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  ایران در ورزشیساختاري و ملی صادرات کاالهاي  تغییرات رقابتی،

  3، رقیه سرالب2حسین اصغرپوردکتر ، 1فریبا عسکریاندکتر 

  چکیده

بر  باشد و نقش مهیج و مهمیي اقتصادي و پیشرفت اجتماعی میهاي توسعهترین پایگاهصنعت ورزش یکی از اساسی: هدفمقدمه و 

ساختاري و  تغییرات رقابتی،( مزیت نسبی تعیینپژهش حاضر با هدف روي اقتصاد ورزش و حتی رشد اقتصاد ملی یک کشور دارد. لذا 

  انجام شده است. صادرات کاالهاي ورزشی ایران ملی)

 .تاس اسناديآوري آمار و اطالعات، از نوع تحقیقات به لحاظ روش جمعو طرح پژوهشی حاضر از نوع توصیفی بوده : روش شناسی

 اساسالملی ورزشی ایران برمبادالت بینشد.  آوريهاي آماري گمرگ جمعورزشی کشور از سالنامههاي مربوط به صادرات کاالهاي داده

 ورزشی، تردمیل و سایر تجهیزات -هاي تفریحی، به شش گروه از قبیل کفش، پوشاك، انواع توپ، قایق)CPC(بندي کاالهاي اساسی طبقه

 1380 -1390هاي کاالهاي ورزشی ایران طی دوره ) مزیت رقابتی صادراتShift- share( سهم با استفاده از تکنیک تغییر وتقسیم شد 

  بررسی شد.

کدام از کاالهاي ورزشی از مزیت نسبی و قدرت رقابتی دهد که ایران در صادرات هیچسهم نشان می -نتایج حاصل از مدل تعییر: هایافته

دهد که میزان صادرات کفش، پوشاك و سایر تجهیزات ورزشی افزایش می باشد. بررسی روند صادرات کاالهاي ورزشی نشانبرخودار نمی

ر هاي صادراتی و ساختار کشور در طی این دهه، دولی میزان صادرات توپ، قایق و تردمیل کاهش یافته است. ترکیب فعالیت ،یافته است

وده است. اما ساختار مربوط به کاالهاي توپ، ها بگروه کاالهاي کفش، تردمیل و سایر تجهیزات مطلوب و مناسب صادرات این بخش

  ها بوده است.پوشاك و قایق به ضرر این بخش

 هايسیستم در ضعف هاي ایران در تولید کفش و پوشاك ورزشی، نیاز رفع موانعی همچونبا توجه به وجود قوت :گیريبحث و نتیجه

  گردد.توصیه می قبیل این از عواملی و نقل و حمل بندي،بسته
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  مقدمه

 بدون جهانی بازارهاي در آگاهانه حضور .)1(است  خارجی تجارت به خاص توجهکشورها مستلزم  اقتصادي رشد

 از. است ممکن غیر ایران جمله از توسعه حال در از کشورهاي بسیاري براي بازرگانی مناسب هايسیاست تدوین

باشد پذیر نمی امکان کشور تولیدي ساختار و هاگرایش ها،قابلیت امکانات، ارزیابی بدون صادرات يتوسعه دیگر سوي

تجارت خارجی به طور اعم و صادرات به طور اخص براي کشورها از اهمیت زیادي برخوردار بوده و به دلیل  ).2(

ي اقتصادي کشورها از جایگاه ویژه در تأمین بخشی از نیازهاي ارزي کشور و اثرات مثبت آن بر رشد و توسعه

شکی نیست کشوري که اقتصاد آن بر محور ). 4 ؛3هاي اقتصادي برخوردار است (ریزيها و برنامهگذاريسیاست

ا و هتک محصولی باشد در تحوالت اقتصادي (بحران هاي اقتصادي) بیشتر در معرض خطر بوده و در این بحران

عت، هایی نظیر صني آن در بخشتحوالت ضربه پذیرتر خواهد بود. از این رو توجه به صادرات غیرنفتی و توسعه

هاي مختلف و از ابتال به بیماري تواند کشورمان را در جریان تحوالت و بحرانمعدن، کشاورزي و خدمات می

   ).5اقتصادي، نجات دهد (

 کاال تولید و کشورها سایر با تجارت يتوسعه دنبال به اقتصادي رشد افزایش براي کشورها اغلب بدین منظور     

 با کاالیی صدور و تولید یک کشور در توانایی از عبارت است 1مزیت نسبی ).6( هستند نسبی مزیت اساس بر

). تغییرات 8( استتغییرات صادرات با سه عامل اثر ساختاري، رقابتی و ملی قابل تفکیک  .)7تر (ارزان يهزینه

، 3هاي بخشی است که کاالي مورد نظر در آن قرار گرفته است. تغییرات رقابتیناشی از اثر ترکیب فعالیت 2ساختاري

اشد و همچنین بهاي یک بخش صادراتی میناشی از سایر عوامل یا به عبارت دیگر تغییرات ناشی از ویژگیتغییرات 

   ).8باشد (ي سهم صادرات یک محصول از تغییرات در کل صادرات بخش مورد نظر مینشان دهنده 4تغییرات ملی

سهم  تغییر تحلیلتحقیقات معدودي از روش تغییر سهم براي بررسی صادرات کاالها استفاده شده است.  در     

 اشتغال ویژه به اقتصادي، متغیرهاي تغییرات که هاییبخش تعیین براي روشی عنوان به 5دون ین بار توسطنخست

 سطوح اشتغال و اقتصادي شرایط بینی پیش و تحلیل براي  مسه تغییر ). روش9یافت ( کرد، توسعهمی تشریح را

 و صادرات تولید، درآمد، تواندمی هاسنجه روش این در. گیرد قرار استفاده مورد تواندمی شهر و منطقه جغرافیایی

 قرار استفاده مورد واردات و صادرات تولید، ریزيبرنامه براي تواندمی نسبی مزیت چند ). هر10باشد ( پول گرایش

 یک داخل در یا و دیگر منطقه به ايمنطقه از زمان طی در است ممکن و نیست ایستا و دائمی امتیاز یک ولی گیرد،

رشد در " عنوان با ايمقاله ) در1999و همکاران ( 6همچنین کین ).11شود ( دیگر منتقل کاالي به کاالیی از بخش

 به گرایش مورد در را سهم تغییر شناسیروش، "سهم تغییر تحلیل : یک1991-1997سنگاپور  صادرات بازارهاي

 هنگ مالزي، که دهدمی نشان تحلیل ایناند. به کار برده 1991 -1997 هايسال طی سنگاپور صادرات بازار رشد

 بیشترین تایلند و آلمان آمریکا، و اندبوده سنگاپور صادرات بازارهاي يدهنده رشد ترینبزرگ عنوان به و چین کنگ

بحران زمان در  صادراتی بازارهاي کردن متنوع سنگاپور و براي اندداشته سنگاپور صادرات براي را رشد منفی

  است. حیاتی اقتصادي اروپا بسیار
 

1. Comparative Advantage 
2 . Structural Changes  

4. Competitive Changes 
5. National Changes 
6. dunn 
7. Kine and etal 



  17 ساختاري و ملی صادرات کاالهاي ورزشی در ایران تغییرات رقابتی،

در بازار را عملکرد صادراتی چین ، روش تحلیل تغییر سهمنیز با استفاده از ) 2005(  1ویلسون و همکاران     

علیرغم  که ،استحاکی نتایج تحقیق  مورد بررسی قرار دادند. 2001تا  1998 طی سال هاي کاالهاي الکترونیکی

 تثبیت هنوز موقعیت این ولی ،است دستش در الکترونیکی کاالهاي صادراتی بازار که، است این مدعی چین آنکه

 انتظار کند، محکم را اشیصنعت هايپایه و دهد ادامه را صادرات در رشدش سرعت بتواند چین اگر ت.اس نشده

 و تکنولوژي ماهر و جریان کار نیروي افزایش کم، اي هزینه ساختار. یابد افزایش آینده در اشیجهان رقابت رودمی

 را چین المللتجارت بین به اخیرش ورود همچنین، و آن به زیاد خارجی گذاريسرمایه ورود با مدیریتی هايمهارت

) با استفاده از تکنیک تغییر سهم به بررسی کسب و کار 2007( 3یانگو  2شی .است داده قرار خوبی موقعیت در

پرداختند. نتایج نشان داد که، رشد  2004تا  1995المللی از سال گردشگري بین گردشگري در چین بر اساس درآمد

   باشد.بخش ملی و رقابتی می ي درآمد گردشگري در جیانگ سو عمدتاً مربوط به مؤلفه

وب محسریزي تولید، صادرات و واردات نسبی یکی از معیارهاي مهم اقتصادي جهت برنامه مزیتاز آنجائیکه      

هاي اقتصادي ي صادرات محصوالت ورزشی، بخش قابل توجهی از اهداف و سیاستلذا توسعه) 14( شود؛می

تمایل زیادي به مداران اقتصادي کشورها، از جمله ایران مردان و سیاستکشورها را تشکیل داده و اغلب دولت

  .هاي مناسب در تجاري سازي جهت افزایش صادرات غیرنفتی دارنداجراي سیاست

 به امر این دیگر سوي از و رودمی به شمار کشورها الینفک اقتصاد جزء امروزه، ورزشی لوازم تجارت و تولید     

اقتصاد به طور خالصه، ). 15شود (می شناخته کشورها در ورزش با مرتبط هايسازمان هايسیاست از یکی عنوان

ي تغییر در جهان، احتماالً صنعت ورزش را به سمت رویکردي تجارت گونه به عنوان یک عامل محرك یکپارچه

یکی از مهم ترین فواید اقتصادي مستقیم ورزش، تأثیر این صنعت  ).16کشاند (براي تولید و ارائه خدمات ورزشی می

خرید تجهیزات ورزشی  )NSGA4(). طبق گزارش انجمن ملی لوازم ورزشی 17باشد (بر مبادالت خارجی کشورها می

 26 به 2009دالر در سال  میلیارد 7/24و از درصد افزایش داشته  %5، 2009نسبت به سال  2011ورزشی در سال 

اقتصادي ي هاي اخیر، تغییر جهت ملموسی در راهبرد توسعهدر سال ).18( رسیده است1120دالر در سال  میلیارد

ي صادرات با تأکید بر صادرات غیرنفتی یکی از راهبردهاي شود، که در این رویکرد جدید، توسعهکشور مشاهده می

در تعقیب این راهبردها، نیاز ). 19(شود ي توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی کشور محسوب میبارز در برنامه

برداري کشورهاي در حال توسعه نظیر ایران که با کمبود درآمد ارزي هاي تجاري قابل بهرهاستفاده از تمامی فرصت

ا کند. باند، ضرورتی غیر قابل انکار است و اهمیت توجه به صنایع درآمدزایی همچون ورزش را دو چندان میمواجه

از جهت  ارز سو و نیاز بههاي مربوط به فروش نفت از یکتوجه به وجود شرایط فعلی اقتصاد ایران از جمله تحریم

نفتی را پر اهمیت کرده و در این اي از سوي دیگر توجه به صادرات غیراي و واسطهتأمین واردات کاالهاي سرمایه

 تواند در این زمینه ایفاي نقشریزي براي صادرات کاالهاي ورزشی میبین، وجود ظرفیت صادرات ورزشی و برنامه

ل توجه منشأ تغییرات صادرات کاالهاي ورزشی به منظور شناسایی کاالهاي ي مهم و قابنماید. در این راستا، مساًله

باشد؛ به عبارت دیگر، شناسایی اجزاي تغییرات صادرات کاالهاي ورزشی در ایران موضوع مهمی است دار میمزیت

  د.گیرکه تاکنون مورد توجه قرار نگرفته و براي این منظور در تحقیق حاضر مورد کنکاش علمی قرار می

 

1. Wilson and etal 
2. Shi 

3 . Yang 

4 .National Sporting Goods Association 
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  پژوهش شناسی روش

آوري آمار و اطالعات، از نوع به لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردي بوده و به لحاظ روش جمع ،تحقیق حاضر

از  1380و  1390هاي هاي مربوط به صادرات کاالهاي ورزشی ایران در طی سالدادهاست.  اسناديتحقیقات 

مورد استفاده قرار   Excelي نرم افزاراستخراج شد و پس از پردازش به وسیله هاي آماري گمرگ ایرانسالنامه

)، به پنج گروه از قبیل کفش، CPC1بندي کاالهاي اساسی (الملی ورزشی ایران بر اساس طبقهگرفت. مبادالت بین

تغییرات رقابتی، س سپ ) و1(جدول ورزشی، تردمیل و سایر تجهیزات تقسیم  -هاي تفریحیپوشاك، انواع توپ، قایق

  گرفت.مورد بررسی قرار سهم  –تغییر آنها به روش  ساختاري و ملی

  ). شرح گروه کاالیی1جدول (

  شرح کاال  گروه کاال  کد کاال

  هاي تمرینی، ژیمناستیک، دو ومیدانی، اسکی روي برف و غیره.انواع کفش  کفش ورزشی  64

  لباس شنا. ژاکت ورزشی، گرمکن ورزشی، پوشاك ورزشی  62و  61

  توپ ورزشی  95
ها قابل وپها، تهاي بسکتبال، تنیس، بدمینتون، گلف و سایر رشتهانواع توپ

  باد کردن.

89  
هاي قایق

  ورزشی -تفریحی
  هاي موتوري.هاي تفریحی عمومی، قایقهاي پاروئی و کانوها، قایققایق

95  
متفرقه (سایر 

  تجهیزات)

ی اندازي، ژیمناستیک، بیلیارد، تمرینات فیزیکاشیا و ادوات براي تنیس، تیر 

  هاي اسکی و شناور.در هواي آزاد، انواع راکت بدمینتون و تنیس، تخته

که عبارتند از: رشد ناشی از سهم ملی؛  امکان پذیر می نماید جزء سه به را سهم، تقسیم رشد –روش تغییر      

 نظر از ).20ها (اي در فعالیترشد ناشی از مزایاي رقابت منطقه باالخره، و ها؛رشد ناشی از ساختار (ترکیب) فعالیت

 کند، دنبال را کشور صادرات رشد دقیقاً محصولی صادرات اگر که ت،اس مطلب این دهنده نشان ملی تغییر تحلیل،

 کندتر اگر و مثبت تغییر باشد، کرده رشد کشور صادرات رشد از ترسریع اگر بود. خواهد صفر انتقال یا تغییر خالص اثر

  ).3بود ( خواهد منفی تغییر باشد، کرده رشد

 نماید.می گیرياندازه کشور صادرات ساختار نوع با در رابطه را بخش صادراتی عملکرد درجه ساختاري، تغییرات     

 کار به هايفعالیت صادرات ساختار که ،است مطلب ایني  دهنده نشان باشد مثبت تغییر این اگر مثال، طور به

 مطلب این يدهنده نشان باشد منفی اگر و باشدمی مربوطه بخش نفع به و است مطلوب بخش این در شده گرفته

 بودن صفر و است مربوطه بخش ضرر به و است نامطلوب بخش در شده گرفته کار به هاي فعالیت ساختار که است

  .است نکرده تغییري نظر مورد يدوره طول در کشور که، ساختار است مفهوم این يدهنده نشان آن

 مثبت باشد اگر که باشدمی مربوطه بخش صادرات و محصول یک صادرات رشد تفاوت گر،بیان رقابتی تغییرات     

 این صورت درباشد، می مربوطه بخش صادرات رشد از بیشتر نظر مورد محصول صادرات است که رشد معنا بدین

 صادرات رشد که است از آن حاکی باشد منفی اگر و است بخش آن کاالهاي دیگر به نسبت رقابتی مزیت داراي کاال

 صفر صورت در نیست، خشب دیگر کاالهاي بین رقابتی مزیت داراي و باشدمی مربوطه بخش رشد از کمتر کاال

   .)3است ( بوده نظر مورد بخش صادرات رشد با مطابق کاال صادرات رشد که شودمی مشخص شاخص این بودن

 

1.Central Product Classification 



  19 ساختاري و ملی صادرات کاالهاي ورزشی در ایران تغییرات رقابتی،

ه و از اي کاربرد داشتریزي منطقهسهم در بسیاري از کشورهاي توسعه یافته در برنامه –روش تحلیل انتقال      

ي اقتصادي هاتواند مزیت نسبی فعالیتسهم می –این رو بسیار متداول شده است. براي بحث صادرات، مدل تغییر 

توجه به بحث تحقیق حاضر و اهمیت آن در مطالعات تجربی مزیت نسبی، در را در صادرات تعیین کند. از این رو با 

هیم. دي صادرات کاالهاي ورزشی ایران توضیح میسهم را به طور مشخص در زمینه –زیر کاربرد تحلیل تغییر 

خاص  لسهم را براي یک محصو -ي تغییرات ملی، رقابتی و ساختاري مدل تغییرو اندازه روابط زیر نحوه محاسبه

i دهد:را نشان می  

ei ( (TE*/TE) -1 ) = تغییرات ملی  

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

    

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

TE*کل صادرات کشوردر انتهاي دوره :  

:TE کل صادرات کشوردر ابتداي دوره  

TEj* کل صادرات کشور ایران از کاالي :i ام به کل کشورها در انتهاي دوره  

TEj کل صادرات کشور ایران از کاالي :i  ام به کل کشورها در ابتداي دوره  

ei* : صادرات کااليi  ام به کشورj ام در انتهاي دوره  

ei صادرات کاالي :i  ام به کشورj  ام در ابتداي دوره  

i و : گروه کاالي صادراتی مورد نظر مانند: کفش، پوشاك، توپ، قایق، تردمیل و وسایل متفرقهj قصد کشورهاي م

  باشد.وررزشی ایران می صادراتی کاالهاي

  

 هاي پژوهشیافته

در زمینه کاالهاي  دنیا کشور 32با  1390تا  1380هاي هاي توصیفی تحقیق نشان داد که ایران در طی سالیافته

  .دهدلیست شرکاي تجاري ایران را نشان می )2( جدول .داشته است خارجی مبادالتورزشی 

  . لیست شرکاي تجاري ایران)2( جدول

 جمهوري چک اتریش

 چین آذربایجان

 سریالنکا ارمنستان

 سنگاپور ازبکستان

 سوئیس استرالیا

 عراق افغانستان

 عربستان سعودي آلمان

 فدراسیون روسیه امارات متحده عربی

 فرانسه انگلستان

 قبرس اوکراین
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 قرقیزستان ایاالت متحده امریکا

 قزاقستان ایاالت متحده عربی

 قطر بحرین

 کانادا بلژیک

 کویت تاجیکستان

 گرجستان ترکمنستان

 لبنان ترکیه

  هاي آماري گمرگ).منبع: (سالنامه

  

ر به شرح نظ ساختاري و ملی صادرات کاالهاي ورزشی به تفکیک گروه هاي کاالیی موردنتایج تغییرات رقابتی، 

  باشد:زیر می

 1390تا  1380از سال  صادرات کفش ورزشیبدست آمده در بین کاالهاي ورزشی، سهم ملی بر اساس نتایج 

هزار دالر  846/4972به میزان باید بر حسب انتظار، مقدار صادرات البته ، )3است (جدولافزایشی سه برابري داشته 

این امر مؤید آن  یافته است. افزایشزار دالر ه 3/12346به میزان ، واقعیت یافت که این مقدار درباید افزایش می

 ساختار صادراتبررسی تر از رشد صادرات کشور حرکت کرده است. صادرات کفش ورزشی ایران سریعاست که 

مطلوب بوده و به نفع گروه کاالیی مورد نظر نیز سال  10طی این  ،ه در این حوزههاي به کار گرفته شدفعالیت

یرات مجموع رقم تغیالبته  هاي دیگر است.ي افزایش رشد این بخش نسبت به سایر بخشدهندهباشد و نشانمی

است که رشد صادرات این گروه کاالیی مطابق با  آني دهندهنشانبوده است که رقابتی کفش ورزشی ایران صفر 

در نتیجه ایران در صادرات کفش ورزشی از مزیت نسبی خنثی و مزیت  وهاي کاالیی بوده رشد صادرات سایر گروه

  .می باشدخوردار رقابتی تقریباً صفر بر

  1380 – 1390ي صادرات کفش ورزشی طی دورهبراي سهم  - نتایج محاسبات تغییر ).3جدول (

مقصد  کشورهاي

  صادراتی ایران

  تغییرات صادرات (هزار دالر)

  کل  تغییرات رقابتی  تغییرات ساختاري  تغییرات ملی

  -511/2654 -651/10433  86/4645  279/3133 آذربایجان

  800/268  994/260  661/4  143/3 ازبکستان

  395/4464  771/4461  566/1  056/1 افغانستان

  959/15  034/15  552/0  372/0 منستانرا

  -922/173  -611/785  313/365  376/264 اوکراین

  -/099  -315/0  129/0  087/0 امریکاایاالت متحده

  -234/7  -967/34  562/16  170/11 عربیاالت متحدهیا

  -149/48  -722/161  828/67  745/45 تاجیکستان

  390/83  -709/21  767/62  331/42 ترکمنستان



  21 ساختاري و ملی صادرات کاالهاي ورزشی در ایران تغییرات رقابتی،

مقصد  کشورهاي

  صادراتی ایران

  تغییرات صادرات (هزار دالر)

  کل  تغییرات رقابتی  تغییرات ساختاري  تغییرات ملی

  197/250  298/40  355/125  542/84 ترکیه

  188/10130  481/9458  156/401  549/270 عراق

  -673/733  -498/3144  793/1439  031/971 فدراسیون روسیه

  316/11  599/6  816/2  899/1 قرقیزستان

  971/212  205/198  818/8  947/5  قزاقستان

  -600/14  -205/48  07/20  535/13 قطر

  778/541  848/190  582/209  347/141 گرجستان

  -487/0  -551/1  635/0  428/0 لبنان

  319/12346  0  472/7373  846/4972  جمع کل

ی منشان را ي مذکور صادرات پوشاك ورزشی طی دورهدر بخش  سهم ملی، نتایج مورد انتظار رشد )4( جدول     

ساله  10ي دوره طیهزار دالر  71/12893ي افزایش صادرات این گروه کاالیی به اندازهاست که حاکی  نتایج د.ده

 ضرربوده و به نسال مطلوب  10هاي به کار گرفته شده در این حوزه طی این ساختار صادرات فعالیتالبته  باشد.می

گر هاي دیرشد صادرات این بخش نسبت به سایر بخش ي کاهشدهندهباشد و نشانگروه کاالیی مورد نظر می

رقابتی کشورهاي مقصد پوشاك ورزشی ایران، حاکی از رشد صادرات کمتر این گروه کاالیی . بررسی تغییرات است

  باشد و داراي مزیت رقابتی بین سایر کاالهاي دیگر بخش نیست.نسبت به سایر کاالهاي ورزشی می

  1380 -1390ي سهم براي صادرات پوشاك ورزشی طی دوره -). نتایج محاسبات تغییر4جدول (

کشورهاي مقصد  درات (هزار دالر)تغییرات صا

  تغییرات ملی تغییرات ساختاري تغییرات رقابتی کل صادراتی ایران

 آذربایجان  024/133 -03/3 467/895 461/1025

 آلمان 280/65 -487/1 335/129- 542/65-

 اتریش 869/0 -019/0 850/0- 001/0-

 ازبکستان 523/4056 -419/92 -703/8015 6/4051-

 افغانستان 113/2  -048/0 498/9968  564/9970

 امارات متحده عربی 718/9 -221/0 194/18- 698/8-

 انگلستان 070/4 -092/0 599/8- 622/4-

 اوکراین 227/4 -096/0 930/8- 8/4-

 بحرین 386/5 -122/0 939/1- 324/3

 بلژیک 411/44 -011/1 830/93- 43/50-

 تاجیکستان 486/1225 -920/27 -588/684 978/512

 ترکمنستان 109/632 -401/14  -257/1289 549/671-
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کشورهاي مقصد  درات (هزار دالر)تغییرات صا

  تغییرات ملی تغییرات ساختاري تغییرات رقابتی کل صادراتی ایران

 جمهوري چک 713/0  -016/0 507/1- 81/0-

 فدراسیون روسیه 991/7 -182/0 -883/16 074/9-

 قرقیزستان 636/3071 -980/69 -219/123 437/2878

 قزاقستان  460/3743 -286/85 596/1542- 577/2115

 قطر  943/7 -180/0 467/856 23/864

 کانادا 224/0 -005/0 669/1 889/1

 کویت  599/2  -059/0  -492/5 952/2-

 استرالیا 0 0 - 0

 گرجستان 183/130 -965/2  -249/109 968/17

 عراق 108/47 -073/1 324/327 36/373

 جمع 082/13195 -622/300 75/0- 71/12893

بر اساس نشان داده شده است.  5هاي کاالیی در جدول گروهدیگر همچنین نتایج محاسبات تغییر سهم براي      

ولی میزان صادرات تردمیل،  افزایش داشته است صادرات کاالهاي متفرقه ورزشیمیزان نتایج جزء سهم ملی، 

ته شده به کار گرفهاي صادراتی لیتساختار فعا است.انواع توپ ورزشی کاهش یافته ورزشی و -هاي تفریحیقایق

 در موردا ام ،است بوده و به ضرر این دو گروه کاالیی مطلوبنا ورزشی –هاي تفریحی قایق و در گروه کاالیی توپ

که ایران  دهدمیها نشان برآیند کلی فعالیتبوده است. همچنین  بخشبه نفع این دو تردمیل  کاالهاي متفرقه و

م مزیت ترین عدبیش .خوردار استهاي کاالیی از مزیت نسبی خنثی و مزیت رقابتی صفر بردر صادرات این گروه

  ).1رقابتی به ترتیب در صادرات قایق، تردمیل، توپ، پوشاك، سایر تحهیزات و کفش ورزشی مشاهده شد (نمودار 

  (هزار دالر). 1390و  1380هاي ي تغییرات صادرات کاالهاي ورزشی ایران در طی سال). مقایسه5جدول (

  کل  تغییرات رقابتی  تغییرات ساختاري  تغییرات ملی  گروه کاالیی

  319/1234645  0  472/7373  846/4972  کفش

 71/12893  -75/0 -622/300 082/13195  پوشاك

 -286/3893  0  -325/7317 038/3424  توپ

  -749/130 535/28- -155/242  941/139  قایق

  -144/0  -863/11  592/11  126/0 تردمیل

  814/596 -2/0 038/475 975/121  متفرقه
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  . 1380و  1390ي مزیت رقابتی صادرات کاالهاي ورزشی ایران ). مقایسه1نمودار (

  

  بحث و نتیجه گیري

 سیاست افزایش است. در راستاي نفتی غیر صادرات يتوسعه کشور، اقتصاد يتوسعه در مهم هاياستراتژي از یکی

 جهانی بازارهاي در نفوذ جهت الزم که شرایط کشور تولیدي هايفعالیت و محصوالت شناخت غیرنفتی، صادرات

 از کشور اقتصاد فعلی ساختار اوالً است، الزم امر این به جهت دستیابی رسد.می نظر به ضروري امري باشند، دارا را

لحاظ  به صادراتی بالقوه ثالثاً بازارهاي و گردد مشخص دارمزیت صادراتی اقدامات شود، ثانیاً خارج نامتوازن حالت

 دولت حمایت جانبه مورد همه طور به صادرات این نهایتاً و شوند شناخته خاص محصول هر جهت وارداتی پتانسیل

  ).21( گیرد قرار

صادرات  1380-1390ي مورد بررسی ي آن است که در طی دورهدهندهسهم، نشان -نتایج حاصل از مدل تغییر     

 هاي صادراتیتواند با ترکیب ساختار فعالیتکفش، پوشاك و سایر تجهیزات افزایش یافته است و دلیل این امر، می

یاقته  باشد. رشد تحققي این پژوهش میدر کشور مرتبط باشد، که البته این امر خارج از حیطه به کار گرفته شده

وده است، ولی این میزان در صادرات کاالهاي متفرقه کمتر است. در صادرات کفش ورزشی بیشتر از مورد انتظار ب

ورزشی  -هاي تفریحیباشد. صادرات گروه کاالهاي توپ، قایقتر از کاالهاي متفرقه میمیزان صادرات کفش بیش

  و تردمیل در طی این دوره کاهش داشته است. 

کمبود  مردم، درآمد با تجهیزات تأمین يهزینه تناسب عدم کاالها، کم واردات ورزشی، تولید پایین محصوالت   

 و کاالها برکیفیت نظارت فقدان ورزشی، کاالهاي مدیریت در نقص کاالها، و تجهیزات تأمین براي مالی منابع

 ورزشی محصوالت فروش و خرید يعمده مشکالت از ایران، در نیازها به نسبت ورزشی کاالهاي نامناسب توزیع

اصلی این امر  علل از همچنین یکی دیگر .)22( شوندیادآور می را بیشتر هیدسازمان و ریزيبرنامه لزوم که هستند

میزان مبادالت بین المللی ایران نسبت به کشورهاي ). 23است ( بازاریابی اصول و فنون از گیريبهره در آنها ناتوانی

ی ي بازار کاالهاي ورزشرا باید کوچک بودن اندازهکه مهم ترین دالیل آن ؛ پیشرفته به طور معناداري کمتر است

تصادي، هاي اقهاي ورزشی خانوار، عدم مرغوبیت کاالهاي ورزشی، فقدان تبلیغات و بازاریابی مناسب، تحریمو هزینه

   ).17ي کاالها و نابرابري ارز کشور نسبت به سایر کشورها دانست (افزایش قیمت تمام شده

اتی و ساختار کشور در طی این دهه، در گروه کاالهاي کفش، تردمیل و سایر تجهیزات هاي صادرترکیب فعالیت

ها بوده است. در نتیجه با وجود این نوع ساختار، احتمال افزایش صادرات این مطلوب و مناسب صادرات این بخش

ت ها بوده اسضرر این بخشگروه کاالها در کشور وجود دارد. اما ساختار مربوط به کاالهاي توپ، پوشاك و قایق به 

هاي صادراتی به منظور تطابق با افزایش صادرات رو به رشد کشور تغییر کنند. این تغییر نیازمند و باید ترکیب فعالیت
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تولید،  يي تولید، استفاده از بازاریاب و فناوري اطالعات در زمینهبررسی مسائل مربوط به ترکیب انرژي و کار، نحوه

  باشد. ین گروه کاالها به سایر کشورها میتبلیغ و صدور ا

نتایج مزیت رقابتی صادات کاالهاي ورزشی ایران، حاکی از عدم وجود مزیت رقابتی در تمامی گروه کاالهاي      

ترین عدم مزیت رقابتی در صادرات کاالهاي ورزشی به ترتیب در قایق، تردمیل، سایر باشد. بیشصادراتی می

توپ و کفش ورزشی مشاهده شد. همچنین بررسی وجود یا عدم وجود مزیت نسبی ایران در تحهیزات، پوشاك، 

 شترین مزیت رقابتی کفشرکاي تجاري، نشان داد که از بین شرکاي تجاري ایران در شش گروه کاالیی، بیش

ان داراي قیزستورزشی را در کشورهاي عراق، افغانستان، ازبکستان، قزاقستان، گرجستان، ترکیه، ارمنستان و قر

در صادرات پوشاك ورزشی بیشترین مزیت را در کشورهاي افغانستان، همچنین باشد. مزیت رقابتی دارا می

در صادرات انواع توپ ورزشی در گرجستان، عراق و تاجیکستان داراي مزیت آذربایجان، قطر، عراق و کانادا داراست. 

ي ورزشی را در کشورهاي ترکیه، عراق، ت کاالهاي متفرقهباشد و بیشترین مزیت رقابتی در صادرارقابتی می

دام کباشد. همچنین در مورد صادرات تردمیل و قایق در هیچترکمنستان، قزاقستان، تاجیکستان و ارمنستان دارا می

 از بسیاري تولید در ایران که هستیم آن شاهد ،کنونی در شرایط باشد.از کشورهاي تجاري داراي مزیت رقابتی نمی

 مزیت قبیل، از این از عواملی و نقل و حمل بندي،بسته هايسیستم در ضعف به دلیل اما دارد؛ نسبی یتزم، کاالها

هاي هر کشور در تولید و صدور کاالها، گذشته از امکانات و توانمندي .باشدمی محروم کاال صدور يدر زمینه نسبی

به جهت وسعت بازارهاي جهانی و  ،بسیار حائز اهمیت است. امروزهنقش بازارهاي صادراتی و بازارهاي هدف نیز 

کننده، به کارگیري یک هاي مختلف مصرفمهم اجتماعی و اقتصادي در بین کشورها و گروه هايوجود تفاوت

زامات جمله ال بندي بازارهاي هدف صادراتی، ازروش اصولی و نوین براي شناسایی و یا اصطالحاً تعیین و اولویت

 به بتوانند که دهستن برندگان کسانی رقابتی، بازاردر ). 24( شوده هدف جهش صادراتی محسوب میبستیابی د

 بازاریابی ها (تولید،حوزه تمامی در استراتژیک برنامه با یک و شناسایی را کنندگانمصرف انتظارات و هاویژگی خوبی

 تولید هايهزینه کاهش با که، است این اقتصادي هر بنگاه هدف .)54کنند ( را عرضه آنها نیاز مورد ) کاالهاي ...و

 لذا ).26نماید ( تبدیل رقابتی مزیت به را شده ایجاد نسبی هايمزیت بتواند خود، تولیدي محصوالت کیفیت ارتقاء و

 مناسب، الگوي ارائه و طراحی با که دهدرا می امکان این گذارسیاست به مختلف محصوالت نسبی مزیت بررسی

  ).27کند ( هدایت اجتماعی سودآوري حداکثر با محصولی تولید سمت به را تولیدکنندگان

   



  25 ساختاري و ملی صادرات کاالهاي ورزشی در ایران تغییرات رقابتی،
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