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 مقدمه
یکی از صنایع متنوع در تجارت صنعت ورزش 

جهانی بوده است. همچنین به لحاظ اقتصادی، 

یکی از عوامل مهم برای احیای اقتصاد ملی در 

 & Zhu)رود بسیاری از کشورها به شمار می

Zhao, 2015) .برای ورزش اهمیت صنعت 

ورزش  که طوریبه شود؛می بیشتر روز هر اقتصاد

 پردرآمدترین از یکی به در برخی از کشورها

 هایبخشاست.  شده تبدیل اقتصادی هایحوزه

 ورزشی، جهانگردی چون مختلف ورزش

 هایهمایش برگزاری ورزشی، مراکز و هاشرکت

 و هاهباشگا تبلیغات، فراغت، اوقات ورزشی، بزرگ

 هایحوزه ترینمهم از ورزش خود سرانجام

 ,Weiss)هستند  ورزش با مرتبط اقتصادی

صنعت کاالهای ورزشی یک از صنایعی  .(2011

 است که بیشترین قابلیت توسعه را داشته و رشد

های متمادی از خود توجهی در طی سال قابل

 ورزشی کاالهای تجارت امروزهاست.  نشان داده

 تولید باشد.می اقتصادی مطرح موضوعات از

 مهم هایحوزه از ورزشی نیز یکی کاالهای

 آن دامنه که است گوناگون هایشاخه با صنعتی

 ,Sharifian)شود می ترگسترده هر روز

Yousefi Zarandi, & GhahremanTabriz, 

توان به بازار از جمله مصادیق تجارت می. (2016

ورزش اشاره نمود. بازار کاالهای ورزشی 

بخش فیزیکی اقتصاد و صنعت  دهندهنشان

ها نسبت به رخداد ورزش است. این بازار

های های ارزی، سیاستهای دیگر، شوکبازار

های دولتی حساسیت دارند و هر پولی و سیاست

را نیز  این بازار هایرویداد قابل توجهی قیمت

 دهد.تحت تأثیر قرار می

 ارتباط دهنده بازارهای ترینمهم از یکی ارز بازار

 ارز هایکه نرخ است خارج دنیای با اقتصاد یک

 انواع ارزش تبدیل معیار آن، در تعیین شده

گیرد. قرار می صادراتی و وارداتی کاالهای

 و هانهاده قیمت بر سو یک از ارز نرخ تغییرات

 نهایی کاالهای قیمت تمام شده آن بر پی در

 دیگر، سوی از و است مؤثر داخلی کنندهمصرف

گذارد می تأثیر صادراتی ارزی کاالهای ارزش بر

(Heidari & Ahmadzadeh, 2015) . میزان

 نفع کشورها از محل واردات کاالها و خدمات

بیش از هر عامل دیگری به قیمت تمام شده 

واردات )بر حسب پول داخلی( بستگی دارد. زیرا 

انتقال قیمت از بازارهای خارجی به بازارهای 

 داخلی از طریق کاالهای وارداتی صورت می

پذیرد. قیمت کاالهای وارداتی به عوامل مختلفی 

 ها نرخ ارز میترین آنبستگی دارد که مستقیم

یزان درصد تغییرات شاخص قیمت باشد. م

واردات نسبت به یک درصد تغییر نرخ ارز را 

نامند. به عبارتی درجه عبور انتقال اثر نرخ ارز می

به صورت درصد تغییر قیمت داخلی  2نرخ ارز

کاالهای وارداتی به ازاء یک درصد تغییر نرخ ارز 

بین کشورهای واردکننده و صادرکننده تعریف 

رخ ارز، زمانی به صورت شود. عبور نمی

گیرد که همزمان با افزایش نرخ صورت می1کامل

ارز )تنزل ارزش پول داخلی( به میزان یک 

درصد، قیمت داخلی کاالهای وارداتی نیز به 

میزان یک درصد افزایش یابد. در غیر این صورت 

اگر تغییر نرخ ارز به میزان یک درصد، منجر به 

مت داخلی تغییر کمتر از یک درصد در قی

 کاالهای وارداتی شود، در این حالت بیان می

                                                  
1 . Exchange Rate Pass- Through  

2. Full or Complete 
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 2شود که عبور نرخ ارز به صورت جزئی یا ناقص

 .(Lin & Wu, 2012)بوده است 

 به 2331دورنبوش برای اولین بار در سال 

بررسی ارتباط بین تغییرات نرخ ارز و شاخص 

ها پرداخته است. به عبارتی مطالعه قیمت

نحوه  گذار سایر مطالعات دربارهدورنبوش پایه

ها بوده است انتقال تغییرات نرخ ارز بر قیمت

(DornBusch, 1998).  عوامل اثرگذار بر درجه

ر عبور نرخ ارز به دو دسته متغیرهای خرد نظی

 بازاری کشش قیمتی تقاضا، ساختار بازار، قدرت

المللی بین بازارهای در قیمت تبعیض و

(Kazeruni, Salmani, & Feshari, 2013)   و

های متغیرهای کالن نظیر توسعه یافتگی، رژیم

ثباتی ارزی، تورم و ... های ارزی، بیپولی، رژیم

های اقتصادی در خأل شود. بنگاهتقسیم می

ها تحت گذاری آنکنند؛ رفتار قیمتفعالیت نمی

تأثیر عوامل محیطی و عوامل اقتصاد کالن قرار 

دارد. شرایط اقتصاد کالن از اجزای ریسک 

قتصادی است که هر بنگاه اقتصادی را متأثر ا

های اقتصادی از طریق متغیرهای سازد. بنگاهمی

کالن اقتصادی پی به عملکرد کلی اقتصاد هر 

ها رفتار برند. بنابراین بنگاهکشوری می

گذاری خود را در پاسخ به این عالیم قیمت

 کنند.تعدیل می

ور اثرگذاری متغیرهای کالن اقتصادی کش نحوه

پس از مطالعات عبور نرخ ارز  واردکننده بر درجه

بیشتر مورد توجه اقتصاد  1111در سال  1تیلور

، علت دانان واقع شده است. بر طبق نظریه تیلور

کشورهای صنعتی و  کاهش عبور نرخ ارز در

ناشی از این است که  2331توسعه یافته از دهه 

                                                  
1. Partial or Incomplete 

2 .Taylor 

های پولی کشورهای مذکور با اجرای سیاست

 3گذاری تورم، همانند سیاست پولی هدف9برمعت

، عمدتاً درجه پایینی از 2و تشکیل اتحادیه پولی

و از  (Feshari, 2013) اندنرخ تورم تجربه نموده

 رو درجه عبور نرخ ارز در این کشورها پاییننای

ز ار نرخ درجه عبور همچنین تیلور. تر بوده است

 .دانستمی کشورها تورمی شرایط به وابسته را

برای تبیین ارتباط بین درجه عبور نرخ ارز و وی 

کند که با افزایش های تورمی عنوان میمحیط

ها در ها نسبت به افزایش هزینهواکنش قیمت

افزایش نرخ ارز، کشورهایی که از تورم  نتیجه

باالیی برخوردارند، همواره دارای درجه عبور نرخ 

اند. لذا براساس این دیدگاه، ارز بیشتری بوده

های پولی و  درجه عبور نرخ ارز بستگی به نظام

دیدگاه تیلور  به باشد. با توجهارز نسبتاً پایین می

 مشود، ارتباط بین نظامالحظه می

های پولی و درجه عبور نرخ ارز عمدتاً وابسته به 

 Isazadeh)باشد های تورمی میمحیط

Roshan, 2015).  

 راهکارهای و هااز سیاست یکی تورم گذاریهدف

است  تورم کاهش برای نو و رایج
(Asgharpour, Barghi ousgoui, & Jalili 

Marand, 2013). به قادر گذاران پولیسیاست 

 دو از یکی انتخاب در خصوص گیریتصمیم

 برای ارز نرخ کنترل یا تورم و نرخ کنترل هدف

ترین شدهباشند. شناختهپولی می سیاست هدایت

« گذاری تورمهدف»سیاست برای کنترل تورم، 

است که در ادبیات اقتصادی چنین تعریف 

که در  چارچوبی برای سیاست پولی»شود: می

برای نرخ تورم برای یک یا« کمی»آن هدفی 

                                                  
3 . credible monetary policy 

4 . Inflation Targeting 

5 . Monetary Union  
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صورت رسمی اعالم چند دوره زمانی معین به

صورت ضمنی، به اطالع عموم شود و بهمی

رسد که تورم پایین و باثبات، هدف اولیه می

در  .(Ebrahimi, 2014)سیاست پولی است 

گذاران و گذاری تورم، سیاستنظام پولی هدف

بینی صحیح نرخ مقامات پولی سعی در پیش

گذاری تورم و کنترل انحراف تورم از مقدار هدف

کشورها وارد نظام  شده دارند. در این صورت

تورمی آرام شده و به تبع آن از درجه عبور نرخ 

شود. عالوه بر این، با قرار گرفتن ارز کاسته می

ر محیط تورمی آرام و در شرایطی که هزینه د

نهایی تولید در کشورهای صادرکننده کاالها و 

توان انتظار داشت که خدمات کاهش یابد، می

تغییرات نرخ ارز آثار کمتری بر قیمت کاالهای 

داخلی داشته باشد. به عبارت دیگر در شرایط 

تورمی آرام، تغییرات نرخ ارز منجر به تغییرات 

های تولید گردیده و از این ر هزینهکمتری د

طریق آثار انتقالی تغییرات نرخ ارز بر قیمت 

د یابکاالهای وارداتی و مصرفی کاهش می

(Sowah, 2009). نرخ که عبور کشورهایی در 

 گذارانسیاست اند،ودهنم تجربه را تریپایین ارز

 عمل بیشتری آزادی اندتوانسته کشورها آن پولی

 هدف و مستقل پولی هایسیاست اجرای در

 ,.Kazeruni et al)باشند  داشته تورم گذاری

 موفقیت در پایین، ارز نرخ عبور نقش .(2013

 برای ارزی که هایسیاست و پولی هایسیاست

 اجرا تجاری تراز بهبود ویژه به مختلف اهداف

 اهمیت است. عوامل حائز بسیار شوند،می

 تثبیتی و کاهشی روند به منجر تواندمی مختلفی

 هاینظام به سمت انتقال میان این در شود، تورم

 زیادی بسیار اهمیت از ادتراعتم قابل پولی

 ,Khoshbakht & Akhbari)است  برخوردار

 باز، اقتصاد جدید هایمدل . در چارچوب(2019

 کلیدی برای عناصر از یکی پایین ارز نرخ عبور

 به ارزی و پولی هایسیاست اعتبار اندازه تعیین

 ارز نرخ هرچه عبور همچنین، آید.می حساب

 از داخلی اقتصاد تأثیرپذیری باشد، ترپایین

 شرایط، این در و کمتر است خارجی هایشوک

 Rasekhi)یابد می افزایش کشور اقتصادی ثبات

& Montazeri, 2015). رم پایین و ثبات تو

های افزایش اعتبار سیاستنسبی قیمت دالر و  

 عبور نرخ ارزدلیل کاهش مقدار پولی کشورها 

  .(Al-Abri & Goodwin, 2009)بوده است 

 توسط محققانی گرفته صورت تجربی مطالعات
Devrex & Yetman (2010), Martinz & 

Iyer (2014), Ouchen & Winkelreid 

(2016), López-Villavicencio & 

Mignon(2014), Ozkan(2016), Mignon 

& Villavicenci (2017),  Kaeruni & et al 

(2013), Asgharpour & et (2012, 2013) و  

 Feshari (2013)  متغیر  تأثیر زمینه درکه

 درجه بر اقتصادی کالن متغیرهای و پولی نظام

 نظام اتخاذ با اندباشد، نشان دادهارز می نرخ عبور

 قرارگرفتن و تورمی گذاری هدف بر مبتنی پولی

 ارز نرخ عبور درجه پایین، تورمی محیط در

 است. یافته کاهش

ات نفت و وابستگی شدید اقتصاد ایران به صادر

پذیربودن این منبع نوسانات قیمت آن و پایان

زا را از اقتصادی، نیاز توجه به دیگر صنایع درآمد

 & Sarlab)است ای برخوردار کرده اهمیت ویژه

Askarian, 2017) . همچنین وابستگی اقتصاد

ایران به نفت و متغیر بودن قیمت نفت در 

 بازارهای جهانی موجب نوسانات شدید ارز می

شود. لذا قیمت واردات کاالهای ورزشی به ایران 

گیرد. شاکله اقتصاد تحت تأثیر نرخ ارز قرار می

های مختلف آن اهم از تولید، ایران و بخش

گذاری و ...به مصرف، واردات، صادرات، سرمایه
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درآمدهای نفتی وابسته است و عبور نرخ ارز 

تواند بر حاصل از فروش نفت در اقتصاد ایران می

های مختلفی نظیر بخش صنعت ورزش، بخش

کاالهای ورزشی، گرایش مردم به ورزش، 

تقاضای مردم برای کاالهای ورزشی و تبدیل 

ورزش به یک کاالی مصرفی در سبد خانوار 

افزایش قیمت  ،باال رفتن نرخ ارزبگذارد. ایران اثر 

کاالهای وارداتی را در پی دارد و این تورم ایجاد 

تواند به صورت یک رابطه علل و معلولی شده می

-سطح عمومی قیمت و به افزایش مجدد نرخ ارز

و توان افراد جامعه  منجر شود ها )تأثیر کمتر(

ایران را در خرید کاالهای ورزشی با مشکل 

ه سازد و در مجموع اثر منفی بر اقتصاد مواج

 تغییرات گونه کشور داشته باشد. همچنین هر

 قیمت بر درجه انتقال شدت به بسته ارز نرخ

 تولید بر طریق این از و بوده اثرگذار واردات

 عبارتبه خواهد بود؛ اثرگذار داخلی کاالهای

 افزایش واردات قیمت ارز نرخ افزایش با دیگر،

 کاالهای تقاضا برای رو این از و کرده پیدا

 واردات جانشین کاالهای برای و کاهش وارداتی

 سبب سو یک از این امر کند.می پیدا افزایش

 دیگر سوی از و شده هاتراز پرداخت شدن بهتر

شود و می داخل در و اشتغال تولید افزایش سبب

لذا صنعت ورزش که جز صنایع مهم فرهنگی، 

اشد از این امر مستثنی باجتماعی و رفاهی می

 نیست.

جمعیت شدن و عمومی شدن ورزش،  تجاری

تر گرایش فرهنگی مردم جوان و از همه مهم

ایران به سمت ورزش نشان از افزایش تقاضا برای 

محصوالت ورزشی دارد. آمار ارائه شده گمرگ 

ایران در خصوص میزان صادرات و واردات 

ظم کاالهای ورزشی حاکی از تأمین بخش اع

باشد. نیارهای ورزشی کشور از طریق واردات می

لذا کشور ما از جمله کشورهایی است که در 

تجارت محصوالت ورزشی بر واردات متکی است. 

گذاری بنابراین آگاهی از ساز و کار قیمت

کاالهای وارداتی ورزشی به ایران با توجه به اثر 

کنندگان داخل دارد، از رفاهی که بر مصرف

با توجه به  یشتری برخوردار است.اهمیت ب

بدیل آن در توسعه و اهمیت ورزش و نقش بی

ای که به طور مستقیم تأثیرات اقتصادی گسترده

های درمان، افزایش و غیرمستقیم )کاهش هزینه

وری، افزایش میزان اشتغال، افزایش سالمت، بهره

افزایش امید به زندگی، کاهش جرم و جنایات( 

ها به بسیاری از دولت گذارد.یدر کشور برجای م

نگرند عنوان هزینه نمیهای ورزشی خود بههزینه

گذاری درازمدت قلمداد بلکه آن را نوعی سرمایه

کنند. بنابراین صنعت ورزش نه تنها به عنوان می

صنعتی پیشرو بلکه به عنوان یکی از عوامل 

رو ضروری اثرگذار بر سالمت جامعه است. از این

رات تغییرات نرخ ارز بر قیمت کاالهای است تا اث

وارداتی آن سنجیده شود تا بتوان در این راستا 

های مناسبی جهت حمایت از صنعت سیاست

ورزش اتخاذ نمود. لذا پژوهش حاضر به دنبال 

پاسخ به این سوال هست که درجه عبور نرخ ارز 

بر شاخص قیمت وارداتی کاالهای ورزشی در 

قص؟ تا بتواند گامی مهم ایران کامل است یا نا

گذاری کاالهای ریزی و قیمتدر زمینه برنامه

 وارداتی ورزشی در کشور ارائه نماید. 

 

 شناسی پژوهشروش
پژوهش حاضر از نوع تحقیقات نظری و کاربردی 

 -و به لحاظ روش از نوع تحقیقات توصیفیبوده 

آوری آمار و روش جمع باشد.می تحلیلی

عه به صورت اسنادی و اطالعات در این مطال

 باشد.ای میکتابخانه
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کشور شریک  11جامعه آماری پژوهش حاضر، 

باشند که بیشترین سهم تجاری ایران می عمده

واردات ورزشی با ایران را دارند. برای تعیین این 

 66کشورها، ابتدا سهم وارادت کاالهای ورزشی 

کشور )با توجه به آمار موجود گمرگ ایران(، 

( 2913 -2939سال ) 2زمانی  ورهبرای د

محاسبه شد )سهم واردات کاالهای ورزشی 

ارزش واردات ورزشی ایران از  IM مساوی است با

ارزش کل واردات ورزشی  Mام به دالر بر iکشور 

ایران به دالر(. الزم به ذکر است آمار واردات 

کاالهای ورزشی ایران، از گمرگ جمهوری 

سپس، میانگین . اسالمی ایران اخذ شده است

ساله برای کشورها محاسبه و  2سهم تجارت 

کشور نخست که به ترتیب  11بدین ترتیب 

چین ها عبارتند از سهم واردات ورزشی آن

، 96/1، ترکیه 33/1عربی  متحده ، امارات12/1

، ایتالیا 213/1، اندونزی 22/1، ژاپن 21/1آلمان 

، 132/1، فرانسه 136/1، بلغارستان 210/1

، 11/1کنگ ، هنگ113/1، کره 192/1یش اتر

، هند 111/1، اسپانیا 12/1، هلند 12/1سوئیس

چک  ، جمهوری116/1اسلواکی  1،گ110/1

 1136/1و انگلستان  1123/1، سنگاپور 112/1

گیری انتخاب شدند. در این مطالعه با بهرهدرصد 

های تابلویی اثرات شرایط کالن اقتصادی از داده

ذاری تورمی( به همراه گرژیم پولی )هدف

تأثیرگذاری متغیرهای درجه باز بودن اقتصاد، 

تولید ناخالص داخلی و شاخص هزینه نهایی 

شرکای تجاری )صادرکنندگان( بر عبور نرخ ارز 

 بررسی شد.  3با استفاده از  افزار ایویوز 

سازی عبور نرخ ارز، از طریق رفتار عموماً مدل

گیرد رت میگذاری بنگاه وارداتی، صوقیمت
(Al-Abri & Goodwin, 2009; Junttila & 

Korhonen, 2012).  چنانچه بنگاهی را در نظر

گذاری نسبی، در بگیریم که دارای قدرت قیمت

کشور داخل )واردکننده( است. قیمت داخلی 

 واردات به صورت معادله زیر است:

(2)  

، بیانگر قیمت کاال )در در این معادله، 

قیمت کاال  ،داخل( بر حسب پول داخلی، 

نرخ ارز  Eو خارج( بر حسب پول خارجی  )در

)ارزش هر واحد پول خارجی بر حسب اسمی 

است. قیمت کاال در کشور  واحد پول داخلی(

خارج، تابعی از هزینه نهایی تولید و حاشیه سود 

( به 2( بنگاه است. از این رو معادله )2)مارک آپ

 شود:صورت زیر تعدیل می

(1) 
 

هزینه نهایی تولید و ، که در آن 

است. ابتدا از ، حاشیه سود بنگاه 

شود و ( لگاریتم گرفته می1طرفین معادله )

شود. سپس به صورت فرم رگرسیونی نوشته می

 در نتیجه خواهیم داشت:

(9) 
 

به ترتیب  و  ، ، که در آن 

ر قیمت کاال در کشور داخل، نرخ ارز اسمی، بیانگ

حاشیه سود بنگاه وارداتی و هزینه نهایی 

(، 9باشد. در معادله )تولیدکننده در خارج می

بیانگر درجه عبور نرخ ارز است. اگر  ضریب 

باشد، به ترتیب درجه عبور  و  

 نرخ ارز، ناقص و کامل است. 

                                                  
 شود . . درصدی که به هزینه نهایی بنگاه افزوده می2
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گذاری بنگاه با توجه به مطالب فوق، شیوه قیمت

وارداتی تحت تأثیر متغیرهایی نظیر نرخ ارز، 

هزینه تولید در خارج، درآمد داخل و درجه باز 

بودن تجاری است. از این رو با انجام برخی 

(، مدل درجه عبور نرخ ارز 9تعدیالت در معادله )

 شود: می بیانبه صورت زیر 

 
معروف است که  به معادله حالت باال( 3) معادله

در کارهای تجربی، برای تخمین درجه عبور نرخ 

 & Junttila)گیرد ارز مورد استفاده قرار می

Korhonen, 2012; Lin & Wu, 2012) .

گذاری تورمی( برای بررسی اثر نظام پولی )هدف

بر درجه عبور نرخ ارز بر شاخص قیمت واردات 

شریک تجاری آن  11کاالهای ورزشی ایران و 

، این متغیر به 2339 -1122های در طی سال

ضرب متغیر مجازی در صورت تقاطعی )حاصل

نرخ ارز مؤثر اسمی( وارد مدل شدند. همچنین 

لگاریتم هزینه نهایی شرکای متغیرهای توضیحی 

تجاری، لگاریتم نرخ ارز مؤثر اسمی )به قیمت 

(، لگاریتم تولیدناخالص داخلی 1121ثابت سال 

( و درجه بازبودن 1112)به قیمت ثابت سال 

متغیرهای توضیحی در مدل  عنوانبهتجاری 

. متغیر وابسته نیز عبارت است از اندشدهگنجانده

ای وزشی، الگوی شاخص قیمت واردات کااله

معادله  شده استیح تصرزیر  صورتبه موردنظر

(2) : 

 

 

، شاخص قیمت واردات در معادالت فوق 

 باشد.می tام در سال iکاالهای ورزشی کشور 

شاخص قیمت واردات کاالهای ورزشی در یک 

کشور، از تقسیم ارزش کاالهای ورزشی وارداتی 

االهای ورزشی )بر حجم ک )بر حسب دالر( بر

)بر مبنای یک سال  آیدحسب تن( بدست می

. آمار واردات کاالهای ورزشی (1112پایه 

سایت بخش آمار  کشورهای مورد مطالعه از

 سازمان ملل متحد  گردآوری شد.

ام در iنرخ ارز مؤثر اسمی برای کشور  

در واقع نرخ ارز مؤثر اسمی  باشد.می tسال 

ی ارز واقعی یک کشور هامیانگین موزون نرخ

. در این مطالعه از قیمت هر واحد پول باشدمی

آمار  .خارجی بر حسب پول داخلی استفاده شد

آوری نرخ ارز مؤثر اسمی از سایت انکتات جمع

 شرکای تجاری هزینه نهایی  شد.

باشد. می tام در سال i)صادرکنندگان( کشور 

اه به ازاری میزان افزایش در هزینه کل بنگ

افزایش یک واحد محصول است یا هزینه تولید 

 ,Shakeri)گویند کاال در یک کشور را می

 فرمول از مطالعات تجربی در معموالً .(2012

 Campa & Goldbergتوسط شده ارائه

برای   Aguere & et al (2014)و  (2002)

محاسبه هزینه تولید کاال در کشور خارج 

 شود:ن میشود که به صورت زیر بیااستفاده می

 
ثر اسمی، ؤ، نرخ ارز مکه در آن 

شاخص قیمت کاالهای مصرفی داخلی و  

آمار باشد. نرخ مؤثر واقعی ارز می 

المللی مربوط به این شاخص از صندوق بین

تولید   آوری شد.جمع 1و انکتات2پول

ام iیمت ثابت کشور ناخالص داخلی حقیقی به ق

 باشد.می tدر سال 

                                                  
1. International Financial Statistics  

2. Unctad 
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ارزش پولی کاالها و خدمات نهایی تولید شده در 

محدوده جغرافیایی هر کشور طی یک سال 

که به عنوان جانشین، تقاضا در کشور  باشدمی

های این متغیر از سایت بانک باشد. دادهایران می

 گردآوری شد. 2جهانی داده

ن اقتصاد کشور درجه باز بود  

i ام در سالt تجاری، بر بودن باز باشد. درجهمی 

 نسبت آن در که است تجاری جریانات مبنای

ناخالص  تولید به واردات و صادرات مجموع

 هاینرخ یا صادرات یا و واردات نسبت یا و داخلی

 مدنظر می داخلی، ناخالص تولید به هاآن رشد

این . (Asgharpour et al., 2013)  باشد

شود که در آن، شاخص به صورت زیر تعریف می

واردات کاال  صادرات کاال و خدمات،  

 تولید ناخالص داخلی می و خدمات و 

های موجود از سایت بانک جهانی داده باشند.

 داده گردآوری شده است. 

 
Regime  بیانگر نظام پولی برای کشورها

تورم عبارت است از رشد مدام و مالیم  باشد.می

ها. برای محاسبه آن از نرخ سطح عمومی قیمت

رشد قیمت مصرف کننده طی یک دوره معین 

ابزار یا سیاست شود. مانند یک سال استفاده می

ها در کشورها جهت کنترل تورم و ثبات قیمت

صندوق شود. کشور هدفگذاری تورمی نامیده می

ل، رژیم پولی کشورها را با توجه به المللی پوبین

 گذاری مقامات پولی در خصوص هدفسیاست

بندی کرده است. بر این گذاری تورم، طبقه

اساس، با تعریف متغیر دامی، کشورهای دارای 

گذاری شده مشخص و نظام پولی با تورم هدف

                                                  
1 . World Development Indicators 

 & ,Asgharpour, Kazeruni)گردید لحاظ 

Mirani, 2014).  
NE*Regime  بیانگر متغیر تقاطعی نرخ ارز

گذاری تورمی( مؤثر اسمی و رژیم پولی )هدف

بیانگر جمله اخالل باشد و در نهایت می

بنابراین در صورت معنادار  باشد.یمرگرسیون 

بودن ضرایب، درجه عبور نرخ ارز عبارت است از 

( .) 

 

 های پژوهشیافته

 آزمون ریشه واحد:

 سازی اقتصادی و اقتصادسنجی سریر مدلد

جهت های زمانی فرض بر مانایی متغیرها است. 

 آزمون از و پایایی متغیرها بررسی ریشه واحد

نتایج  شده است.استفاده  1دیکی فولر فیشر

مربوط به آزمون پایایی متغیرهای پژوهش در 

برا اساس نتایج  آورده شده است. 2جدول شماره 

شود که همه متغیرهای ی( مشخص م2جدول )

مدل به غیر از لگاریتم هزینه نهایی شرکای 

تجاری در سطح ناپایا بوده و جمعی از مرتبه اول 

پس از بررسی آزمون پایایی و ریشه  باشند.می

جمعی متغیرها و در نهایت واحد متغیرها به هم

 شود. مدل و تفسیر نتایج پرداخته می ینتخمبه 

 هامتغیرجمعی آزمون هم
با توجه به اینکه برخی از متغیرهای پژوهش 

دارای ریشه واحد بودند، لذا جهت پرهیز از 

جمعی برآورد رگرسیون کاذب به بررسی هم

پردازیم تا از برآورد رگرسیون یممتغیرها 

غیرکاذب اطمینان حاصل نماییم. در این راستا 

استفاده شده است. این  جمعی کائواز آزمون هم

ن صورت است که فرض صفر آزمون آزمون به ای

                                                  
2. Dicky Fuller- Fisher 
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جمعی متغیرهای مدل بوده و بیانگر عدم هم

جمعی متغیرهای فرض مخالف صفر بیانگر هم

نتایج مربوط به آزمون همجمعی باشد. یممدل 

 طورهمان آورده شده است. 1در جدول شماره 

شود مقدار احتمال که در جدول مشاهده می

اشد. لذا بیم ترکوچک 12/1آماره آزمون از 

جمعی فرض مخالف صفر که بیانگر هم

شود. بنابراین متغیرهای مدل هست، پذیرفته می

توان بدون هراس از برآورد رگرسیون کاذب یم

 به تخمین مدل پرداخت.

 آزمون تشخیص مدل:
ی همجمعپس از حصول اطمینان از وجود رابطه 

بین متغیرها، نوبت آزمون تشخیص مدل 

ص برای تعیین استفاده از باشد. آزمون تشخییم

 2هاکل دادهدر مقابل تلفیق مدل اثرات ثابت 

شود. جهت پی بردن به روش برآورد از انجام می

لیمر استفاده شده است،  Fآزمون تشخیص 

فرض صفر این آزمون بیانگر برآورد به روش 

تلفیقی و فرض مخالف صفر بیان کننده برآورد 

ج مربوط به مدل به روش اثرات ثابت است. نتای

این آزمون برای مدل اول پژوهش در جدول 

آورده شده است. با توجه اینکه مقدار  9شماره 

باشد، یم تربزرگ 12/1احتمال آماره آزمون از 

توان رد کرد و لذا فرض  صفر ینمفرض صفر را 

تلفیقی است  صورتبهکه بیانگر روش برآورد 

 شود.پذیرفته می

 مدل و تفسیر نتایجتخمین 
ی الزم برای هاآزمونی قبلی تمامی هاقسمتدر 

اخذ مجوز جهت تخمین مدل انجام شد، لذا در 

این قسمت بدون هراس از برآورد رگرسیون 

کاذب به تخمین و تفسیر نتایج مدل پژوهش 

                                                  
 

ی اقتصادسنجپرداختیم. نتایج مربوط به تخمین 

آورده شده  3مدل پژوهش در جدول شماره 

  است.
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 یج مربوط به آزمون ریشه واحد و پایایی متغیرهانتا .1جدول 
 سطح متغیر ADF آماره سطح معناداری تفاضل مرتبه اول ADF آماره سطح معناداری نتایج

I (1) 112/1  296/332  D(LGDP) 309/1  21/16  LGDP 

I (1) 112/1  111/261  D(LPIS) 193/1  211/31  LPIS 

I (0) - - D(LMC) 111/1  020/232  LMC 

I (1) 112/1  263/111  D(OPEN) 316/1  210/13  OPEN 

I (1) 112/1  126/231  D(LE) 112/1  122/33  LNE 

 

 نتایج آزمون همجمعی متغیرهای تحقیق . 2جدول 

 آماره آزمون کائو سطح معناداری نتیجه

112/1 جمعی بین متغیرهاوجود رابطه هم  2163/3-  

 

 رلیم Fنتایج آزمون تشخیص  .3جدول

 آماره آزمون سطح معناداری نتیجه

 112/1 111/2 پذیرفته شدن روش تلفیقی

 

 تلفیقی نتایج مربوط به تخمین مدل تحقیق به روش .4جدول
 نام متغیر ضریب tآماره  سطح معناداری

112/1  21/220-  12/1-  C  عرض از مبدأ 

112/1  631/269  31/1 لگاریتم نرخ ارز اسمی مؤثر      LNE 

121/1  620/900  103/1  LGDP لگاریتم تولید ناخالص داخلی 

112/1  122/233  11/1  OPEN بازبودن تجاری 

112/1  933/121  23/1  
لگاریتم هزینه نهایی شرکای تجاری    LMC 

112/1  319/39  116/1 ثرگذاری تورمی در لگاریتم نرخ ارز اسمی مؤرژیم هدف   REGIM*NE 

R2= 0/99             Adjusted R2=0/99              DW= 0/67             P-Value F=0/000   
 

که مقدار احتمال  دهدینتایج جدول نشان م

 2آماره آزمون ضرایب مربوط به همه متغیرها از 

باشد و لذا ضرایب برآورد یم ترکوچکدرصد 

باشند. همچنین رابطه بین دار مییمعنشده 

شاخص قیمت لگاریتم نرخ ارز اسمی مؤثر با 

دار واردات کاالهای ورزشی مثبت و معنی

مقدار این ضریب که بیانگر کشش باشد. می

قیمت کاالهای واردتی ورزشی به نرخ ارز اسمی 

مؤثر است؛ مبین اندازه اثر انتقال نرخ ارز بر 

باشد. ضریب قیمت واردات کاالهای ورزشی می

دهد که به ازای یک درصد برآورد شده نشان می

ایش در نرخ ارز اسمی مؤثر، شاخص قیمت افز

افزایش درصد  31/1واردات کاالهای ورزشی 

یابد. در واقع اثر نرخ ارز بر شاخص قیمت می

باشد. با واردات کاالهای ورزشی ناقص می

افزایش نرخ ارز )کاهش ارزش پول ملی( نوساتان 

نرخ ارز بر شاخص قیمت واردات کاالهای 

 یابد. ال میورزشی به طور متوسط انتق
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ضریب متغیر لگاریتم تولید ناخالص داخلی نیز 

باشد؛ دار میمورد انتظار بوده و مثبت و معنی

چرا که با افزایش ثروت مردم، تقاضا برای کاالها 

یابد و از این طریق بر قیمت واردات افزایش می

اثرگذار خواهد بود. ضریب برآورد شده نشان 

تولید  غییر دردهد که به ازای یک درصد تمی

، شاخص قیمت واردات کاالهای ناخالص داخلی

 یابد.درصد افزایش می 10/1ورزشی 

ضریب متغیر لگاریتم هزینه نهایی شرکای 

 دار میمثبت بوده و به لحاظ آماری معنیتجاری 

دهد که به باشد. ضریب برآورد شده نشان می

هزینه نهایی شرکای  ازای یک واحد تغییر در

ص قیمت واردات کاالهای ورزشی ، شاختجاری

یابد. در مورد تأثیر درصد افزایش می 23/1

مثبت هزینه نهایی تولید بر قیمت وارداتی 

 توان بیان کرد که با افزایشکاالهای ورزشی می

 حفظ منظور به خارجی صادرکنندگان هزینه

داخل  برای وارداتی کاالهای قیمت سود حاشیه

صادر کننده  یابد. کشوهایمی افزایش کشور

کاالهای ورزشی در واکنش به تغییرات دائمی 

نرخ ارز و به منظور سهم بازاری خود، حاشیه 

سود را تعدیل نموده و این امر منجر به افزایش 

سطح عمومی قیمت کاالهای وارداتی برای کشور 

 .(Kazeruni et al., 2013)شود واردکننده می

ضریب متغیر درجه باز بودن تجاری مثبت بوده 

دار هست. به عبارتی به و به لحاظ آماری معنی

ازای یک واحد تغییر در درجه بازبودن تجاری، 

تی ورزشی ایران حدود قیمت کاالهای واردا

یابد. در ارتباط با درصد افزایش می 11/1

اقتصاد باید اشاره  بازبودن تاثیرگذاری درجه

 بر غیرمستقیم و مستقیم تأثیر دارای که نمود

 تأثیر مستقیم باشد. درمی واردات قیمت شاخص

 واردات قیمت شاخص بر اقتصاد بازبودن درجه

 تجارت، حجمافزایش  با که است این بر انتظار

 وارداتی کاالهای قیمت به ارز نرخ شدید نوسانات

 تأثیرگذاری در یابد. بنابراین انتقال مصرفی و

 باز درجه بین داشت انتظار توانمی مستقیم

 رابطه واردات شاخص قیمت و اقتصاد بودن

 ,Mesbahi)باشد  برقرار مستقیمی

Asgharpour, Haghighat, Kazeruni, & 

Fallahi, 2017) . نکته مهم در رابطه با جدول

باشد. با یمفوق مربوط به تأثیر محیط تورمی 

توجه به مثبت بودن ضریب متغیر تقاطعی نرخ 

 گذاری تورمی میارز اسمی مؤثر در رژیم هدف

گذاری تورمی توان استدالل کرد که رژیم هدف

نرخ ارز بر  دار بر درجه عبورتأثیر مثبت و معنی

قیمت واردات داشته است و موجب افزایش آن 

در نتیجه فرضیه اصلی پژوهش که شده است. 

گذاری تورمی بر درجه بیانگر تأثیر نظام هدف

شود. اما این باشد، پذیرفته میعبور نرخ ارز می

یافته تحقیق مخالف با نتایج مورد انتظار بوده 

به  های تورمی پاییناست. چرا که در محیط

-دلیل کنترل تورم باید درجه عبور نرخ ارز پایین

تری داشته باشند و اثر انتقالی افزایش نرخ ارز به 

باشد.  شاخص قیمت کاالهای وارداتی کمتر می

در حالی که یافته تحقیق عکس رابطه فوق را 

برابر  نشان داده است. همچنین مقدار آماره 

-نگر قدرت توضیحکه بیا باشدیمدرصد  33با 

و به عبارتی متغیرهای  باشدیمدهندگی مدل 

توضیحی مود استفاده در این مدل توانستند، 

تغییرات متغیر وابسته را نشان دهند. مقدار 

 ترکوچکدرصد  2هم از  Fاحتمال آماره 

ی کل رگرسیون داریمعنکه بیانگر  باشدیم

. در نهایت با توجه به معنادار بودن باشدیم

یب، درجه عبور نرخ ارز حاصل جمع ضریبضرا
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نرخ ارز مؤثر اسمی ساده و رژیم پولی  

باشد. می 39/1باشد که برابر با می ()

باشد و بنابراین درجه عبور نرخ ارز ناقص می

نوسانات نرخ ارز به طور جزئی به قیمت واردات 

کاالهای ورزشی منتقل شده و کوچکتر از واحد 

 باشد.می

 گیریبحث و نتیجه
ترین عوامل بنیادی در نرخ ارز یکی از مهم

تعیین قیمت داخلی کاالهای وارداتی است. در 

گذاری تورم بر این پژوهش به بررسی تأثیر هدف

درجه عبور نرخ ارز بر شاخص قیمت واردات 

کاالهای ورزشی به همراه اثرگذاری سایر 

متغیرهای توضیحی تولید ناخالص داخلی، 

بودن تجاری، هزینه نهایی شرکای تجاری و باز

 -1122های نرخ ارز مؤثر اسمی در طی سال

شریک تجاری آن با  11در ایران و  2339

 های تابلویی پرداخته شد.استقاده از رهیافت داده

های تحقیق نشان داد که بین نرخ ارز تایج یافتهن

اسمی مؤثر با شاخص قیمت واردات کاالهای 

داری وجود دارد. ثبت و معنیورزشی رابطه م

 شاخص کشش که داد نشان مدل برآورد نتایج

اسمی  نرخ ارز به نسبت وارداتی کاالهای قیمت

بوده است. این  درصد 31/1 حدود در مؤثر

 یک افزایش ضریب داللت بر این دارد که با

 پول با مقایسه در خارجی پول ارزش درصدی

 شاخص متغیرها، سایر بودن ثابت با و داخلی

 درصد 31/1 میزان به وارداتی کاالهای بهای

عبارت دیگر با افزایش ارزش یابد. بهمی افزایش

واحد پول خارجی، هزینه واردات افزایش یافته 

که در نتیجه آن قیمت کاالهای وارداتی نیز 

به  نیز اسمی ارز یابد. همچنین نرخافزایش می

 عمومی سطح تغییرات بر تواندمی خود نوبه

 Kazeruni et) باشد مؤثر داخلی کاالهای متقی

al., 2013).  با افزایش نرخ ارز و تنزل ارزش پول

ت که قیمت کاالهای داخلی انتظار بر این اس

داخلی در مقایسه با کاالهای خارجی کاهش 

یافته و در نتیجه آن تقاضا برای کاالها و خدمات 

داخلی افزایش یابد. لذا با افزایش میزان تقاضا 

سطح عمومی قیمت کاالهای مصرفی به تدریج 

 ارز مؤثر نرخ یابد. بنابراین متغیرافزایش می

بر  دارمعنی و مثبت تأثیرگذاری دارای اسمی

و  بوده قیمت کاالهای وارداتی ورزشی شاخص

 افزایش به منجر 2339 -1122های سال طی در

 انتقالی آثار افزایش نتیجه در و ارز نرخ نوسانات

کاالهای وارداتی  قیمت بر ارز نرخ تغییرات

های تحقیق در است. یافته گردیده ورزشی

 ارتباط با اثرگذاری نرخ ارز اسمی بر قیمت

های مصباحی و همکاران واردات با نتایج یافته

(، 2932(، کازرونی و همکاران )2936)

( و اصغرپور و همکاران 1121سگلوسکی )

 باشد. سو می( هم2939)

تحقیق حاکی از اثر  همچنین یافته تجربی

معنادار متغیر تقاطعی لگاریتم نرخ ارز اسمی 

ر گذاری تورمی بر درجه عبومؤثر در نظام هدف

نرخ ارز بر شاخص قیمت کاالهای ورزشی دارد. 

گذاری تورمی باعث شده در واقع نظام هدف

اثرات و نوسانات نرخ ارز به طور متوسط بر 

یابد. قیمت کاالهای وارداتی ورزشی انتقال می

جمع متغیر درجه عبور نرخ ارز که حاصل

تقاطعی لگاریتم نرخ ارز اسمی مؤثر در نظام 

درصد  39/1باشد، برابر با می گذاری تورمیهدف

 31/1بوده است و در رژیم لنگر ارزی برابر با 

عبارتی درجه عبور نرخ ارز بر باشد؛ بهدرصد می

شاخص قیمت واردات کاالهای ورزشی ایران و 

شرکای تجاری ناقص بوده و موجب افزایش 
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 درصد می 39/1درجه عبور نرخ ارز به اندازه 

درجه عبور نرخ ارز بر دهد شود. نتایج نشان می

ی به اندازه مگذاری تورقیمت واردات در هدف

 درصد بیشتر از رژیم لنگر ارزی می 11/1

دار باشد و این اختالف به لحاظ آماری معنی

باشد. اما یافته تحقیق حاضر با مبانی نظری و می

باشد. بر مبنای سو نمیتحقیقات انجام یافته هم

های پولی که بر اممطالعات انجام شده، در نظ

نمایند، گذاری آن تأکید میثبات تورم و هدف

انتظار بر این است درجه عبور نرخ ارز یا 

همبستگی بین تغییرات نرخ ارز و تورم پایین 

چرا که در  .(Kazeruni et al., 2013) باشد

گذاری تورمی که همراه با نظام پولی هدف

های وارده به کنترل انحرافات تورمی است، شوک

توان انتظار سیاست پولی اندک بوده و لذا می

داشت که آثار انتقالی تغییرات نرخ ارز بر قیمت 

های تحقیق با یافتهتر باشد. کاالهای داخلی کم

 (،1121و یتمن ) نتایج تحقیقات دوروکس

(، اوچن و شیناتی 1121مارتنز و اوردیا )

(، اوزکان و اردن 1123( ویتکلرید )1129)

(، رودیگز و 1126(، شیخی و لوهیچی )1122)

(، لوپزویالئیسنسیو و مگنون 1126زاماکوئو )

اری (، فش2932(، کازرونی و همکاران )1120)

سو ( ناهم2939( و اصغرپور و مهدیلو )2932)

 پولی نظام اتخاذ اند باباشند که بیان کردهمی

 در گرفتن قرار و تورمی گذاریهدف بر مبتنی

 کاهش ارز نرخ عبور درجه پایین، تورمی محیط

ترین دلیل این امر این باشد شاید مهم یابد.می

شود سطح گذاری تورم سبب میهدف که

ها پایین نگه داشته شود و به همین دلیل قیمت

اثرات نرخ ارز چندان بر قیمت واردات کاالهای 

ورزشی انتقال نیافته و مهم نخواهد بود؛ چرا که 

افزایش قیمت کاالهای ورزشی چندان سطح 

های داخلی را افزایش نخواهد داد و نقش قیمت

و سهم زیادی در آن ندارد. از طرف دیگر، در 

ممکن است انگیزه برای افزایش چنین رژیمی 

قدرت رقابتی کاالهای داخلی در مقابل کاالهای 

شود باشد که این امر سبب میخارجی مد نظر 

درجه عبور نرخ ارز افزایش یابد. در واقع درجه 

گذاری شده مجموع عبور نرخ ارز در رژیم هدف

دو ضریب نرخ ارز و ضریب متغیر مجازی است. 

ی برای این یافته تحقیق از دیگر دالیل توجیه

توان بیان کرد که بیشترین شرکای تجاری می

کاالهای ورزشی ایران در زمینه واردات در طی 

اند گذاری تورمی نداشتهدوره مورد بررسی هدف

اند. های پولی بودهو دارای سایر سیاست

همچنین درجه عبور نرخ ارز با اثرگذاری نظام 

قیمت واردات گذاری تورم بر شاخص پولی هدف

باشد. بنابراین درجه عبور نرخ می 39/1برابر با 

باشد. لذا نوسانات نرخ ارز به طور ارز ناقص می

تقریباً متوسط به قیمت واردات کاالهای ورزشی 

شود و کوچکتر از واحد است. منتقل می

 علت این به ارز نرخ گذر بودن همچنین ناقص

 نرخ عفقط تاب وارداتی کاالهای قیمت که است

قیمت  نوسانات در دیگر عوامل بلکه نیست؛ ارز

 می باعث و بوده مؤثر واردات کاالهای ورزشی

 قیمت به ارز نرخ تغییرات که تمامی شود

نشود. به عنوان مثال  منتقل وارداتی کاالهای

 تحت تجاری هایهزینه تجاری )اگر هایهزینه

 موانع از ناشی نقل و حمل هایتغییر هزینه تأثیر

 و نگیرند قرار غیرگمرکی و گمرگی قوانین و

 مختلف عوامل به نسبت باقی بمانند( ثابت

 قیمت در تغییر باعث دهند ونشان می واکنش

 نرخ شوند. عبورمی وارداتی کاالهای شده تمام

 از داخل اقتصاد زیاد تأثیرپذیری معنی به باال ارز

خارجی است. هایشوک
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 هایهزینه داتوار قیمت و ارز نرخ افزایش با

 از یکی که یابند،افزایش می وارداتی هاینهاده

و  هاستهزینه فشار یناحیه از تورم ایجاد عوامل

 در تولیدی واحدهای توان شودمی باعث این

 ینتیجه که یابد منابع کاهش واقعی ارزش حفظ

 نرخ پایداریاست.  اقتصادی رشد افت نهایتاً آن

 سه طی ایران اقتصاد در باال نسبتاً سطح در تورم

 توانددرصدی( می 29اخیر )تجربه تورم  دهه

 مثبت تأثیر بر مبنی ( را1111تیلور ) نظریه

نماید. از  ارز تقویت نرخ اثر انتقال درجه بر تورم

 جمله از نامطلوب تبعات و آثار دارای تورم طرفی

 وری، بدتربهره کاهش اقتصادی، رشد کاهش

 یک کشور اقتصاد بر و ... درآمد توزیع شدن

 .دارد. که باید مورد توجه قرار بگیرد

 شاخص قیمت واردات بر مؤثر متغیرهای از دیگر

نمود که  اشاره اقتصاد بازبودن درجه توان بهمی

دار ضریب مثبت و معنی در این پژوهش دارای

 تأثیر دارای درجه باز بودن تجاری باشد.می

 .باشدمی قیمت واردات بر غیرمستقیم و مستقیم

قیمت  بر اقتصاد بازبودن درجه مستقیم تأثیر در

حجم  افزایش با که است این بر انتظار واردات

 قیمت به ارز نرخ شدید هاینوسان تجارت

 در و یافته انتقال مصرفی و وارداتی کاالهای

 یابد، قیمت کاالهای وارداتی افزایش آن نتیجه

که توسط سوا  غیرمستقیم تأثیرگذاری در اما

( مطرح شده 1121( و فریمپانگ و آدام )1113)

 از تواند می اقتصاد بازبودن افزایش درجه است،

 ایسرمایه و وارداتی کاالهای طریق افزایش

 تورم نرخ کاهش به داخلی تولیدکنندگان توسط

 قیمت کاهش موجب طریق این و از نماید کمک

همچنین افزایش درجه گردد.  وارداتی کاالهای

تواند از طریق افزایش میزان صاد میبازبودن اقت

پذیری در تولید کاالهای قابل مبادله رقابت

داخلی به کاهش سطح عمومی قیمت کاالهای 

داخلی کمک کند. بنابراین، در شرایطی که موانع 

های تجاری در زمینه  ای و سایر محدودیتتعرفه

واردات کاالهای قابل مبادله وجود نداشته باشد، 

نوع کاالها به داخل افزایش یافته و  واردات این

پذیری در تولید کاالهای قابل مبادله در رقابت

رو،  کند. از اینداخل افزایش پیدا می

تولیدکنندگان داخلی مجبور خواهند بود برای 

پذیری محصوالت خود، کیفیت حفظ رقابت

های تولید کاالها و خدمات را افزایش و یا هزینه

ین طریق به کاهش سطح را کاهش داده و از ا

 ند ها و نرخ تورم کمک کنعمومی قیمت

(Martinez & Ivyer, 2014). جه در افزایش

بازبودن اقتصاد منجر به افزایش شدت 

تأثیرگذاری تغییرات نرخ ارز بر قیمت کاالهای 

وارداتی ورزشی شده و در نتیجه درجه عبور نرخ 

های نتایج تحقیق با یافتهیابد. ارز افزایش می

زاده (، عیسی2936تحقیق مصباحی و همکاران )

( و 2939(، اصغرپور و مهدیلو )2933روشن )

 باشد.سو می( هم1129قوش )

متغیر هزینه نهایی شرکای تجاری تأثیر مثبت و 

دار بر شاخص قیمت واردات کاالهای معنی

 هایتئوری با این متغیر نیز ورزشی دارد. ضریب

با  که معنا این به دارد، سازگاری اقتصادی

 قیمت خارجی صادرکنندگان هزینه افزایش

 می افزایش داخل کشور برای وارداتی کاالهای

شرایطی که هزینه نهایی تولید در یابد. در 

 افزایشکشورهای صادرکننده کاالها و خدمات 

توان انتظار داشت که تغییرات نرخ ارز یابد، می

بر قیمت کاالهای داخلی داشته  بیشتریآثار 

با افزایش هزینه نهایی تولید در  د.نباش

کشورهای صادرکننده هزینه تعدیل سطح 

های وارداتی نسبت بهعمومی قیمت کاال
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تغییرات نرخ ارز افزایش یافته که در نتیجه آن 

یابد. نتایج قیمت کاالهای وارداتی افزایش می

(، 1126شیخ و لوهیچی )های تحقیق با یافته

(، کازرونی و 2936مصباحی و همکاران )

( و 1121(، سگلوسکی )2932همکاران )

( در ارتباط با 2939اصغرپور و مهدیلو )

ذاری مثبت و معنادار هزینه تولید کاال در اثرگ

 باشد.سو میخارج بر فیمت وارداتی کاالها هم

کشش شاخص کاالهای وارداتی نسبت به تولید 

بوده که  10/1ناخالص داخلی حقیقی برابر با 

دهد با افزایش یک درصدی تولید نشان می

ناخالص داخلی حقیقی، قیمت کاالهای وارداتی 

یابد. لذا انتظار صد افزایش میدر 10/1در حدود 

بر این است با افزایش میزان تولید داخلی، 

تقاضای داخلی افزایش یافته که در نتیجه آن 

تقاضا برای کاالهای وارداتی و به ویژه کاالهای 

ای افزایش یابد. در نتیجه افزایش تقاضا سرمایه

برای کاالهای وارداتی ورزشی، قیمت کاالهای 

 کند. یافتهنیز افزایش پیدا میوارداتی ورزشی 

 های تحقیق با نتیجه تحقیق سگلوسکی

(، کازرونی 2936(، مصباحی و همکاران )1121)

( و جعفری صمیمی و منفرد 2932و همکاران )

باشد. اما با نتایج تحقیق سو می( هم2931)

باشد که سو می( ناهم2932کازرونی و همکاران )

داخلی اثر منفی نشان داده است تولید ناخالص 

 بر درجه عبور نرخ ارز دارد.  

از آنجا که درجه بازبودن اقتصاد تأثیر مثبت و 

دار بر شاخص قیمت کاالهای وارداتی معنی

شود ورزشی داشته است، لذا پیشنهاد می

گذاران اقتصادی کشور به منظور حرکت سیاست

به سمت اقتصاد مقاومتی و جانشینی کاالهای 

الهای خارجی ضمن افزایش داخل به جای کا

حجم تجارت و مبادالت خود با کشورهای 

شریک تجاری کاالهای ورزشی در آثار انتقالی 

تغییرات نرخ ارز بر قیمت واردات کاالهای 

ورزشی کمک نمایند. به عبارت دیگر، اگر هدف 

گذران کشور حمایت از تولیدات داخلی سیاست

حجم  کاالهای ورزشی باشد بهتر است با افزایش

تجارت )درجه باز بودن( قیمت واردات را افزایش 

داده تا تقاضا برای کاالهای وارداتی ورزشی کمتر 

شده و تقاضا برای کاالهای ورزشی داخل بیشتر 

های گذاریشود. همچنین در حوزه سیاست

توان گفت که اگر هدف حمایت از دولت می

تولیدکنندگان داخلی کاالهای ورزشی باشد. 

اید چندان نگران افزایش نرخ ارز باشد. دولت نب

کاالهای ورزشی  اما اگر هدف کاهش قیمت

 مطالعه مهم این از حاصل نتایج مبنای برباشد، 

 که است آن مطالعه این سیاستی توصیه ترین

ارزی نسبت  مقامات و اقتصادی گذارانسیاست

گذاری تورمی در به تعدیل و اصالح نظام هدف

 طریق این از تا زیدهور کشور خود مبادرت

 بر ارز نرخ تغییرات انتقالی کاهش آثار موجبات

نمایند. بر اساس  فراهم را داخلی کاالهای قیمت

نتایج حاصل از اثر مثبت تولید ناخالص داخلی 

بر شاخص قیمت واردات کاالهای ورزشی 

توان چنین استدالل کرد که رشد اقتصادی می

کرده و لذا  موجبات بهبود درآمد مردم را فراهم

تقاضا برای کاالهای وارداتی از جمله کاالهای 

دهد. با افزایش تقاضای ورزشی را افزایش می

کاالهای ورزشی، قیمت کاالهای وارداتی ورزشی 

توان توصیه کرد که به یابد. لذا میافزایش می

منظور تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی بایستی با 

االهای رشد تولید و درآمد کشور، واردات ک

ای )تکنولوژی تولید کاالهای ورزشی( سرمایه

ورزشی بیشتر شود. تا ظرفیت تولید کاالهای 

ورزشی با کیفیت در داخل فراهم شود و حرکت 
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تواند منجر به افزایش قدرت به این سمت می

رقابتی تولید کاالهای ورزشی داخلی را فراهم 

نمایند. ضمن اینکه صادرات کاالهای ورزشی را 

 نبال خواهد داشت. به د
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Abstract 

Objective: The exchange rate is one of the most important factors in 

determining the domestic price of imported goods. Iran's economy has always 

been affected by the exchange rate fluctuations, and thus the industry of sports 

goods, which is one of the most important cultural, social and welfare 

industries, is not excluded. 

Methodology: The present research is a theoretical and practical objective and 

is descriptive in terms of research methodology. The method for collecting 

statistics and information in this study is documentary and library. Data were 

analyzed using a panel data approach during 1993-2015 with the help of 

Eviews9. 

Results: The results showed that there is a positive and significant relationship 

between the exchange rate and   the index of prices of imports of sports goods in 

Iran, and the rate of exchange rate passage in Iran and business partners is 

incomplete. GDP variables, final costs of business partners, commercial 

openness and inflationary environment have a positive and significant effect on 

the index of prices of imports of sports goods. The rate of exchange rate passage 

in the inflationary targeting system was 0.43 and in the anchor system, it was 

0.41. 

Conclusion: Inflationary targeting has increased the rate of exchange rate on 

the price of import of sporting goods. 

Keywords: Inflationary environment, monetary policy, exchange rate, imports 

price index, sports goods industry. 
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