیتی بهتر
است که هیچگاه پایان نمیپذیرد ،زیرادر هر
نقطه شرایطی براي بهتر شدن وجود دارد.
توسعه در ورزش نیزشبیه دیگرزمینهها
درمحورهاي مختلفی صورت میگیرد.در سند
جامع توسعه ورزش کشور ،محورهاي مختلفی
براي توسعه ورزش در نظرگرفته شده است که
عبارتند از مولفههاي ورزش ،منابع مالی ،نیروي
انسانی ،فرهنگ محیط حقوقی ،علم ورزش،
تاسیسات و تجهیزات .از طرفی دیگر با گرایش
سرمایهگذاران کاالهاي ورزشی به سمت یه رده
کاال مانند کفش ورزشی ،در طی زمان بازار این
بخش اشباع شده و واردکنندگان کاالي ورزشی
به سمت واردات گروههاي دیگر کاال گرایش
مییابند که این عامل خود یکی از عوامل
همگرایی واردات کاالهاي ورزشی است .چرا که
در بخش ورود به هر بازار مانعی وجود نداشته و
مصرفکنندگان ایرانی از کاالهاي وارداتی
استقبال میکنند و از طرفی صنعت کاالهاي
ورزشی ،متشکل از آرایهي وسیعی از محصوالت
نرمافزاري ،تولیدکنندگان کاالهاي سخت ،نام
تجاري شرکتها و شرکتهاي خدماتی میباشد.
بازار ورزشهاي فضاي باز شامل تجهیزات
کمپینگ ،لوازم شکار ،تجهیزات اسکی و فعالیت-
هاي ورزشی سبک میباشد .بسیاري از
کشورهاي توسعه یافته ،در حال تجربه فرهنگ
جدید ورزش و جهش اقتصادي در فعالیتهاي
فیزیکی هستند .با توسعهي فرهنگ جدید
ورزش در بین ملتها ،مصرفکنندگان کاالهاي
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ورزشی افزایش خواهند یافت که این نیز به نوبه
خود موجب استفاده چندگانه از تجهیزات و
کاالهاي ورزشی خواهد شد (غالمزاده فاسندوز،
)1335؛ اما با ورود انواع کاالهاي خارجی به
کشور و استقبال مردم شاهدیم که عرصه بر
ساخت و تولید کاالهاي داخلی تنگ شده است.
متاسفانه مشکل واردات کاالهاي ورزشی ،زنگ
خطري براي استقالل اقتصادي و حمایت از
تولیدات داخلی است .در میان کاال هاي خارجی
وارداتی ،پوشاک ورزشی خارجی بخش عمده اي
را به خود اختصاص می دهد .در واقع با وجود
انواع کاالهاي خارجی صدماتی بزرگ به اقتصاد
کشور وارد می شود از جمله :خروج ارز از کشور،
لطمه به استقالل اقتصادي ،مایوس شدن تولید
کنندگان داخلی و ....و این یک چالش بزرگ
براي تولیدات داخلی است (وحدتی ،)5033 ،که
این نیز خود صادرات را تحت تاثی قرار خواهد
داد .چرا که هر چند صنعت ورزش داراي
بخشهاي متعددي است؛ اما ،نقطهي عطف
همهي این بخشها ،تولید "محصول یکتاي
ورزش" است ،که در خدمت شرکتکنندگان،
تماشاچیان ،مؤسسات و سایر کاربران قرار
میگیرد .کیفیت و کمیت این صنعت در
کشورهاي مختلف به اندازه و دامنهي تولید
محصوالت ورزشی در آن کشور بستگی دارد.
اطالعات ،رویدادها ،آموزش ،کاالها و خدمات
ورزشی به عنوان چهار دسته مختلف محصوالت
ورزشی میتوانند بر تولید ناخالص داخلی و
ارزش افزوده هر کشور تأثیر به سزایی داشته
باشد (پیتز و همکاران.)5449 ،5

1 Pitts et al
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مشتریان بازار بینالمللی ممکن است محصوالت
ویژهاي را در سطح یکسانی به عنوان مشتریان
بازار محلی نپسندند .بهطور کلی گسترش تجارت
جهانی براي رشد و توسعه کل اقتصاد جهان
ازاهمیت زیادي برخوردار است .این مهم به
خصوص براي کشورهایی که با کمبود منابع رو
به رو هستند از اهمیت بیشتري برخوردار است.
در عین حال در برخی موارد مبادالت تجاري (و
مخصوصاً واردات) میتواند در داخل کشورها
نتایج منفی بر جاي بگذارد .امروزه در کشورها،
حتی کشور هاي پیشرفته از ورود کاالهاي متنوع
و مشابه خارجی جلوگیري به عمل می آید
چراکه آن ها خروج ارز را بدین صورت منطقی
نمی دانند( .دادانه .)5041 ،به طوریکه صنعت
کاالهاي ورزشی هند بازار گستردهاي را در
اتحادیه اروپا و ایاالت متحده آمریکا براي خود
ایجاد کرده است .اما باید توجه داشت که قوانین
و مقررات سختی وجود دارد و صادرکنندگان
عالقهمند به این بازارها موظف به رعایت این
قوانین میباشند (بانک صادرات و واردات
هندوستان ،1334 ،ص  .)4اما به طور کلی می
توان گفت میزان مبادالت بینالمللی ایران نسبت
به کشورهاي پیشرفته به طور معناداري کمتر
است؛ که مهم ترین دالیل آن را باید کوچک
بودن اندازهي بازار کاالهاي ورزشی و هزینههاي
ورزشی خانوار ،عدم مرغوبیت کاالهاي ورزشی،
فقدان تبلیغات و بازاریابی مناسب ،تحریمهاي
اقتصادي ،افزایش قیمت تمام شدهي کاالها و
نابرابري ارز کشور نسبت به سایر کشورها دانست
(عسکریان و جعفري .)5035 ،در شرایطی که
صنایع داخلی (به دالیل گوناگون) توان رقابت با
محصوالت مشابه خارجی را نداشته باشند،
واردات فشار مضاعفی روي واحدهاي تولیدي
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داخل وارد میآورد .در کشور ما عوامل متعددي
باعث شده است تا بسیاري از صنایع نتوانند به
راحتی در مقابل محصوالت مشابه خارجی رقابت
کنند و در نتیجه مصرفکنندگان داخلی ارزیابی
بهتري را ازکاالهاي داخلی نداشته باشند .از آن
جمله میتوان به قیمت،کیفیت ،تنوع ،وجهه
ظاهري ،قابلیت دسترسی و خدمات پس از
فروش محصوالت ایرانی را نام برد که هر یک از
عوامل اشاره شده میتواند توجیهی بر گرایش
سرمایهگذاران به سمت کاالهاي ورزشی وارداتی
باشد.
مطالعات آتی میتواند به همگرایی موضوع حاضر
با استفاده از روشهاي دیگر همگرایی مانند
همگرایی تصادفی انجام شود .همچنین به
مطالعه سایر مفاهیم و ارزشهاي ورزشی مانند
رفاه حاصل از ورزش ،شاخص قیمت گروه
ورزشی و غیره پرداخته شود.
منابع
 سیفی اسنودن ،برایان ،.وین ،هوارد آر.)5041( .
اقتصاد کالن جدید( ،منشا ،سیر تحول و
وضعیت قبلی) ،سازمان مطالعه و تدوین کتب
علوم انسانی دانشگاهها (سمت) ،تهران.
 علیزاده پهلوانی ,آزاده؛ کرامت عوض پور؛ علی
عوض پور و حامد علیزاده پهلوانی.)5049( .
بررسی مقایسه واردات و صادرات کاالهاي
ورزشی ایران در سال  5040جهت اعمال
اقتصاد مقاومتی ،کنفرانس بین المللی مدیریت،
اقتصاد و مهندسی صنایع ،تهران ،موسسه
مدیران ایده پرداز پایتخت ویرا.
 سوري ،علی .)5040( .اقتصاد سنجی پیشرفته
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Abstract
Objective: Today, the economy and sports industry is concerned as one of the
most important economic sectors in all countries, especially developing countries.
Sporting goods imports has always been one of the topics discussed economic
decision- makers in the context of sports economy. Considering the importance of
this sector of the economy sports, this study aimed to investigate convergence of
imported goods group during 1992- 2012 sports industry in Iran.
Methodology: The research method for the price pair is econometric panel data by
using the Beta and Sigma convergence method in order to investigate the
convergence of the grouping. Grouping goods including clothing, shoes, balls and
sports equipment.
Results: The results showed that there is beta convergence in the sport of imported
goods, and the rate of convergence in this factor 0.2602455 is statistically
significant. Also, Sigma convergence test results approved the existence of
convergence and reducing the deviations groups are through time. This factor is
also statistically significant.
Conclusion: Considering the results of the beta and sigma convergence can
confirm the existence of convergence in importing sporting goods group
acknowledged Iran during the period studied.
Key words: Convergence, Imported goods, Sports industry, Panel data and price
pair method.
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