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درجۀ عبور نرخ ارز بر شاخص قیمت واردات ی ارزی بر هاميرژ ریتأث

 کاالهای ورزشی ايران و شرکای تجاری

 

 3حسین اصغرپور -  2 فريبا عسکريان  – 1 رقیه سرالب

 یار،انشد.2يران ، اتبريز تبريز،دانشگاه  یو علوم ورزش یبدن یتترب ةدانشکد .دانشجوی دکتری مديريت ورزشی،1

دانشگاه  انیاقتصاد و بازرگ ةدانشکدیار، دانش.3يران، اتبريز تبريز،دانشگاه  یو علوم ورزش یبدن یتترب ةدانشکد
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 چکیده

کلیدی  هایبخشاز  ،یند توسعه همواره مورد توجه اقتصاددانان بوده است. وارداتانقش و اهمیت تجارت خارجی در فر

پول، سازمان تجارت  المللیاست. آمار مربوط به متغیرهای توضیحی تحقیق از سایت آنکتات، صندوق بین المللبینتجارت 

داد که رابطۀ  نشان . نتایجاستفاده شد 9افزار ایویوز ها از نرمجهانی و بانک جهانی داده گردآوری شد. برای تحلیل داده

نرخ ارز بر  مثبت و معناداری بین نرخ ارز و شاخص قیمت کاالهای وارداتی ورزشی در ایران وجود دارد و درجۀ عبور

دهد نظام ارزی ثابت ردات ورزشی ایران و شرکای تجاری ناقص است. همچنین نتایج نشان میشاخص قیمت کاالهای وا

که درجۀ عبور نرخ ارز بر شاخص قیمت واردات طوریاثر مثبت و معنادار بر شاخص قیمت واردات کاالهای ورزشی دارد، به

تغیرهای تولید بوده است. همچنین م 41/0ل و نظام ارزی شناور معاد43/0کاالهای ورزشی در نظام ارزی ثابت برابر با 

ات کاالهای ناخالص داخلی، هزینۀ نهایی شرکای تجاری و باز بودن تجاری اثر مثبت و معناداری بر شاخص قیمت وارد

  روازاین شود. رژیم ارزی ثابت سبب شده است درجۀ عبور نرخ ارز بر قیمت واردات کاالهای ورزشی بیشترورزشی دارند. 

 عبور نرخ ارز کاسته شود. ۀشناور از شدت درج یارز یمبا اتخاذ رژ شودمی یهتوص

 

 یدیکل یهاواژه
 ردات، کاالهای ورزشی. های ارزی، شاخص قیمت وایمرژدرجۀ عبور نرخ ارز، 
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 مقدمه
 (. هر1شود )یمکشور محسوب  اقتصادی یک کالن متغیرهای بر اثرگذار متغیرهای ینترمهم از ارز نرخ

 اقتصاد خلیدا و خارجی بخش را در متضادی حتی و متفاوت تغییرات از یامجموعه ارز، نرخ در تغییری نوع

 با بنابراین دهد. قرار منفی ای مثبت تأثیر را تحت کشور اقتصاد عملکرد تواندیم آن برایند که دارد همراهبه

 زیادی ربسیا اهمیت از ارزی سیاست ایران، اقتصاد تعیین عملکرد در ارز نرخ تعیین ویژۀ نقش به توجه

. (2بینجامد ) یرانا اقتصاد برای بزرگی هایینههز ایجاد به مکن استم این مسیر در اشتباه و است برخوردار

 بودن پایین برعکس، دهد.یمافزایش  را داخلی محصوالت صادراتی توان و کاهش را واردات ارز، نرخ فزایشا

 برحسب است، وابسته آنها به داخلی تولید که وارداتی را اییهسرما و یاواسطه کاالهای هزینۀ خرید ارز نرخ

 ایجدی ینظرهااختالف ز،ار نرخ تغییرات انواع از هر کدام و معایب مزایا دلیلبه دهد.یم پول داخلی کاهش

 اتخاذ برای گیرییمتصم از پیش بنابراین، دارد. وجود ارز نرخ افزایش یا سیاست تثبیت از پیروی دربارۀ

 لندمدتب در ارز نرخ افزایش سیاست اعمال آیا که داده شود پاسخ پرسش این به است الزم سیاست مناسب،

 تورمی هایینهزهمقابل  در آن از ناشی مزایای آنکه بود یا خواهد داخلی تولید احیای و کشور اقتصاد نفع به

 قرار یرتأث تحت قیمغیرمست و مستقیم صورتبه را داخلی هاییمتق ارز، نرخ (. کاهش3است؟ ) ناچیز اولیه

 است. نهایی وارداتی االهایک قیمت در تغییر داخلی، هاییمتق بر ارز نرخ اثرگذاری مستقیم دهد. کانالیم

 ۀواسطبه صنایع یاواسطهکاالهای  و خام مواد ای،یهسرما کاالهای قیمت افزایش نیز غیرمستقیم کانال

 ساخت ایکااله قیمت افزایش داخل، موجب تولیدکنندگان بر ایینههز فشار با که است ارز نرخ تغییر

 (. 4شود )یم داخل

 در تغییر درصد یک اثر در واردات، در قیمت تغییر درصد معنای به واردات هاییمتق به ارز نرخ عبور

 یادوره به و است کینزی دیدگاه به مربوط واردات، هاییمتق به نرخ ارز کامل شود. عبوریم تعریف ارز نرخ

 رابطۀ بهبود متناسب موجب یابد، کاهش داخلی پول ارزش اگر شرایط، این در .1دارد اشاره مدتکوتاه

 و خارجی پول برحسب واردات بودن قیمت ثابت معنای به ارز نرخ عبور بودن کامل شود.یم کشور مبادله

 یۀنظر ( و2LOPواحد ) قیمت قانون در ریشه ارز نرخ عبور(. 5است ) داخلی پول برحسب صادرات قیمت

 کاالها برقرار باشد، آنگاه نظریۀ تمام برای قیمتی یک قانون کهیدرصورت( دارد. 3PPPقدرت خرید ) برابری

                                                           
 خارجی صادراتی یهابنگاهملی،  پول ارزش کاهش رو هنگامازاین اند،چسبنده هایمتق کینزی، دیدگاه در که است ذکر شایان .1

 .است داخلی( کامل واردات )پول قیمت به نرخ ارز عبور نتیجه در کنند. یهتأد کشورشان( پول )به را خود هاییمتق توانندینم

2. Law of One Price 

3. Purchase Power Parity 



 341                 کاالهای ورزشی ايران و ...  درجۀ عبور نرخ ارز بر شاخص قیمت واردات ی ارزی بر هاميرژ ریتأث 

 

 

 1آربیتراژ وجود دارد: اوالً، PPPمطلق  نسخۀ برای فرضیشپ شود. دویم برقرار مطلق خرید قدرت برابری

 کشورها کاالیی سبد وارد مشابه یهاوزنبا  مشابه کاالهای است؛ ثانیاً، اصطکاک بدون و هزینه بدون

  (.6شوند )یم

 انند کششممطابق ادبیات موضوع، عوامل اثرگذار بر درجۀ عبور نرخ ارز به دو دسته متغیرهای خرد 

 ( و متغیرهای کالن7لی )الملینب بازارهای در قیمت تبعیض و بازاری قیمتی تقاضا، ساختار بازار، قدرت

 هاژوهشپشود. بسیاری از یمثباتی ارزی، تورم و ... تقسیم یبهای پولی، ارزی، یمرژیافتگی، توسعهمانند 

 الیانسدر کشورهای مختلف طی  عبور نرخ ارزبا به چالش کشیدن تأثیر عوامل خرد بر تفاوت مقدار 

 ثباتی نرخ تورم کشوریبمختلف، بر نقش عوامل متغیرهای کالن تأکید دارند. مانند نوع رژیم نرخ ارز و 

 . مطالعاتاندداشتهمقصد که نسبت به عوامل اقتصاد خرد تأثیرات بیشتری بر درجۀ عبور نرخ ارز 

ۀ عبور نرخ ارز پایینی یرتر، درجپذانعطافکشورهایی با نظام ارزی شناور و  انددادهگرفته نشان صورت

 دلیل چسبندگی، بهاندبودهشده (. از طرف دیگر، کشورهایی که دارای نظام ارزی تثبیت8، 9)  دارند

 یناها در این دسته از کشورها و نیز قرار گرفتن در محیط تورمی نسبتاً شدید، عبور نرخ ارز در یمتق

 ست که نوساناتز در این قبیل کشورها بیانگر این اکشورها باال بوده است. در واقع افزایش عبور نرخ ار

 ست. بنابراینانرخ ارز تأثیر بیشتری بر شاخص قیمت کاالها و خدمات مصرفی و در نتیجه نرخ تورم داشته 

 های پولی مستقل سعی در کنترلیاستسیاستگذاران پولی این کشورها با اجرای سی مرکزی و هابانک

 شده وارز شناور مدیریت . در سوی دیگر کشورهایی که نظام نرخاندداشتها هیمتقثباتی یبنرخ تورم و 

 ها و تعدیل تدریجی سطح عمومییمتقیری پذانعطافدلیل ، بهاندگذاشتهشناور مستقل را به  مورد اجرا 

 ر نرخشود عبویم. مالحظه انددهتری را تجربه کریینپاخ ارز ها نسبت به تغییرات نرخ ارز، عبور نریمتق

رود این شدت همبستگی بین یمی پولی کشورها مرتبط است و انتظار هانظامارز به ترتیبات ارزی و 

 (. 8شده بیشتر باشد )ی پولی در ترتیبات ارزی تثبیتهانظامعبور نرخ ارز و  درجۀ

 مهدیلواصغرپور و ( و 1394زاده روشن )(، عیسی1391و 1392و همکاران ) نتایج مطالعات کازرونی

 های ارزی بر درجۀ عبور نرخ ارز در ایران دارند. کازرونی و همکارانرژیم نشان از اثرگذاری( 1393(

 بازار از واردات سهم بر تأثیر تأکید با ایران خودرو بازار داخلی قیمت بر ارز نرخ اثر ( به بررسی انتقال1395)

 بر ارز نرخ انتقال درجۀ و بازار سهمیب اداررابطۀ معن وجود از مطالعه حاکی داخلی پرداختند. نتایج

                                                           
آربیتراژ  ،از سایر کشورهاست ترخرید ارز در کشوری که ارز در آنجا ارزان است و فروش آن در کشور دیگری که همان ارز گران .1

 نام دارد. ارز 
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 کاهش داخلی هاییمتق بر ارز نرخ درجۀ انتقال واردات، افزایش سهم با یعنی است، داخلی هاییمتق

 ( در بررسی درجۀ عبور نرخ ارز در قیمت واردات در ایران با تأکید بر1396یابد. مصباحی و همکاران )یم

)رهیافت غیرخطی( نشان دادند که اثر نرخ ارز اسمی، هزینۀ نهایی کاال ثباتی درآمدهای نفتی یبنقش 

 خارج، فشار تقاضای داخل و باز بودن درجۀ تجاری بر قیمت کاالهای وارداتی اثر مثبت دارد. همچنین در

 ی برنامتقارن یرتأثثباتی درآمدهای نفتی یبدرجۀ عبور نرخ ارز در هر دو رژیم بیش از واحد است و 

 ۀ انتقال نرخ ارز بر سطحدرج( در بررسی 1394های درجۀ عبور دارد. سلیمانی الوانق و کازرونی )یمرژ

 ۀ انتقالدرجدر شرایط انحراف واقعی نرخ ارز )مطالعۀ موردی: ایران( دریافتند که  کنندهمصرفهای یمتق

 ۀدرجیابد. اما همچنان یمافزایش  شدتبهبسیار اندک است، ولی به مرور زمان  مدتکوتاهنرخ ارز در 

 انتقال ناقص است.

 نشان داده که درجۀ عبور« هند در تورم و ارز تغییرات نرخ»ای با عنوان ( در مقاله2015) 1یاماندرا

 در (2015و همکاران ) 2مدت کامل بوده است. همچنین هاراواردات در کوتاه بر شاخص قیمت ارز نرخ

 همراهبه درجۀ عبور نرخ ارز میزان که دادند نشان« ژاپن در ارز عبور نرخ تغییر درجۀ»ای با عنوان مقاله

 هوانگ .است یافته افزایش 2000 سال اواخر از کنندهمصرف قیمت شاخص و شاخص قیمت تولیدکننده

 بندیطبقه تحت صنایع یازده و چین واردات کل قیمت به ارز نرخ ( به بررسی درجۀ عبور2016) 3و زانگ

HS .تکنیک با چین واردات قیمت بلندمدت و مدتنتایج برآورد کوتاه پرداختند ARDL نشان داد که 

 صنایع برای بلندمدت و مدتکوتاه ضرایب است؛ زیاد بسیار چین واردات کل قیمت به ارز نرخ عبور درجۀ

 اند.متفاوت نسبتاً مختلف

 نیز وارداتو  مورد توجه اقتصاددانان بودهیند توسعه همواره اقش و اهمیت تجارت خارجی در فرن   

 به همین دلیل برآورد تابع تقاضای واردات اهمیت خاصی در ،است المللبینکلیدی تجارت  هایبخشاز 

 قیمت نقش محوری وت. بازرگانی کشور خواهد داش هایسیاستشناخت الگوی اقتصاد کالن و کارایی 

 واقع قیمت، کمیت عادی است که ارزش مبادلۀ کاالیی را درهای اقتصادی دارد. در کلیدی در فعالیت

 ویژه اقتصاد خردکند. بنابراین قیمت در مبانی نظری علم اقتصاد و بهمقابل کاالهای دیگر مشخص می

 کننددهند و سعی میالعمل نشان میها عکسها در مقابل افزایش قیمتای دارد. اغلب دولتجایگاه ویژه

                                                           
1. Yanamandra  

2. Hara  

3. Hong and Zhang 
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 ها یا ایجاد تورم در کشور جلوگیری کنند. آنچه مسلمها از افزایش قیمتاعمال سیاست از طریق نظارت یا

 ها در بازار منجر شده و در نتیجهگذاری توسط دولت به ایجاد اختالل در مکانیزم قیمتاست قیمت

 در هادولت دخالت های واقعی اجتماعی در شرایط رقابتی نخواهد بود. البتهها بیانگر هزینهقیمت

 هایزیرساخت یافتگی،توسعه عدم یا توسعه میزان هر کشور، اقتصادی شرایط به بسته گذاریقیمت

 مورد مسائل ترینمهم از. است متفاوت دیگر هایمؤلفه از دیگر بسیاری و حاکم سیاسی بینش اقتصادی،

 از مختلفی هایمؤلفه زمینه این است. در گذاریقیمت و قیمت تعیین مسئلۀ کشوری، هر اقتصاد در بحث

 بر مؤثر عوامل آن، اعمال مختلف هایروش و اقتصادی مختلف هاینظام در قیمت تعیینۀ نحو جمله

 رو قیمت(. ازاین17است )  فراوان اهمیت حائز ... و دولت نقش شده،تعیین هایقیمت صحیح عملکرد

 مواردی است که تاکنون بدان پرداختهدلیل نقش پررنگ ورزش در جامعه از کاالهای ورزشی در کشور به

 دهندۀ بخش فیزیکی اقتصاد و صنعت ورزش است. این بازارهابازار کاالها نیز نشاننشده است. از طرفی 

 های دولت حساسیت دارند وهای پولی و سیاستهای ارزی، سیاستنسبت به رخداد سایر بازارها، شوک

 بازارهای ترینمهم از ارز دهد. بازارها را تحت تأثیر قرار میهای این بازارهر رویداد شایان توجهی قیمت

 انواع ارزش تبدیل معیار آن، در شدهتعیین ارز هایکه نرخ است خارج دنیای با اقتصاد دهندۀ یکارتباط

 یافتهتوسعهگیرد. صنعت ورزش، موضوعی است که در کشورهای قرار می صادراتی و وارداتی کاالهای

 اقتصاد از جزئی بخش یک منزلۀشود و بهیمعنوان یک رکن مهم اقتصادی، سیاسی و اجتماعی تلقی به

  شودیمبدان پرداخته  اقتصادی منافع و بازار یوربهرهبه  توجه با نقشی است که انجام ایفای حال در ملی

 به زش در برخی کشورهاور کهطوریشود، بهیم بیشتر روز هر اقتصاد برای (. اهمیت صنعت ورزش18)

رو (.  صنعت ورزش از جمله صنایع پیش19است ) شده تبدیل اقتصادی یهاحوزه پردرآمدترین از یکی

یافته بوده و تأثیرات شگرفی بر اقتصاد ملی کشورها دارد. تجاری شدن و عمومی کشورهای توسعه در

 ایران به ورزش، نشان از افزایش تقاضاتر گرایش فرهنگی مردم ورزش، جمعیت جوان و از همه مهم شدن

 برای محصوالت ورزشی دارد. اما آمار گمرک ایران در خصوص میزان صادرات و واردات کاالهای ورزشی

 رو کشور ماشود. ازایندهد که بخش اعظم نیازهای ورزشی ما از طریق واردات تأمین میایران نشان می

 ت ورزشی بر واردات متکی است. بنابراین آگاهی از سازوکاراز جمله کشورهایی است که در تجارت محصوال

 کنندگان داخل دارد،گذاری کاالهای وارداتی ورزشی به ایران با توجه به اثر رفاهی که بر مصرفقیمت

 کند. ازعالوه خأل مطالعۀ ناشی از کاالهای ورزشی در کشور، اهمیت موضوع مورد مطالعه را آشکار میبه

 کهطوریبه ،ها تأثیر بگذاردتواند از طریق تراز بازرگانی بر سطح عمومی قیمتنرخ ارز میتغییرات طرفی 
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 ند، بیشتر از طریق وارداتاکه در صادرات به یک محصول وابسته ییها در اقتصادهاتأثیر نرخ ارز بر قیمت

 کند تا بتوان میزان وشود. تحلیل عبور نرخ ارز و عوامل مؤثر بر آن کمک میبر اقتصاد کشور تحمیل می

 د.کرگیری تأثیرات قیمتی از طریق نرخ ارز را اندازه ۀدرج

 ها را کنترل کنند یا ازیمتقیاستگذاران صنعت ورزش کشور این باشد که ساگر اهداف 

 یریپذرقابتیش یدکنندگان داخلی کاالهای ورزشی )با افزاتولکاالهای ورزشی یا از  کنندگانمصرف

 رز و شرایطادر مقابل کاالهای وارداتی( حمایت کنند، باید از ارتباط درجۀ عبور نرخ کاالهای داخلی 

 یا آزاد کردن اقتصاد کالن و قیمت واردات آگاه شوند تا بتواند تصمیم درست را در خصوص کنترل نرخ ارز

 های دولتذارییاستگسآن بگیرند، یا رژیم ارزی شناور یا ثابت داشته باشند. شناخت این روابط به بهبود 

 ورد کاالهای ورزشی و صنعت ورزش بامیاستگذاران در سیزهای ربرنامهانجامد. در غیر این صورت یم

 کاالهای ورزشی واردات قیمت شاخص بر ارز نرخ انتقال میزان تعیین رو باشکست مواجه خواهد شد. ازاین

 مناسب ارزی هاییاستس تعیین ضمن انندتویم کشور اقتصادی یاستگذارانس شرکای تجاری و ایران در

 مهم اهداف به ترتیب این هب تا کنند اتخاذ مناسبی را اقدامات و هایاستس های واردات،یزیربرنامه در

 یابند.  دست اقتصادی

 

 ی تحقیقشناسروش

 تحلیلی -و به لحاظ روش از نوع تحقیقات توصیفیپژوهش حاضر از نوع تحقیقات نظری و کاربردی بوده 

 ی است. برای تعییناکتابخانهصورت اسنادی و ی آمار و اطالعات در این مطالعه بهآورجمعروش  .است

 کشور )با توجه به آمار موجود 66کاالهای ورزشی  وارداتتعداد جامعۀ آماری پژوهش حاضر، ابتدا سهم 

 و سپس براساس میانگین سهم 1( محاسبه شد1389 -1393سال ) 5ایران(، برای دورۀ زمانی  گمرک

 عنوان نمونه انتخابکشور نخست که بیشترین سهم واردات ورزشی به ایران را داشتند، به 20تجارت، 

 ، ترکیه44/0عربی  متحدۀ ، امارات21/2از: چین  اندعبارت آنهاترتیب سهم واردات ورزشی شدند که به

 ، اتریش045/0، فرانسه 046/0، بلغارستان 107/0الیا ، ایت109/0، اندونزی 11/0، ژاپن 12/0، آلمان 36/0

 ، اسلواکی007/0، هند 008/0، اسپانیا 01/0،  هلند 01/0، سوئیس 02/0 کنگهنگ، 024/0، کره 035/0

 یری ازگبهره. در این مطالعه با 0046/0و انگلستان  0054/0، سنگاپور 005/0چک  ، جمهوری006/0

                                                           
ارزش کل واردات  Mام به دالر بر  iارزش واردات ورزشی ایران از کشور  MIسهم واردات کاالهای ورزشی مساوی است با  .1

 ورزشی ایران به دالر.
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 همراه تأثیرگذاری متغیرهای درجۀ باز بودنن اقتصادی، رژیم ارزی ثابت بهی تابلویی اثر شرایط کالهاداده

 اقتصاد، تولید ناخالص داخلی، نرخ ارز اسمی مؤثر و شاخص هزینۀ نهایی شرکای تجاری )صادرکنندگان(

 یریکارگبه ۀتخصصی در زمین یافزارهااز نرم افزارنرم)این  9 1ایویوز افزارنرمبر عبور نرخ ارز با استفاده از 

 یهادادهبینی دارد و اینکه یشپقابلیت است. همچنین ن آجدید  یهاروش یژهوبه یاقتصادسنج یهاروش

 در آن باید حداقل بیست سال باشد( بررسی شد.  استفادهمورد 

  (.20، 21گیرد )یمگذاری بنگاه وارداتی، صورت یمتقی عبور نرخ ارز، از طریق رفتار مدلسازاغلب 

 ( است،واردکنندهگذاری نسبی، در کشور داخل )یمتقچنانچه بنگاهی را در نظر بگیریم که دارای قدرت 

 صورت معادلۀ زیر است:قیمت داخلی واردات به

 

𝑷𝒕
𝑰𝑴 = 𝑬 × 𝑷𝒕

𝑬𝑿 

 

𝑃𝑡در این معادله، 
𝐼𝑀 )پول داخلی،  برحسب، بیانگر قیمت کاال )در داخل𝑃𝑡

𝐸𝑋 )قیمت کاال )در خارج ،

واحد پول داخلی(  برحسبنرخ ارز اسمی مؤثر )ارزش هر واحد پول خارجی  𝐸پول خارجی و  برحسب

( بنگاه است. 2است. قیمت کاال در کشور خارج، تابعی از هزینۀ نهایی تولید و حاشیه سود )مارک آپ

 شود:یمصورت زیر تعدیل به 1رو معادله ایناز

 

𝐏_𝐭^𝐈𝐌 = 𝐄 × 〖〖(𝐌𝐚𝐫𝐤𝐮𝐩〗_𝐭 𝐌𝐂〗_𝐭^𝐄𝐗 )                                                                                        
 

𝑀𝐶𝑡که در آن 
𝐸𝑋 هزینۀ نهایی تولید و ،𝑀𝑎𝑟𝑘𝑢𝑝𝑡 2، حاشیۀ سود بنگاه است. ابتدا از طرفین معادلۀ 

 شود. در نتیجه خواهیم داشت:یمصورت فرم رگرسیونی نوشته سپس به شود ویملگاریتم گرفته 

 

𝒑𝒕
𝑰𝑴 = 𝜶 + 𝜷𝒆𝒕 + 𝜸𝒎𝒕 + 𝜽𝒎𝒄𝒕 + 𝜺𝒕 

 

𝑝𝑡که در آن 
𝐼𝑀 ،𝑒𝑡 ،𝑚𝑡  و𝑚𝑐𝑡  به ترتیب بیانگر قیمت کاال در کشور داخل، نرخ ارز اسمی مؤثر، حاشیۀ

بیانگر درجه عبور  𝛽، ضریب 3سود بنگاه وارداتی و هزینۀ نهایی تولیدکننده در خارج است. در معادلۀ 

𝛽نرخ ارز است. اگر  < 𝛽و  1 =  ترتیب درجۀ عبور نرخ ارز، ناقص و کامل است. باشد، به 1

                                                           
1 . Eviews 

 شود. یم. درصدی که به هزینۀ نهایی بنگاه افزوده 2

(1)  

(2) 

(3) 
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گذاری بنگاه وارداتی تحت تأثیر متغیرهایی مانند نرخ ارز، هزینۀ یمتقب فوق، شیوۀ با توجه به مطال

یالت در معادلۀ تولید در خارج، درآمد داخل و درجۀ باز بودن تجارین است. از این رو با انجام برخی تعد

 شود: یمصورت زیر بیان ، مدل درجۀ عبور نرخ ارز به3

𝒑𝒕
𝑰𝑴 = 𝜶 + 𝜷𝒆𝒕 + 𝜽𝒎𝒄𝒕 + 𝛗𝟏𝒈𝒅𝒑𝒕 + 𝛗𝟏𝒐𝒑𝒕 + 𝜺𝒕 

 

 

معروف است که در کارهای تجربی، برای تخمین درجۀ عبور نرخ ارز  1به معادلۀ حالت 4معادلۀ 

(. برای بررسی اثر نظام ارزی بر درجه عبور نرخ ارز بر شاخص قیمت واردات 20، 21شود )استفاده می

، این متغیر به صورت 1993 -2015ی هاسالکاالهای ورزشی ایران و بیست شریک تجاری آن در طی 

شوند. همچنین متغیرهای یمیر مجازی در نرخ ارز اسمی مؤثر( وارد مدل متغ ضربحاصلتقاطعی )

داخلی  ناخالص یدتولتوضیحی لگاریتم هزینۀ نهایی شرکای تجاری، لگاریتم نرخ ارز اسمی مؤثر، لگاریتم 

. متغیر وابسته نیز عبارت اندشده گنجاندهمتغیرهای توضیحی در مدل  عنوانبهتجاری  باز بودنو درجۀ 

 است: شدهیح تصرزیر  صورتبه موردنظراز شاخص قیمت واردات کاالهای وزشی، الگوی  است

 

𝑳(𝒑𝒊𝒕
𝑰𝑴) = 𝜶 + 𝜷 𝑳(𝑵𝑬𝒊𝒕) + 𝜸𝟏 𝑳 (𝑹𝒆𝒈𝒊𝒎𝒆𝑵𝑬𝒊𝒕) + 𝜽𝑳 (𝒎𝒄𝒊𝒕) + 𝛗𝟏𝑳 (𝒈𝒅𝒑𝒊𝒕) + 𝛗𝟐𝒐𝒑𝒊𝒕 + 𝜺𝒊𝒕 

 

𝑝𝑖𝑡در معادالت فوق 
𝐼𝑀 شاخص قیمت واردات کاالهای ورزشی کشور ،i ام در سالt  است. شاخص قیمت

دالر( بر حجم  برحسبواردات کاالهای ورزشی در یک کشور، از تقسیم ارزش کاالهای ورزشی وارداتی )

(. آمار واردات کاالهای ورزشی 2005آید )بر مبنای سال پایه، یم دستبهتن(  برحسبکاالهای ورزشی )

 .(22) گردآوری شد 2المللینبکشورهای مورد مطالعه از سایت سازمان تجارت 

  𝑁𝐸𝑖𝑡 نرخ ارز اسمی مؤثر برای کشورi  ام در سالt .در واقع میانگین موزون نرخ ارز اسمی مؤثر  است

ارزش نسبی پول داخلی در مقایسه با واحد ، نرخ ارز اسمی مؤثر(. 23است )یک کشور  اسمیارز  یهانرخ

بیان دیگر نرخ اسمی مؤثر ارز معرف متوسط قیمت به  کند؛را بیان میشرکای اصلی تجاری های پول

کاالهای داخلی نسبت به قیمت کاالهای شرکای اصلی تجاری است. آمار نرخ ارز اسمی مؤثر از سایت 

 (.24)وری شد آانکتات جمع

                                                           
1. State Equation 

2. UN data 

(4) 

(5) 
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  𝑚𝑐𝑖𝑡  هزینۀ نهایی شرکای تجاری )صادرکنندگان( کشورi ام در سالt  است. میزان افزایش در هزینۀ

(. 18گویند )یمکل بنگاه به ازای افزایش یک واحد محصول است یا هزینۀ تولید کاال در یک کشور را 

 و آگوئری ( و2009) 1(، سوا2002لدبرگ )و گ کامپا توسط شدهارائه فرمول از مطالعات تجربی در معموالً

 شود.یمبرای محاسبۀ هزینۀ تولید کاال در کشور خارج استفاده  (2012همکاران )

 

𝐂𝐭 =
𝑵𝑬𝑬𝑹𝒕 ∗ 𝑪𝑷𝑰𝒕

𝑹𝑬𝑬𝑹𝒕

 

 

نرخ  𝑅𝐸𝐸𝑅𝑡شاخص قیمت کاالهای مصرفی داخلی و  𝐶𝑃𝐼𝑡، نرخ ارز اسمی مؤثر ، 𝑁𝐸𝐸𝑅𝑡که در آن 

 ی شد.آورجمع 3و انکتات2المللی پولینبمؤثر واقعی ارز است. آمار مربوط به این شاخص از صندوق 

 𝑔𝑑𝑝𝑖𝑡  تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت کشورi ام در سالt  است. ارزش پولی کاالها و خدمات

عنوان جانشین، تقاضا در ( که به23یدشده در محدودۀ جغرافیایی هر کشور طی یک سال است )تولنهایی 

 (.22گردآوری شد ) 4ی این متغیر از سایت بانک جهانی دادههادادهکشور ایران است. 

 𝑜𝑝𝑒𝑛𝑛𝑒𝑠𝑠𝑖𝑡  درجۀ باز بودن اقتصاد کشورi ام در سالt  .مبنای تجاری، بر بودن باز ۀدرجاست 

 واردات نسبت یا ناخالص داخلی تولید به واردات و صادرات مجموع نسبت آن در که است تجاری ریاناتج

صورت زیر تعریف این شاخص به (.29مدنظر است ) داخلی، ناخالص تولید به آنها رشد یهانرخ یا صادرات یا

تولید ناخالص  𝐺𝐷𝑃𝑡واردات کاال و خدمات و  𝐼𝑀𝑡صادرات کاال و خدمات،  𝐸𝑋𝑡شود: که در آن، یم

 ی موجود از سایت بانک جهانی داده گردآوری شد.هاداده اند.داخلی

𝐎𝐩𝐞𝐧𝐧𝐞𝐬𝐬 =
𝑬𝑿𝒕 + 𝑰𝑴𝒕

𝑮𝑫𝑷𝒕

 

 

 Regime به اقتصادی متعارف نظریۀ چارچوب در ارزی بیانگر نظام ارزی برای کشورهاست. نظام 

(. بر مبنای 23شود )یم اطالق آن و تقاضای عرضه طرف در بازار نیروهای طریق از ارز نرخ تعیین سازوکار

پذیر است. المللی پول، نظام ارزی کشورها به دو رژیم ارزی ثابت و شناور تفکیکینببندی صندوق یمتقس

                                                           
1. Sowah 

2 . International Financial Statistics 

3. Anctat 

4. Word Bank Data 
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وارد مدل شد  بر این اساس، با تعریف متغیر دامی، کشورهای دارای نظام ارزی ثابت مشخص و سپس

(30). 

 NE*Regime  .بیانگر متغیر تقاطعی نرخ ارز اسمی مؤثر و رژیم ارزی ثابت است 

 𝜀𝑖𝑡 بیانگر جملۀ اخالل رگرسیون است. بنابراین در صورت معنادار بودن ضرایب، درجۀ عبور نرخ ارز

𝛽از ) اندعبارتترتیب در معادالت مذکور به + 𝛾1 .) 

 

 ی تحقیقهاافتهی

نتایج  شده است.استفاده  3یافتهیمتعمدیکی فولر آزمون  از متغیرها 2و پایایی 1منظور بررسی ریشۀ واحدبه

ۀ هم1آورده شده است. براساس نتایج جدول  1مربوط به آزمون پایایی متغیرهای پژوهش در جدول 

ه و جمعی از مرتبۀ اول غیر از لگاریتم هزینۀ نهایی شرکای تجاری در سطح ناپایا بودمتغیرهای مدل به

 هستند.

 

 . نتايج مربوط به آزمون ريشۀ واحد و پايايی متغیرها1ول جد

 ADF آمارة p-valu نتايج
تفاضل مرتبۀ 

 اول
p-valu 

 آمارة

ADF 

 سطح متغیر

I(1) 001/0  896/128  D(LGDP) 99/0  21/163  LGDP 

I(1) 001/0  202/568  D(LPIS) 239/0  100/48  LPIS 

I(0) - - D(LMC) 000/0  757/145  LMC 

I(1) 001/0  169/220  D(OPEN) 926/.0  507/29  OPEN 

I(1) 001/0  856/142  D(LE) 205/0  255/49  LNE 

 

ین مدل تخمجمعی متغیرها و در نهایت به پس از بررسی آزمون پایایی و ریشۀ واحد متغیرها به هم

 شود. و تفسیر نتایج پرداخته می

                                                           
1. Unit root  

2. Stationary   

3. augmented Dicky Fuller 
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 متغیرها جمعی آزمون هم

منظور پرهیز از برآورد با توجه به اینکه برخی از متغیرهای پژوهش دارای ریشۀ واحد بودند، به

پردازیم تا از برآورد رگرسیون غیرکاذب اطمینان حاصل یمجمعی متغیرها رگرسیون کاذب به بررسی هم

به این صورت است که فرض  استفاده شده است. این آزمون 1جمعی کائوکنیم. در این زمینه از آزمون هم

جمعی متغیرهای جمعی متغیرهای مدل بوده و فرض مخالف صفر بیانگر همصفر آزمون بیانگر عدم هم

که در جدول مشاهده طورهمان آورده شده است. 2جمعی در جدول مدل است. نتایج مربوط به آزمون هم

ی جمعهمرو فرض مخالف صفر که بیانگر ایناست. از ترکوچک 05/0شود، مقدار احتمال آمارۀ آزمون از می

توان بدون هراس از برآورد رگرسیون کاذب به تخمین یمشود. بنابراین متغیرهای مدل است، پذیرفته می

 مدل پرداخت.
 

 ی متغیرهای مدل جمعهم. نتايج آزمون 2جدول 

 Kaoآمارة آزمون  probمقدار  نتیجه

 -057/4 001/0 یرهاجمعی بین متغوجود رابطۀ هم

 
 آزمون تشخیص مدل

ی بین متغیرها، نوبت آزمون تشخیص مدل است. جمعهمپس از حصول اطمینان از وجود رابطۀ 

گیرد. انجام می 2هادادهاز مدل اثرات ثابت در مقابل تلفیق کل  استفادهآزمون تشخیص برای تعیین 

لیمر استفاده شده است، فرض صفر این آزمون  Fمنظور پی بردن به روش برآورد از آزمون تشخیص به

کنندۀ برآورد مدل به روش اثرات ثابت است. نتایج یانببیانگر برآورد به روش تلفیقی و فرض مخالف صفر 

آورده شده است. با توجه اینکه مقدار احتمال  3مربوط به این آزمون برای مدل اول پژوهش در جدول 

رو فرض صفر که بیانگر روش توان رد کرد و ازاینینمت، فرض صفر را اس تربزرگ 05/0آمارۀ آزمون از 

 شود.است، پذیرفته می (POOLED)تلفیقی  صورتبهبرآورد 

 

 لیمر F. نتايج آزمون تشخیص 3جدول 

 آمارة آزمون probمقدار  نتیجه

پذیرفته شدن روش تلفیقی 

(POOLED) 
000/1 000/0- 

                                                           
1. Kao  

2. Pooled Model 
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 مدل و تفسیر نتايج تخمین

منظور تخمین مدل انجام گرفت. در ی الزم برای اخذ مجوز بههاآزمونی قبل تمامی هاقسمتدر 

 آورده شده است. 4شده با استفاده از روش تلفیقی تخمین زده شده و نتایج در جدول یمعرفادامه مدل 

 5که مقدار احتمال آمارۀ آزمون ضرایب مربوط به همۀ متغیرها از  دهدینشان م ،4 نتایج جدول

ادارند. همچنین رابطۀ بین نرخ ارز اسمی مؤثر معنیۀ ضرایب برآوردشده کلرو است، ازاین ترکوچکدرصد 

دار است. مقدار این ضریب که بیانگر کشش قیمت امعنبا شاخص قیمت واردات کاالهای ورزشی مثبت و 

تی ورزشی به نرخ ارز اسمی مؤثر است، مبین اندازۀ اثر انتقال نرخ ارز بر قیمت واردات کاالهای واردا

دهد که به ازای یک درصد افزایش در نرخ ارز اسمی یمکاالهای ورزشی است. ضریب برآوردشده نشان 

 یابد. یا با افزایش نرخ ارزیمدرصد افزایش 42/0مؤثر، شاخص قیمت واردات کاالهای ورزشی حدود 

 یابد. یم)کاهش ارزش پول ملی( شاخص قیمت واردات کاالهای ورزشی افزایش 

با افزایش  چراکهدار است، امعنداخلی نیز مورد انتظار بوده و مثبت و  ناخالص یدتولضریب متغیر 

های یابد و از این طریق بر قیمت واردات اثرگذار خواهد بود. یافتهیمثروت مردم، تقاضا برای کاالها افزایش 

( و جعفری صمیمی و منفرد 1396(، مصباحی و همکاران )2010تحقیق با نتیجۀ تحقیق سگلوسکی )

 ست.  همسو( 1392)

دار است. ضریب برآوردشده امعنضریب متغیر هزینۀ نهایی شرکای تجاری مثبت و به لحاظ آماری 

اری، شاخص قیمت واردات دهد که به ازای یک واحد تغییر در هزینۀ نهایی تولید شرکای تجیمنشان 

یابد. در مورد تأثیر مثبت هزینۀ نهایی تولید بر قیمت یمدرصد افزایش  55/0کاالهای ورزشی حدود 

توان گفت که کشوهای صادرکنندۀ کاالهای ورزشی در واکنش به تغییرات یموارداتی کاالهای ورزشی 

دهند و این های صادراتی خود را افزایش میهای تولید، سطح قیمت کاالینههزدائمی نرخ ارز و با افزایش 

های نهایی تولید ینههزرو افزایش شود. ازاینیممسئله موجب افزایش قیمت کاالها برای کشور واردکننده 

 شود. یمشرکای خارجی سبب افزایش قیمت واردات کاالهای ورزشی 

 یرگذاری درجۀتأثست. در مورد دار اامعنضریب متغیر درجۀ باز بودن تجاری مثبت و به لحاظ آماری 

 تأثیر مستقیم دارد. در واردات قیمت شاخص بر غیرمستقیم و مستقیم تأثیر که اقتصاد باید گفت باز بودن

 نوسانات تجارت، افزایش حجم با که است این بر انتظار واردات قیمت شاخص بر اقتصاد باز بودن درجۀ

 توانیم مستقیم تأثیرگذاری در یابد. بنابراین انتقال مصرفی و وارداتی کاالهای قیمت به ارز نرخ شدید

(. به ازای 34باشد ) برقرار رابطۀ مستقیمی واردات شاخص قیمت و اقتصاد بودن باز درجۀ بین داشت انتظار
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درصد افزایش  082/0تجاری، قیمت کاالهای وارداتی ورزشی ایران  باز بودنیک واحد تغییر در درجۀ 

نکتۀ مهم در مورد جدول فوق مربوط به تأثیر رژیم ارزی ثابت است. با توجه به مثبت بودن  یابد. یم

توان استدالل کرد که رژیم ارزی ثابت یمضریب متغیر تقاطعی نرخ ارز اسمی مؤثر در رژیم ارزی ثابت 

ده است. دار بر درجۀ عبور نرخ ارز بر قیمت واردات داشته و موجب افزایش آن شامعنتأثیر مثبت و 

عبارتی در کشورهایی با رژیم ارزی ثابت، درجۀ عبور نرخ ارز بر شاخص قیمت واردات کاالهای ورزشی به

درصد است. در نتیجه فرضیۀ اصلی پژوهش که بیانگر تأثیر نظام ارزی ثابت بر درجۀ عبور  43/0برابر با 

رفت در کشورهایی یمانتظار  چراکهست، شود. این یافته نیز مورد انتظار بوده انرخ ارز است، پذیرفته می

ها و قرار گرفتن در محیط تورمی نسبتاً باال درجۀ عبور نرخ یمتقدلیل چسبندگی با رژیم ارزی ثابت به

نتایج تجربی شود. ارز بیشتری باشد و اثر انتقالی افزایش نرخ ارز به شاخص قیمت کاالهای وارداتی بیشتر 

 برحسبدهد که با افزایش شدت نوسانات نرخ ارز قیمت کاالهای وارداتی نشان می گرفتهانجاممطالعات 

 (. 10یابد )یمپول داخل افزایش 

و  باشدیمدهندگی مدل درصد است که بیانگر قدرت توضیح 99برابر با  𝑅2همچنین مقدار آمارۀ 

درصد تغییرات متغیر وابسته را  99عبارتی متغیرهای توضیحی مورد استفاده در این مدل توانستند به

ی کل رگرسیون دارامعناست که بیانگر  ترکوچکدرصد  5هم از  Fنشان دهند. مقدار احتمال آمارۀ 

نرخ ارز اسمی  ضریب جمعحاصل. در نهایت با توجه به معنادار بودن ضرایب، درجۀ عبور نرخ ارز باشدیم

𝜷مؤثر و متغیر تقاطعی رژیم ارزی ثابت ) + 𝜸𝟏 )است. بنابراین درجۀ عبور نرخ  43/0که برابر با  باشدیم

تقریباً متوسط به قیمت واردات کاالهای ورزشی منتقل شده و  طوربهارز ناقص بوده و نوسانات نرخ ارز 

 از واحد است. ترکوچک
 

 مدل.نتايج مربوط به تخمین 4جدول 
 نام متغیر ضريب tآمارة  P-Valueمقدار 

001/0 63/3- 51301/1- C عرض از مبدأ  

001/0 56/1 413322/0 LNE   لگاریتم نرخ ارز اسمی مؤثر 

001/0 91/1  150509/0  LGDP لگاریتم تولید ناخالص داخلی   

001/0 77/1  082093/0  OPEN تجاری باز بودن   

001/0  40/3  547124/0  LMC  لگاریتم هزینۀ نهایی شرکای تجاری  

001/0  306/0  014102/0 REGIM*NE ارزی )ثابت( در لگاریتم نرخ ارز اسمی مؤثر  رژیم 

R2= 0/99                 Adjusted R2=0/99                                            P-Value F=0/000    
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 گیری بحث و نتیجه

(. در این پژوهش به 24ین عوامل بنیادی در تعیین قیمت داخلی کاالهای وارداتی است )ترمهمنرخ ارز از 

همراه ی ارزی بر درجۀ عبور نرخ ارز بر شاخص قیمت واردات کاالهای ورزشی بههانظامبررسی تأثیر 

ی و تجاری، هزینۀ نهایی شرکای تجار باز بودنداخلی،  ناخالص یدتولاثرگذاری سایر متغیرهای توضیحی 

از  استفادهدر ایران و بیست شریک تجاری آن با  1993 -2015ی هاسالنرخ ارز اسمی مؤثر در طی 

 رهیافت پانل دیتا پرداخته شد.  

نتایج تحقیق نشان داد که بین نرخ ارز اسمی مؤثر با شاخص قیمت واردات کاالهای ورزشی رابطۀ     

 نسبت وارداتی کاالهای قیمت شاخص کشش که داد نشان مدل برآورد نتایجداری وجود دارد. مثبت و معنا

 درصدییک افزایش بوده است. این ضریب داللت بر این دارد که با درصد 42/0 حدود اسمی مؤثر نرخ ارز به

 وارداتی کاالهای بهای شاخص متغیرها، سایر بودن ثابت با و داخلی پول با مقایسه در خارجی پول ارزش

عبارت دیگر، با افزایش ارزش واحد پول خارجی، هزینۀ واردات یابد. بهمی افزایش درصد 42/0 مقدار به

 بر تواندمی نیز اسمی ارز یابد. نرخافزایش یافته و در نتیجۀ آن قیمت کاالهای وارداتی نیز افزایش می

ل داخلی (. با افزایش نرخ ارز و تنزل ارزش پو7باشد ) مؤثر داخلی کاالهای قیمت عمومی سطح تغییرات

انتظار بر این است که قیمت کاالهای داخلی در مقایسه با کاالهای خارجی کاهش و در نتیجۀ آن تقاضا 

رو با افزایش میزان تقاضا سطح عمومی قیمت کاالهای برای کاالها و خدمات داخلی افزایش یابد. ازاین

داری بر معنا و مثبت تأثیرگذاری اسمی ارز مؤثر نرخ یابد. بنابراین متغیرتدریج افزایش میمصرفی به

 ارز نرخ نوسانات افزایش به 1993 -2015های سال طی و قیمت کاالهای وارداتی ورزشی داشته شاخص

های است. یافته شده کاالهای وارداتی ورزشی منجر قیمت بر ارز نرخ تغییرات انتقالی آثار افزایش نتیجه در و

های مصباحی و همکاران تحقیق در خصوص اثرگذاری نرخ ارز اسمی بر قیمت واردات با نتایج یافته

 ( همسوست.  1393( و اصغرپور و همکاران )2010(، سگلوسکی )1391(، کازرونی و همکاران )1396)

نرخ ارز اسمی مؤثر در  همچنین یافتۀ تجربی تحقیق حاکی از اثر معنادار متغیر تقاطعی لگاریتم   

رژیم ارزی ثابت بر درجۀ عبور نرخ ارز بر شاخص قیمت کاالهای ورزشی است. در واقع رژیم ارزی ثابت 

طور متوسط بر قیمت کاالهای وارداتی ورزشی انتقال یابد. درجۀ سبب شده تأثیرات و نوسانات نرخ ارز به

خ ارز اسمی مؤثر در رژیم ارزی ثابت است، برابر با جمع متغیر تقاطعی لگاریتم نر عبور نرخ ارز که حاصل

عبارتی درجۀ عبور نرخ ارز بر شاخص درصد است. به 41/0درصد بوده و در رژیم ارزی شناور برابر با  43/0

قیمت واردات کاالهای ورزشی ایران و شرکای تجاری ناقص بوده و موجب افزایش درجۀ عبور نرخ ارز به 
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دهد درجۀ عبور نرخ ارز بر قیمت واردات در رژیم ارزی ثابت به د. نتایج نشان میشودرصد می43/0اندازۀ 

توان دار است. میدرصد بیشتر از رژیم ارزی شناور است و این اختالف به لحاظ آماری معنا 02/0اندازۀ 

فته که استدالل کرد که در رژیم ارزی ثابت با افزایش ارزش واحد پول خارجی، هزینۀ واردات افزایش یا

طور متوسط به قیمت یابد. بنابراین، نوسانات نرخ ارز بهدر نتیجۀ آن قیمت کاالهای وارداتی نیز افزایش می

تر از واحد است. در کشورهایی که رژیم ارزی ثابتی دارند، واردات کاالهای ورزشی منتقل شده و کوچک

با افزایش نرخ ارز، قیمت واردات بر کاالهای ها و قرار گرفتن در محیط تورمی باال، دلیل چسبندگی قیمتبه

که صادرکنندگان کاالهای ورزشی )کشور مبدأ( حاشیۀ سود خود طورییابد؛ بهورزشی بیشتر انتقال می

ثبات اقتصادی و نوسانات دلیل محیط بیدهند. از طرفی واردکنندگان کاالهای ورزشی نیز بهرا افزایش می

د قیمت ارز را بیشتر بر قیمت کاالهای ورزشی وارداتی اعمال کنند؛ این کنند تأثیرات رشارزی سعی می

 ارز نرخ عبور درجۀ بودن دهد. ناقصامر در حالی است که در سیستم ارز شناور عکس این عمل رخ می

 ناشی یا محصوالت تمایز تقاضا، قیمتی کشش بازار، مانند ساختار خرد اقتصاد عوامل از ناشی است ممکن

 و خرد عوامل عبارتی،به باشد. تورمی ارزی و پولی هاینظام مانند کالن اقتصادی متغیرهای و عوامل از

 ونقلحمل هایهزینه دهند. از طرفی وجود قرار تأثیر تحت ارز را نرخ عبور درجۀ تواندمی متعددی کالن

باشد. نتایج  داشتهارز تأثیر  نرخ عبور درجۀ بودن ناقص در غیره ممکن است و گمرکی هایمحدودیت و

 درجۀ عبور بر دارمعنا و مثبت تأثیر ارزی نظام متغیر ( نشان داد که1391تحقیق کازرونی و همکاران )

شود. می تشدید ایران در ارز عبور نرخ شده درجۀمدیریت شناور ارزی نظام به انتقال با و دارد ایران در ارز نرخ

 مثبت در زمینۀ تأثیرگذاری (،2011وینکلرید ) و (2009) همچنین نتایج تحقیق با نتایج تحقیقات سوا

فیماهوا  های رازااست. نتایج تحقیق با یافته تجربی سازگار مطالعات با ارز عبور نرخ درجۀ بر ارزی نظام

اند ( نیز همسوست که بیان کرده2010و همکاران ) 2( و بایرن2004) 1( و گاگنون و ایهریگ2012)

. در رژیم ارزی ثابت و با درجۀ عبور نرخ ارز پایینی دارند پذیر،انعطافکشورهایی با نظام ارزی شناور و 

های داخلی نسبت به های وارداتی از طریق تعدیل قیمتاستمرار تورم و با افزایش نوسانات نرخ ارز، بنگاه

 های داخلی افزایش خواهد یافت.مترو سطح عمومی قینوسانات نرخ ارز واکنش نشان خواهند داد و ازاین

کرد که در  اشاره اقتصاد باز بودن درجۀ به توانیم شاخص قیمت واردات بر مؤثر متغیرهای از دیگر  

 بر غیرمستقیم و مستقیم تأثیر درجۀ باز بودن تجاری است. دارامعنضریب مثبت و  این پژوهش دارای

                                                           
1. Gagnon & Ihrigk 

2. Byrne  
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 افزایش با که است این بر انتظار قیمت واردات بر اقتصاد بودن باز درجۀ مستقیم تأثیر در .دارد قیمت واردات

 آن نتیجۀ در و یافته انتقال مصرفی و وارداتی کاالهای قیمت به ارز نرخ شدید یهانوسان حجم تجارت

( و فریمپانگ و 2009)1که توسط سوا غیرمستقیم تأثیرگذاری در اما یابد، قیمت کاالهای وارداتی افزایش

 وارداتی کاالهای طریق افزایش از تواندیم اقتصاد باز بودن افزایش درجۀ ( مطرح شده است،2012) 2آدام

 قیمت کاهش موجب طریق این و از کند کمک تورم نرخ کاهش به داخلی تولیدکنندگان توسط یاهیسرما و

 یریپذاز طریق افزایش میزان رقابت تواندیباز بودن اقتصاد م ۀهمچنین افزایش درجشود.  وارداتی کاالهای

داخلی به کاهش سطح عمومی قیمت کاالهای داخلی کمک کند. بنابراین،  ۀدر تولید کاالهای قابل مبادل

واردات کاالهای قابل مبادله وجود  ۀتجاری در زمین یهاتیو سایر محدود یادر شرایطی که موانع تعرفه

در تولید کاالهای قابل مبادله در داخل افزایش  یریپذداخل و رقابت نداشته باشد، واردات این نوع کاالها به

محصوالت خود،  یریپذرو، تولیدکنندگان داخلی مجبور خواهند بود برای حفظ رقابت. ازاینکندیپیدا م

و از این طریق به کاهش سطح  هندتولید را کاهش د یهانهیکیفیت کاالها و خدمات را افزایش یا هز

اقتصاد به افزایش شدت تأثیرگذاری  باز بودنافزایش درجۀ  (.32و نرخ تورم کمک کنند ) هامتیعمومی ق

شود و در نتیجه درجۀ عبور نرخ ارز افزایش تغییرات نرخ ارز بر قیمت کاالهای وارداتی ورزشی منجر می

(، 1394روشن ) زادهیسیع(، 1396ی تحقیق مصباحی و همکاران )هاافتهنتایج تحقیق با ی. ابدییم

 ست. همسو( 2013) 3( و قوش1393اصغرپور و مهدیلو )

بر شاخص قیمت واردات کاالهای ورزشی  دارامعنمتغیر هزینۀ نهایی شرکای تجاری تأثیر مثبت و      

 هزینۀ با افزایش که معنا این به دارد، سازگاری اقتصادی یهایتئور با این متغیر نیز دارد. ضریب

 ۀشرایطی که هزین. در ابدییم افزایش داخل کشور برای وارداتی کاالهای قیمت خارجی صادرکنندگان

انتظار داشت که تغییرات نرخ  توانییابد، م افزایشکاالها و خدمات  ۀنهایی تولید در کشورهای صادرکنند

شورهای با افزایش هزینۀ نهایی تولید در ک د.نبر قیمت کاالهای داخلی داشته باش بیشتریارز آثار 

صادرکننده هزینۀ تعدیل سطح عمومی قیمت کاالهای وارداتی نسبت به تغییرات نرخ ارز افزایش پیدا 

ی تحقیق با نتایج تحقیقات هاافتهیابد. نتایج یکند که در نتیجۀ آن قیمت کاالهای وارداتی افزایش میمی

(، سگلوسکی 1391(، کازرونی و همکاران )1396( و مصباحی و همکاران )2016) 4شیخ و لوهیچی

                                                           
1. Sowah 

2. Frimpang & Adam   

3. GoshS 

4. Cheikh & Louhichi 
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( در خصوص اثرگذاری مثبت و معنادار هزینۀ تولید کاال در خارج بر 1393( و اصغرپور و مهدیلو )2010)

 ست.همسوقیمت وارداتی کاالها 

قیمت کاالهای وارداتی ورزشی بر شاخص  دارامعناقتصاد تأثیر مثبت و  باز بودناز آنجا که درجۀ     

منظور حرکت به سمت اقتصاد مقاومتی و اقتصادی کشور به استگذارانیس شودیمداشته است، پیشنهاد 

ی کاالهای خارجی ضمن افزایش حجم تجارت و مبادالت خود با کشورهای جابهجانشینی کاالهای داخل 

ارز بر قیمت واردات کاالهای ورزشی کمک  شریک تجاری کاالهای ورزشی در آثار انتقالی تغییرات نرخ

کشور حمایت از تولیدات داخلی کاالهای ورزشی باشد، بهتر  استگذارانیسعبارت دیگر، اگر هدف کنند. به

است با افزایش حجم تجارت )درجۀ باز بودن( قیمت واردات را افزایش دهیم تا تقاضا برای کاالهای وارداتی 

ی بانک هایاستگذاریسکاالهای ورزشی داخل بیشتر شود. همچنین در  ورزشی کمتر شده و تقاضا برای

مرکزی باید درجۀ عبور نرخ ارز برای کاالهای ورزشی مورد توجه قرار گیرد؛ اگر هدف حمایت از 

تولیدکنندگان داخلی کاالهای ورزشی باشد. دولت نباید نگران افزایش نرخ ارز باشد. اما اگر هدف کاهش 

 که است آن مطالعه این سیاستی توصیۀ ترینمطالعه مهم این نتایج مبنای زشی باشد، برقیمت کاالهای ور

 موجبات طریق این از و ورزند مبادرت به اتخاذ نظام ارزی شناور ارزی مقامات و اقتصادی سیاستگذاران

فراهم سازند. براساس نتایج حاصل از اثر  را داخلی کاالهای قیمت بر ارز نرخ تغییرات انتقالی کاهش آثار

توان استدالل کرد که رشد مثبت تولید ناخالص داخلی بر شاخص قیمت واردات کاالهای ورزشی می

رو تقاضا برای کاالهای وارداتی از جمله کند و ازایناقتصادی موجبات بهبود درآمد مردم را فراهم می

یش تقاضای کاالهای ورزشی، قیمت کاالهای وارداتی ورزشی دهد. با افزاکاالهای ورزشی را افزایش می

منظور تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی باید با رشد تولید و شود که بهرو توصیه مییابد. ازاینافزایش می

ای )تکنولوژی تولید کاالهای ورزشی( ورزشی بیشتر شود. تا ظرفیت درآمد کشور، واردات کاالهای سرمایه

تواند به افزایش قدرت ورزشی با کیفیت در داخل فراهم شود و حرکت به این سمت میتولید کاالهای 

رقابتی تولید کاالهای ورزشی داخلی منجر شود؛ ضمن اینکه صادرات کاالهای ورزشی را در پی خواهد 

 داشت. 
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Abstract 
The role and importance of foreign trade in the development process has 

always been an issue for economists. Import is one of the key sectors of 

international trade. Explanatory variables of the study were collected from the 

Anctat website, the IMF, the World Trade Organization and the World Bank. 

For data analysis, the Eviews 9 software was used. The results showed a 

positive and significant relationship between the exchange rate and the price 

index of imported sporting goods in Iran, and the degree of exchange rate 

passage on the price index of sporting goods in Iran and commercial partners 

is incomplete.The results also showed that the fixed currency system had a 

positive and significant effect on the import price index of sporting goods so 

that the degree of exchange rate passage on the import price index of sporting 

goods in the fixed currency system was 0.43 and the floating exchange system 

was 0.41. Also, GDP, final cost of business partners and commercial openness 

had positive and significant effects on the import price index of sporting 

goods. The fixed currency regime has increased the degree of exchange rate 

passage on the import price of sporting goods. Therefore, it is recommended 

to adopt the floating exchange rate regime to reduce the degree of exchange 

rate passage. 
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