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 چکیده

از افـزایش ارزش  کند که چه میـزان  ساموئلسون با استفاده از نظریه برابري قدرت خرید، بیان می -اثر باالسا
وري در بخـش  ، بـه دلیـل بـاالتر بـودن رشـد بهـره      )انحراف از نرخ واقعـی ارز ( واقعی پول ملی یک کشور

براساس دو مدل کاربردي، متوسط ساالنه شکاف تورم ) Imai )2010. تجاري کشور نسبت به خارج است
رصد بـه دسـت آورد و نشـان داد    د 8/2را  1955-70در دوره زمانی ) تقویت پول ملی ژاپن(ژاپن و آمریکا 

وري اسـت؛  درصد افزایش ارزش پول ملـی ژاپـن بـه علـت بـاالتر بـودن رشـد بهـره         8/2درصد از  7/0که 
مطالعـه حاضـر بـر پایـه فرضـیه      . درصـد بـرآورد کـرد    7/0ساموئلسون در ژاپن را  -دیگر اثر باالسا عبارت به

در دوره زمانی ) 2010(را طبق دو مدل کاربردي ایماي وري بر نرخ واقعی ارز ساموئلسون، اثر بهره -باالسا
ساموئلسـون در   -مقدار اثر باالسا. با مقایسه نرخ تورم ایران و امریکا مورد بررسی قرار داده است 90-1381

درصد تقویـت   6/13درصد برآورد شده، در حالی که ارزش واقعی پول ملی ایران ساالنه  -1/2این تحقیق 
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به دلیل رشد ) شکاف تورم ایران و امریکا(این ادعا که بخشی از تقویت پول ملی ایران  بنابراین شده است؛
 -اثـر باالسـا  (وري براساس شکاف رشد بهـره . شودوري ایران نسبت به امریکا بوده، کامالً رد میباالتر بهره

بـود؛  تر از امریکا میدرصد کم 1/2بایست متوسط سالیانه ، تورم ایران در دوره مورد مطالعه می)ساموئلسون
  .شددرصد تضعیف می 1/2بایست سالیانه دیگر ارزش واقعی پول ملی ایران می عبارت به
  

  .O53؛ F31؛ E31؛ JEL :D24بندي طبقه
وري، برابـري قـدرت خریـد، شـکاف تـورم، بخـش تجـاري و        ساموئلسون، بهره -اثر باالسا :هاکلیدواژه
  .غیرتجاري

  
  مقدمه 

واقعی ارز و شناسایی عوامل مـؤثر بـر انحـراف آن بـراي اقتصـاددانان اهمیـت       تحلیل رفتار نرخ 
. کنـد المللی یک کشـور را مشـخص مـی   پذیري بیندارد، زیرا شاخص نرخ واقعی ارز درجه رقابت

وري بخش تجـاري در دو  شود شکاف بهرهیکی از متغیرهایی که باعث تغییر در نرخ واقعی ارز می
اسـاس  . مطـرح شـد   )1964( Samuelsonو  )Balassa )1964ر توسـط  کشور است، که نخستین با

همچنین توجیـه  . نوشتن مقاله توسط این دو اقتصاددان، توجیه تورم باالي ژاپن نسبت به آمریکا بود
. بـود ) دوره زمانی بعد از جنـگ جهـانی دوم  ( 1960رشد اقتصادي ژاپن در بخش صنعت طی دهه 

یا همان نرخ واقعـی ارز  آنها به دنبال این بودند که چه میزان از شکاف نرخ تورم بین ژاپن و امریکا 
.2SB(ساموئلسون  -فرضیه باالسا. 1وري در این دو کشور استمربوط به تفاوت بهره -بیـان مـی  )  

________________________________________________________________ 

. نامنـد  یمتفاوت نرخ تورم یک کشور با نرخ تورم خارج از کشور درصورتی که نرخ ارزاسمی ثابت باشد، نرخ واقعی ارز  - 1
 Rشاخص قیمت در امریکا باشـد، در فرمـول زیـر    Pشاخص قیمت در ایران وP، )یک تومان چند دالر(نرخ ارز اسمی Eاگر 

:  نامند یمنرخ واقعی ارز 
P
EPR



 اگر از دوطرف لگاریتم گرفته و نسبت به زمان مشتق گرفته شود ،  :PEPR ˆˆˆˆ     بـا
ˆ0فرض E پس :PPR ˆˆˆ     بنابراین اگر نرخ تورم داخلی با خارجی برابر باشد درصورتی رشد نرخ واقعی ارز صـفر اسـت)

0ˆ R ( که رشد نرخ اسمی ارز صفر باشد)0ˆ E  .( اگر نرخ تورم داخلی)P̂ ( از نرخ تورم خارجی)P̂ (   بیشتر باشـد و نـرخ
ˆ0(رشد ارز اسمی صفر باشد E ( بـه  ؛ و می گویند نرخ واقعی ارز از تعـادل منحـرف شـده اسـت     شود یم، نرخ واقعی ارز منفی

این مورد . ي داخلی بیشتر شده استاالهاکي خارجی در مقابل کاالهاعبارت دیگر قدرت خرید مردم داخل کشور براي خرید 
 . در ایران اتفاق افتاد 1380در دهه 

2 - Balassa- Samuelson 
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وري بخـش تجـاري   تر از بهره وري بخش تجاري کشور اول بزرگکند که در دو کشور، اگر بهره
ا تجربه خواهد کرد و بنـابراین انحـراف   کشور دوم باشد، کشور اول، ارزش واقعی پول ملی خود ر

 1از برابري قدرت خرید PPP تـرین دلیـل    ساموئلسون مهم -باالسا. شوددر بین کشورها ایجاد می
  .داننددر بین کشورها می 2وري در بخش کاالهاي تجارياین انحراف را تفاوت نرخ رشد بهره

دهـد کـه قیمـت کاالهـاي غیرتجـاري در کشـوري کـه        بین دو کشور این نتیجه را می .SBاثر 
بنابراین تفاوت قیمت کاالهـاي غیرتجـاري در دو کشـور     وري پایین است، کمتر است؛داراي بهره

-براي مثال متوسط نرخ تورم ساالنه در ژاپن طی سـال . شودباعث انحراف برابري قدرت خرید می
 6/2درصد بود و در همین دوره متوسط نرخ تورم ساالنه در امریکا  4/5رابر با ب 1970تا  1955هاي 

پـس پـول ملـی    ). 2010ایمـاي، (درصد اسـت   8/2درصد بود، تفاوت نرخ تورم ژاپن و امریکا برابر 
ــی   ــن یعن ــن«ژاپ ــدود    » ی ــط ح ــور متوس ــه ط ــا ب ــل دالر امریک ــده  8/2در مقاب ــت ش ــد تقوی  ؛3درص

درصـد انحـراف دارد، زیـرا در صـورت      8/2) یـن در مقابـل دالر  (رز دیگر، نـرخ واقعـی ا   عبارت به
دلیل این انحراف چیست؟ اگر کاالهـا  . بودبایست این عدد صفر درصد میبرابري قدرت خرید می

فـرض  . توان پاسخ پرسـش بـاال را روشـن کـرد    را به دو گروه تجاري و غیرتجاري تقسیم شوند می
ش تجاري ژاپن بیشتر از امریکـا باشـد، پـس بـه طـور طبیعـی       کار در بخ وري نیرويکنید رشد بهره

قـانون  «تجـارت اسـت، طبـق    قیمت کاالهاي تجاري در ژاپن باید کاهش یابد، اما چـون کـاال قابـل   
PMPW، بنـابراین طبـق فرمـول    4یابـد قیمت آن کاهش نمـی » قیمت واحد L.   دسـتمزد در بخـش ،

نیروي کار در بخش تجاري و غیرتجاري تحرك کامـل دارد، پـس   یابد و چون تجاري افزایش می
وري در بخـش غیرتجـاري،   با فرض رشد پـایین بهـره  . یابددستمزد بخش غیرتجاري نیز افزایش می

نتیجـه  . تنها راه جبران افزایش دستمزد در آن بخـش، افـزایش قیمـت محصـوالت آن بخـش اسـت      
سـبت بـه امریکـا باعـث افـزایش قیمـت کاالهـاي        وري بخش تجـاري ژاپـن ن  اینکه رشد باالتر بهره

در امریکا قیمت کاالهاي غیرتجاري ثابت مانـده اسـت پـس انحـراف     . شودغیرتجاري در ژاپن می
________________________________________________________________ 

1 - Purchasing Power Parity 
 .شودبه غیرقابل مبادله یاد می)  غیرتجاري(مبادله و غیرقابل تجارت به قابل )  تجاري(در برخی متون از قابل تجارت   -2
 .ثابت بوده است باًیتقرتوجه شود که در این دوره نرخ اسمی ین در مقابل دالر   - 3
 .وري نیروي کار در امریکا صفر باشدبراي سادگی فرض کنید نرخ رشد بهره  - 4
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در دو کشور که همان انحراف نرخ واقعی ارز است، به دلیل انحراف رشد در ) تورم(ها رشد قیمت
  .قیمت بخش غیرتجاري دو کشور است

، ایران به دلیـل  .SBثراطبق . در اقتصاد ایران هستیم .SBدنبال آزمون اثر در این پژوهش ما به
وري کاالهاي تجاري نسبت بـه کشـورهاي دیگـر بـه ویـژه امریکـا، قـدرت خریـد         پایین بودن بهره

کنـیم کـه چـه    سـی مـی  در ایـن تحقیـق برر  . متفاوتی نسبت به امریکا و در نتیجه سایر کشورها دارد
وري کاالهاي تجاري در ایران نسـبت بـه   در ایران به دلیل پایین بودن بهره PPPمیزان از انحراف 

  .امریکا است و چه میزان به دالیل دیگر است
ساموئلسون بیشتر براي کشورهایی قابل قبـول اسـت    -اثر باالسا )Ito et al,1977(طبق مطالعات 

و یا  دییتأیافتگی کشورها عامل بسیار مهمی در مرحله توسعه. که داراي رشد سریع اقتصادي هستند
ایـن موضـوع را بـراي کشـورهاي آسـیایی کـه داراي رشـد سـریع         . ساموئلسون دارد -رد اثر باالسا

قرار گرفته است، نتیجه بررسی حاکی از آن است که در کشـورهاي  اقتصادي بودند، مورد ارزیابی 
 -ژاپن، کره و تایوان و گروه دیگر کشورهاي آسـیایی ماننـد هنـگ کنـگ و سـنگاپور اثـر باالسـا       

قرار گرفته است ولی نتیجـه ایـن آزمـون در کشـورهاي انـدونزي، مـالزي و        دییتأساموئلسون مورد 
   .)(Chowdhury, 2012 تایلند رد شده است 

در همـین دوره متوسـط نـرخ تـورم     . نرخ اسمی ارز در ایـران تقریبـاً ثابـت بـوده     1380طی دهه 
شود مالحظه می. درصد بوده 2/2درصد و متوسط نرخ تورم ساالنه در امریکا  8/15ساالنه در ایران 

همـان  ایـن شـکاف   . درصد بیشتر از امریکا بوده است 6/13که متوسط تورم ساالنه در ایران حدود 
دیگر پـول   عبارت به دیگر افزایش ارزش واقعی پول ملی است؛عبارتییا به 1 کاهش نرخ واقعی ارز

ایـن تحقیـق بـه    . درصد افزایش ارزش واقعـی داشـته اسـت    6/13ملی ایران در طی این دوره ساالنه 
 -سـا بـه دلیـل اثـر باال   ) بـین ایـران و امریکـا   (دنبال آن است که چـه میـزان از ایـن شـکاف تـورمی      

وري بـین  دیگر چه مقدار از این شکاف تورمی بـه دلیـل شـکاف بهـره     عبارت یا به. ساموئلسون بوده

________________________________________________________________ 

در صورتیکه نرخ واقعی ارز به صورت  - 1
P

EPR


  تعریف شود)E ان چند دالریک توم(نرخ ارز( ،P   شـاخص قیمـت
PEPR: داریم) شاخص قیمت امریکاPایران و  ˆˆˆˆ   0با فرضˆ E4.138.154.2، با جایگذاري اعداد     بـه دسـت

  .آیدمی
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  .باشدبخش تجاري در این دو کشور می
  

 ساموئلسون - ادبیات نظري، مفهوم اثر باالسا

بـراي   کننـد، تقسـیم مـی   2و غیرتجـاري  1اقتصـاد را بـه دو بخـش تجـاري     .SBبراي درك اثـر  
  :شوند را در نظر گرفته و موارد زیر تعریف می 2و  1سادگی کار دو کشور 

1,nMPL 2، 1وري بخــش غیرتجــاري در کشــور بهــره,nMPL وري بخــش غیرتجــاري در بهــره
  ، 2کشور

1,tMPL 2، 1وري بخش تجاري در کشوربهره,tMPL 2وري بخش تجاري در کشوربهره ،  
1W 2Wو  1دستمزد در کشور       ،2دستمزد در کشور    
1,nP2و  1قیمت کاالي غیرتجاري در کشور,nP  2غیرتجاري در کشور قیمت کاالي،  
1,tP2و  1قیمت کاالي تجاري در کشور,tP  2قیمت کاالي تجاري در کشور.  

  : فروض
وري بخش غیرتجاري در دو کشور یکسان است و براي سـادگی عـدد واحـد در    بهره: 1فرض 

  . نظر گرفته شده
1MPLMPL 2,n1,n   )1(                                                                               

ها قابلیت جابجایی دارد، بنابراین دستمزد در دو بخش تجـاري و  نیروي کار بین بخش: 2فرض 
  .غیرتجاري در داخل هر کشور یکسان است

، قیمـت آنهـا یکسـان    است زیرا بـا تجـارت   در دو کشور یکسان تجاريقیمت کاالي : 3فرض 
  ).قانون قیمت واحد(شود  می

  ttt PPP  2,1,  
  :توان براي کشور اول نوشتحال می

 )2                                         (                             1,1,1,1,1 1 nnnn PPMPLPW   

________________________________________________________________ 

  )Tradable(صنعتی کاالهایی که قابلیت تجارت دارند، مثل کاالهاي  -1
  )Nontradable(کاالهایی که قابلیت تجارت ندارند، مثل خدمات  - 2
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 )3(                                                                          1,1,1,1 tttt MPLPMPLPW   
  :و براي کشور دوم

 )4           (                                                             2,2,2,2,2 1 nnnn PPMPLPW   
 )5(                                                                        2,2,2,2 tttt MPLPMPLPW   

بـراي کشـور دوم، نتیجـه زیـر حاصـل      ) 5(و ) 4(براي کشـور اول و روابـط   ) 3(و ) 2(از روابط 
  .شود می

)6(                                                                                          1,1,1 ttn MPLPPW   
 )7(                                                                                      2,2,2 ttn MPLPPW   

  .خواهیم داشت) 7(بر ) 6(از تقسیم رابطه 
 )8        (                                                                                             

2,

1,

2,

1,

t

t

n

n

MPl
MPL

P
P

  
,2,1شود که اگر مشخص می) 8(از رابطه  tt MPLMPL  ،2,1توان نتیجه گرفت کهپس می باشد, nn PP  

  .است
ساموئلسون به ایـن پرسـش کـه چـرا قیمـت کاالهـاي غیرتجـاري در دو         -بنابراین پاسخ باالسا 

 وري بخــش تجــاري یکســان نیســت؛ کشــور یکســان نیســت، ایــن اســت کــه در دو کشــور، بهــره  
,2,1دیگر دلیل عبارت به nn PP   2,1این است که, tt MPLMPL    است و این امر باعث انحـرافPPP 

شـود، افـزایش در   وري ناشـی مـی  سطح دستمزد در بخش تجاري از تغییرات بهرهزیرا  ؛خواهد شد
شـود بنـابراین افـزایش دسـتمزد در ایـن بخـش       تجاري سبب افـزایش دسـتمزد مـی   وري بخش بهره

بـا فـرض ثابـت    (تجاري در داخل خواهـد شـد   تجاري به بخش موجب انتقال نیروي کار بخش غیر
تجـاري نیـز تـا برابـري دسـتمزد در بخـش       ، لذا دستمزد در بخش غیر)تجاريبودن قیمت در بخش 

بـا فـرض   (یابـد  تجـاري افـزایش مـی   تجاري افزایش خواهد یافت در نتیجه قیمت کاالي بخش غیـر 
اینکـه دلیـل اخـتالف قیمـت     نتیجـه   ). Hamano, 2012() تجـاري وري بخـش غیـر  ثابت بودن بهره

کاالها در کشورهاي مختلف، متفاوت بودن قیمت کاالهـاي غیرتجـاري اسـت و آن هـم بـه دلیـل       
  . وري بخش تجاري استتفاوت بهره
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  بر نرخ واقعی ارز  تجاريبخش غیر بررسی اثر انحراف قیمت.  1- 2
توان شاخص عمومی قیمتمی P  هـاي تجـاري  هندسی شاخص قیمتبه شکل میانگین TP  و

غیرتجاري NP بیان کرد.  
   1

TN PPP  )9(                                                                                

     وزن کاالي غیرتجاري در کشـور داخلـی اسـت و1     وزن کـاالي تجـاري در کشـور
  :همچنین براي کشور خارجی خواهیم داشت. داخلی است

    1
TN PEPEP  )10(                                                                                     

دهد که با واحد پول قیمت داخلی نوشـته  قیمت کاال در کشور خارجی را نشان می )10(معادله 
Eوزن کاالي غیر تجاري در کشور خارجی و . شده است   . نرخ اسمی ارز است  

  .1آیدنرخ واقعی ارز به دست می) 10(به ) 9(با تقسیم رابطه 

 )11   (                                                             
 

 
































T
T

N

T
T

N

1
TN

1
TN

EP
P
P

P
P
P

PEP
PP

EP
P









  

  ):11(گیري از رابطه گیري و سپس دیفرانسیلبا لگاریتم
  



 



  TP̂ÊTP̂TP̂NP̂TP̂NP̂P̂ÊP̂   )12(                              

دهنده رشد نرخ واقعی ارز است که بـه  نشان) 12(رابطه . دهنده نرخ رشد استنشان عالمت 
را  Ê) 12(تـوان از دو طـرف معادلـه    با فرض رژیم نـرخ ارز ثابـت مـی    .سه جزء تقسیم شده است

وجـود   Êمتغیـر  ) 12(حذف کرد، اما اگر نرخ ارز شناور باشد بهتر است که در دو طـرف معادلـه   
  .شودکمتر می Êا تأثیر جمله سوم با وجود داشته باشد زیر

Engel )1999(   انحراف نرخ دالر بین امریکا و برخی از کشـورهايOECD    در نظـام نـرخ ارز
دررابطـه  ) اثر قیمت کاالهـاي تجـاري  (او جمله سوم . محاسبه کرد 1960-90شناور در دوره زمانی 

________________________________________________________________ 

:شودیادآوري اینکه نرخ  واقعی ارز به دو صورت تعریف می - 1
P

EP  و
EP

P   که در این مطالعه از فرمول دوم استفاده شـده
 .است



   )دانش و توسعه(اقتصاد پولی مالی   8

در وضعیتی . مدت محاسبه کرد که معروف به اثر انگل استتاههاي بلندمدت و کوبراي دوره) 12(
که نرخ ارز شناور باشد اثـر جملـه سـوم      TT PEP  Parsley and Weiهمچنـین  . شـود کمتـر مـی   ˆˆˆ

یعنی همـان  (کنند که اگر نرخ اسمی ارز شناور باشد، اثر قیمت کاالهاي تجاري عنوان می )2004(
  . 1شودضعیف می) جمله سوم

با فرض نظام نرخ ارز ثابت، مقدار رشد نرخ اسمی ارز بسیار کوچک و نزدیک به صفر اسـت،  
  .کندتغییر چندانی در محاسبه معادله ایجاد نمی) 12(پس حذف آن از دو طرف معادله 

)13           (                                                     



 



  TPTPTPNPTPNPPP ˆˆˆˆˆˆˆˆ   

آن قسمت از شـکاف تـورم دو کشـور کـه مربـوط بـه شـکاف تـورم کاالهـاي          ) 13(در معادله 
امـا بـراي    دهنـد، کـه جملـه اول و دوم اسـت؛    ساموئلسـون نسـبت مـی    -تجاري نیست  به اثر باالسا

رشـد   را بـه ) 13(ساموئلسون بایـد جملـه اول و دوم سـمت راسـت معادلـه       -محاسبه دقیق اثر باالسا
  :انجام شده و خالصه آن به صورت زیر است) 1(این عمل در پیوست . وري تبدیل کردبهره

  bNT
T

N
TN ÂÂP̂P̂ 




 






















 )14    (                                                 

  bNT
T

N
TN ÂÂP̂P̂ 




 






















 




    )15(                                                      

TA در بخش  تجاري و  2وري کل عواملبهرهNA وري کل عوامل در بخش غیرتجاري بهره
Tاست،  تولیـد بخـش   کـار در  کشـش نیـروي   N تجاري، کشش نیروي کار در تولید بخش  

.عالمت ستاره مربوط به کشور خارجی است. غیرتجاري است b و b   اختالالت طرف تقاضـا
دهـد، زیـرا اخـتالف رشـد قیمـت کاالهـاي تجـاري و         براي کشور داخلی و خـارجی را نشـان مـی   

وري از طـرف  یسـتند، بهـره  وري کل عوامل کامالً با هـم یکسـان ن  غیرتجاري، با اختالف رشد بهره

________________________________________________________________ 

ˆˆ12براي مثال فرض کنید  - 1  PP  ،  3ˆˆ  TN PP ،  3ˆˆ  
TN pP  ،  6ˆˆ  

TT PP 2اگـر  . باشدˆ E    باشـد مقـدار
جمله سوم   4ˆˆ  

TT PEP  10و مقدار طرف چپ معادلهˆˆ  
TT PEP با حالتی  بنابراین اثر جمله سوم در مقایسه؛ شودمی

ˆ0که E  بدین صورت که شود یماست، کمتر ،
12
6

10
4  است. 

2 - Total Factor Productivity 
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بنـابراین بـین    آید؛ شود ولی قیمت از طرف عرضه و تقاضا به دست میعرضه تعیین می TN PP ˆˆ   و


















NT

T

N AA ˆˆ

   اختالفی وجود دارد که منشأ این اختالف، اختالالت طرف تقاضا است که بـراي

اقتصاد کشور داخلی b  و براي اقتصاد کشور خارجی با b نشان داده شده است .  
  .آیدبه دست می) 16(جایگذاري کرده و معادله ) 13(را در رابطه ) 15(و ) 14(دو رابطه 

   



 













































 TTbbNT

T

N
NT

T

N P̂P̂ÂÂÂÂP̂P̂ 







  )16(         

  . دهندساموئلسون را نشان می -با هم اثر باالسا) 16(معادله  1دو جمله اول و دوم سمت راست
  .ساموئلسون دو قسمت دارد -اثر باالسا) 16(براساس معادله 

هـر چـه   (تجاري و غیرتجـاري در کشـور داخلـی    وري بین بخش قسمت اول؛ تفاوت رشد بهره
 ).شودبیشتر باشد مقدار اثر بیشتر    می

هـر چـه   (تجاري در کشور خـارجی  تجاري و غیري بین بخش ورقسمت دوم؛ تفاوت رشد بهره
  ).یابدبیشتر باشد مقدار اثر کاهش می

، )16(جمله سوم معادلـه   bb   دهنـده اثـر اخـتالالت طـرف تقاضـا در دو کشـور بـر        نشـان
جمله آخر. دهدشکاف قیمت در دو کشور را نشان می  TT PP نیز اثر انحراف از برابـري قـدرت    ˆˆ

دانیم که براساس قـانون قیمـت واحـد رشـد     می. دهدخرید در رابطه با کاالهاي تجاري را نشان می
قیمت کاالهاي تجاري در دو کشور یکسان است، بنابراین اگر این جمله صفر نباشد، ایـن انحـراف   

مـدت  هـا در کوتـاه  للی و یا چسبندگی قیمتالمبه دالیلی از قبیل غیررقابتی بودن بازار کاالهاي بین
همچنین به دلیل تفاوت سبد انتخابی براي کاالهـاي تجـاري در دو کشـور    . )Rogoff, 1996(است 
درهرحال جمله آخر اثر شکاف قیمت کاالهاي تجاري بر شـکاف قیمـت بـین دو کشـور را     . است

  ).2010ایماي،(دهد نشان می
بخش تجاري در کشـور داخلـی افـزایش بیشـتري نسـبت بـه        ورياگر رشد بهره) 16(در معادله 

کشور خارجی داشته باشد   TT AA تجـاري در دو  وري بخش غیرو با فرض ثابت بودن رشد بهره ˆˆ

________________________________________________________________ 

1 - effectSBAAAA NT
T

N
NT

T
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.:ˆˆˆˆ
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، تجاري در داخل شاهد رشد بیشتري نسبت به خـارج خواهـد بـود   بخش غیر کشور، شاخص قیمت
در نتیجه نرخ واقعی ارز  PP وري دیگـر تفـاوت رشـد بهـره     عبـارت  بـه  ؛افزایش خواهد یافـت  ˆˆ

   .)Harrod, 1939(کنند ها، تغییرات نرخ واقعی ارز را تعیین میبخش
  

  ساموئلسون -یک مثال روشن از اثر باالسا.  2- 2
بـه عنـوان    در دوران بعد از جنگ دوم جهانی، نرخ واقعی ارز در ژاپن افزایش یافت کـه آن را 

 و  Marston (1987) Ito.T, (1997)کنندساموئلسون معرفی می -یک نمونه کالسیک از اثر باالسا

Flath 2005)(  به فرضیه باالسا 1980تا  1950افزایش رشد اقتصادي و صنعت ژاپن را در سه دهه- 
یـک پدیـده   تـورم بـاالي ژاپـن نسـبت بـه امریکـا،        1960در طی دهـه  . دهندساموئلسون ارتباط می

ساموئلسـون را   -اثـر باالسـا  ) 2010(برانگیز در بین اقتصاددانان شـد، بـه همـین منظـور ایمـاي       بحث
در دوره زمانی مـذکور، نـرخ اسـمی ارز در ژاپـن     ( 1955-70امریکا در دوره زمانی -درمورد ژاپن

  .محاسبه کرد) تقریباً ثابت بود
Imai )2010 (معدن و کشاورزي در آمریکا بـه  بخش صنعت و معدن در ژاپن و بخش صنعت ،

دلیل حذف بخش کشاورزي در کاالهاي تجـاري بـراي ژاپـن    . عنوان بخش تجاري در نظر گرفت
کند، بنـابراین سـطح عمـومی قیمـت     این است که ژاپن، بخش کشاورزي خود را بسیار حمایت می

قیمـت کاالهــاي   دیگـر  عبــارت باشـد، بـه  تـر از دنیــا مـی  کاالهـاي کشـاورزي در ژاپـن بســیار پـایین    
بخش خدمات نیز به عنوان بخش غیرتجاري بـراي هـر دو   . کشاورزي در ژاپن و دنیا نامتقارن است

در کشـور ژاپـن   . دانیم بخشی از خدمات قابل تجارت استهرچند که می. کشور معرفی شده است
-درصد و رشد بهره 3/5) بخش صنعت و معدن(وري بخش تجاري رشد بهره 1955-70طی دوره 

کـه بـراي کشـور امریکـا رشـد       در حـالی . درصد بوده اسـت  9/2) خدمات(وري بخش غیرتجاري 
درصد تخمین زده شـده   4/1وري بخش غیرتجاري درصد و رشد بهره 0/3وري بخش تجاري بهره

درصد، مقدار اختالالت طرف تقاضـا   7/0ساموئلسون  -مقدار اثر باالسا) 16(براساس معادله . است
اقی یعنی جمله سوم که همان اختالف رشـد قیمـت کاالهـاي تجـاري بـین ژاپـن و       درصد و الب 1/0

 9/1دیگر رشـد قیمـت کاالهـاي تجـاري در ژاپـن       عبارت به درصد به دست آمد؛ 9/1امریکا است 
  .تجاري در امریکا بوده استدرصد بیشتر از رشد قیمت کاالهاي 
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   28.29.23.52.166.0ˆˆ 
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درصد تفاوت تورم بـین ژاپـن و    1 7/2گیرد که از نتیجه می) 16(براساس معادله ) 2010(ایماي 
و البـاقی مربـوط بـه رشـد      )28/2-51/1=7/0(ساموئلسـون   -درصد مربوط به اثر باالسا 7/0امریکا، 

ــت      ــا اس ــه امریک ــبت ب ــن نس ــاري ژاپ ــاي تج ــت کااله ــه   . قیم ــداد در معادل ــذاري اع  ،)16(جایگ
9.11.07.07.2  افـراد دیگـري   . دهد که دو طرف معادله با یکدیگر برابر اسـت نشان می

 Guillaumont ) ,ساموئلسـون در کشـورهاي مختلـف محاسـبه کننـد      -نیز سعی کردند اثـر باالسـا  

Jeanneney and Hua, 2002)  Gente, 2006 ) (،, 2011) Egert.(  
 

  ها و مدلروش تحقیق، تحلیل داده
 بـه دلیـل اثـر   ) بین ایران و امریکـا (قیق حاضر به دنبال آن است که چه میزان از شکاف تورم تح
-دیگر آیا تفاوت تورم بین ایران و آمریکا به دلیل تفـاوت بهـره   عبارت به ساموئلسون است؛ -باالسا

ن و هـاي اقتصـاد ایـرا   وري بخش تجاري بین ایران و آمریکا است؟ بدین ترتیب بـا اسـتفاده از داده  
محاسـبه کـرده و    1381-90را در دوره زمـانی ) 16(و ) 13(هاي امریکا، طرف راست و چپ معادله

بـه عنـوان دوره زمـانی، ثابـت بـودن       1380دلیل انتخـاب دهـه   . کنیمرا استخراج می .SBسپس اثر
نتایج نیـز تغییـر کنـد،     اگر دوره زمانی تغییر کند ممکن است. تقریبی نرخ ارز اسمی در ایران است

وري بین ایران و آمریکا در دوره طوالنی مدت تغییرات چندانی نداشته، پس اما وضعیت رشد بهره
  .     با تغییر دوره زمانی تغییر قابل توجهی نخواهد داشت .SBنتایج اثر

  
  هاتوصیف داده. 1- 3

در دوره . ان به صورت روزانـه موجـود اسـت   نرخ اسمی ارز براساس گزارش بانک مرکزي ایر
کـه  ) 1جـدول  (درصد رشد داشته اسـت   3,6نرخ اسمی ارز متوسط ساالنه حدود  1381-90زمانی 

________________________________________________________________ 

): 16(یعنی همان سمت چپ معادله ؛ این عدد تفاوت تورم بین ژاپن و امریکا است - 1 PP ˆˆ . 
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توان در دهه  بنابراین نرخ ارز را می درصد بسیار ناچیز است؛ 15,8در مقایسه با رشد شاخص قیمت 
  .  ثابت در نظر گرفت 1380
  

  در ایران 1381-90می در دوره رشد نرخ ارز اس): 1(جدول 
    سال

E % )رشد نرخ ارز اسمی(  
1381 - 
1382  4.1 
1383  5.3 
1384  3.5 
1385  1.9 
1386  0.9 
1387  3.1 
1388  3.6 
1389  4.2 
1390  6.1 

 3,6   )1381-90(متوسط نرخ رشد ساالنه 

  
  .گیریمدر این تحقیق فروض زیر را در نظر می

 .شودثابت فرض می 1380ارز، طی دهه نرخ اسمی 
را خـدمات در  ) غیرقابـل تجـارت  (را صنعت و بخـش غیرتجـاري   ) قابل تجارت(بخش تجاري 

 . گیریمنظر می
، )خـدمات (، شاخص قیمت تولیدکننده و براي بخـش غیرتجـاري   )صنعت(براي بخش تجاري 
تجـارت در محاسـبه   زیـرا سـهم کاالهـاي قابـل     کننـده اسـتفاده شـده اسـت؛    شاخص قیمت مصرف

کننـده  تولیدکننـده بیشـتر از شـاخص قیمـت مصـرف      فروشی یا شاخص قیمتشاخص قیمت عمده
کننده مشـاهده  همین طور سهم باالي محصوالت خدماتی در محاسبه شاخص قیمت مصرف. است

فروشی یـا شـاخص قیمـت تولیدکننـده را بـراي بخـش       به همین دلیل شاخص قیمت عمده. شودمی
کننده را براي بخـش غیرتجـاري در نظـر    ی همان بخش تجاري و شاخص قیمت مصرفصنعتی یعن

شاخص قیمت تولیدکننـده و  (توان فقط یکی از این دو شاخص در محاسبه نرخ ارز نمی. گیریممی
آیـد کـه در   را مبناي استفاده قرار داد زیـرا اشـکاالتی بـه وجـود مـی     ) کنندهشاخص قیمت مصرف
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در ضمن تـورم ایـران و امریکـا بـا اسـتفاده از شـاخص قیمـت        . شده استتوضیح داده ) 2(پیوست 
 ).2جدول (کننده محاسبه شده است مصرف

دهنده سهم کاالهاي غیرتجـاري از تولیـد در امریکـا و ایـران اسـت بـه       که نشان و  مقدار 
درصـد تولیـد ناخـالص داخلـی      70شـود  دیگر فرض می عبارت به کنیم؛فرض می 5/0و  7/0ترتیب 

همچنین فـرض  . ، فرض منطقی است1امریکا بخش خدمات است که البته با توجه به شواهد موجود
درصد از تولید ناخالص داخلی ایران بخش خدماتی است کـه آمارهـا نیـز ایـن عـدد را       50شود می

  ).  هاي ملی بانک مرکزيمرکز آمار ایران و حساب(کنند تأیید می
  

  )در نظام نرخ ارز ثابت(برآورد عوامل شکاف تورم بین ایران و امریکا . 2- 3
شود، تا اطمینان حاصل شود که محاسبه می) 13(در این بخش ابتدا طرف چپ و راست معادله 

تفـاوت نـرخ   ) 13(اس معادلـه  براس. قابل اعتماد است یا خیر .SB رابطه مذکور، براي استخراج اثر
  :که به طور خالصه به صورت زیر است تورم ایران و امریکا به سه جزء تقسیم شده است؛

)17(                                        
     












  TTTNTN PPPPPPPP ˆˆˆˆˆˆˆˆ 
  

 )18                   (                                                                     PP ˆˆ  
نرخ تورم ایران  P̂.، به نرخ تورم ایران و امریکا نیاز است)13( براي محاسبه طرف چپ معادله

و  نرخ تورم امریکا است که از بانک جهـانی اخـذ شـده    P̂است که از بانک مرکزي اخذ شده و
براي محاسبه طـرف راسـت معادلـه    ). 2جدول(کننده است ها رشد شاخص قیمت مصرفمبناي آن

به رشد شاخص قیمت کاالهاي تجاري ) 13( TP̂  و غیرتجاري NP̂  در ایران، رشد شاخص قیمت
کاالهـاي تجــاري  TP̂ و غیرتجــاري NP̂   در امریکــا و بــه سـهم تولیــد ناخــالص داخلــی کاالهــاي

) 4(ماره نیـاز اسـت کـه در فـرض شـ     ) (و امریکا ) (غیرتجاري از تولید ناخالص داخلی ایران 
هاي مورد نظر براي ایران از بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران داده .بخش قبل توضیح داده شد

اطالعـات مـورد نیـاز    . آوري شـده اسـت  جمـع  2و براي امریکا از بانک جهانی و سـایت ایـوکلمس  
________________________________________________________________ 

1  - Bureau of Economic Analysis (BEA), Department of Commerce 
2 - EUKLEMS database,  March 2013  
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  . آمده است) 2(در جدول  )13(معادله 
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کاالهاي غیرتجاري و تجاري در امریکا به  ، متوسط رشد ساالنه قیمت)2(هاي جدول طبق داده
مالحظـه  . درصـد اسـت   0/17درصـد و  8/16درصد و در ایران بـه ترتیـب    5/3درصد و  1/3ترتیب 

رشد قیمت در ایـران در هـر دو   (شود که متوسط رشد قیمت در ایران نسبت به امریکا باال است می
دهـد  ، نشـان مـی  )13(سـوم معادلـه    جملـه  مقـدار  ).درصد بیشتر از امریکا است 14بخش در حدود 

-سال برقرار نبوده، زیرا در صورت برقراري برابري قـدرت خریـد    10برابري قدرت خرید طی این 
-بایستی اختالف قیمت کاالهاي تجاري در این دو کشور تعدیل شـده و بـه همـدیگر نزدیـک مـی     

یـد صـفر باشـد کـه طبـق      دیگر در صورت برابري قدرت خرید، مقدار جمله سوم با عبارت به شدند؛
  .درصد است  5/13این مقدار صفر نیست و ) 2(داده جدول 
درصـد تقویـت شـده     6/13دهد که پول ملی ایران به طـور متوسـط سـاالنه    نشان می) 2(جدول 

حال به دنبال پاسخ این پرسش هستیم که چه میزان از تقویت پول ملی به ). طرف چپ معادله(است 
ساموئلسـون چـه    -دیگر میزان اثـر باالسـا   عبارت ن ایران و امریکا است؟ بهوري بیخاطر تفاوت بهره

  مقدار است؟ 
وري از طـرف  ساموئلسون خطا وجود دارد، زیـرا بهـره   -براي محاسبه اثر باالسا) 13(در معادله 

بنابراین اختالفی که بین این دو  شوند؛عرضه ولی قیمت کاالها از طرف عرضه و تقاضا محاسبه می
ر وجود دارد، همان اختالالت طرف تقاضا اسـت کـه در دو جملـه اول طـرف راسـت معادلـه       مقدا

ساموئلسـون از معادلـه    -نهفته است، به همین منظور در بخش بعدي بـراي محاسـبه اثـر باالسـا    ) 13(
البته الزم به ذکر است که تفاوت دو جمله اول و دوم سـمت راسـت معادلـه    . شود استفاده می) 16(
  .است اما داراي خطا است .SBدهنده اثرنشان) 13(

  
  با استفاده از شکاف تورم بین ایران و امریکا ساموئلسون -باالسابرآورد اثر . 3- 3

به سه بخش تقسیم شـده، کـه بـه طـور خالصـه بـه       ) 16(شکاف تورم ایران و امریکا در معادله  
  :صورت زیر است
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با توجـه بـه   ) 16(محاسبه شده، حال طرف راست معادله ) 2(در جدول ) 16(طرف چپ معادله 
TN) 16(در معادله . شوداطالعات موجود محاسبه می AA وري کـل عوامـل بخـش    به ترتیب بهـره  ˆ,ˆ

به ترتیب سـهم   Tو  N.تجاري و غیرتجاري است و عالمت ستاره مربوط به کشور آمریکا است
1غیرتجـاري و تجـاري از تولیـد اسـت، البتـه فـرض شـده کـه          نیروي کار در بخش





T

N

T

N





 

دیگر سهم نیروي کار در تولید بخش غیرتجاري برابر با سهم نیروي کـار در بخـش    عبارت است، به
 -دهنده اثـر باالسـا  سمت راست نشان) 1(جمله ) 16(الزم به ذکر است که در معادله . تجاري است

هـاي جـدول   طبـق داده . آمده اسـت ) 3(در جدول  )16(اطالعات موجود معادله . ساموئلسون است
  . درصد است -1/2ساموئلسون  -، متوسط ساالنه اثر باالسا)3(

. دهد که محاسبات طرف راست معادله بـا طـرف چـپ آن همخـوانی دارد    نشان می) 3(جدول 
هاي مـورد  هاي مختلف دو طرف معادله اندکی با هم تفاوت دارند، اما مقدار متوسط سالبراي سال

دهـد کـه تجزیـه شـکاف تـورم ایـران و       ان است و این نشان میبررسی در هر دو طرف معادله یکس
  .مند استقانون) طرف راست(آمده است ) 16(امریکا به اجزایی که در معادله 

  
  ساموئلسون -بحث و ذتفسیر اثر باالسا

وري در تولیـد کاالهـاي تجـاري در کشـور اول     ساموئلسون، اگر رشد بهره -بنا بر فرضیه باالسا
دوم باشد و رشد قیمت کاالهاي تجاري در دو کشـور یکسـان باشـد، ارزش واقعـی     بیشتر از کشور 

دیگـر   عبـارت  بـه  وري افزایش خواهـد یافـت؛  تر بودن رشد بهره پول ملی کشور اول به میزان بزرگ
وري در کاالهـاي تجـاري بـین دو کشـور     انحراف نرخ واقعی ارز به میزان اختالف نرخ رشد بهـره 

  . پذیر استتوجیه
نکاتی ). 3جدول(درصد است  -1/2ساموئلسون در ایران  -محاسبات این تحقیق، اثر باالسا طبق

  .که در خصوص تفسیر این عدد وجود دارد به شرح زیر است
وري کاالهاي تجاري در ایران کمتر از امریکا اسـت پـس منفـی    با توجه به اینکه نرخ رشد بهره

 .شودبودن این عدد تأیید می
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امریکـا بـه دلیـل تفـاوت      -منفی بودن این عدد، نه تنها بخشی از تفـاوت تـورم ایـران   با توجه به 
درصـد   1/2وري کاالهاي تجاري بین این دو کشور نیست، بلکه حتی نرخ تورم ایران به میزان بهره

-ساموئلسون کشوري که داراي رشـد بهـره   -طبق فرضیه باالسا. باید کمتر از نرخ تورم امریکا باشد
وري بـاالتر  امریکـا داراي رشـد بهـره   . تر است توجیه دارد که داراي تورم باالتر نیـز باشـد  وري باال

اما وقتـی کـه ایـران     نسبت به ایران است پس به همین میزان توجیه دارد که داراي تورم بیشتر باشد؛
  .ساموئلسون توجیه کرد -توان آن را با اثر باالسا داراي تورم بیشتري است، نمی

وري بخـش  ساموئلسون در اقتصاد ایران حاکی از پایین بودن بیش از حد رشـد بهـره   -اثر باالسا
درصـد و در   9/1وري بخـش تجـاري ایـران    رشـد بهـره  (تجاري ایران نسبت به کشور امریکا است 

وري بخـش  شود جنبه دیگر این مطالعـه نحـوه تـأثیر رشـد بهـره     اضافه می). درصد است 0/4امریکا 
وري تـوام بـا افـزایش    رزش پول ملی است، بدین صورت که افزایش رشد بهرهتجاري در ارزیابی ا

، )1381-90(درصـد در دوره زمـانی    6/13ولی در ایـران سـاالنه   . ارزش پول ملی قابل توجیه است
بـه  ) -1/2(ساموئلسون که عددي منفـی   -پول ملی تقویت شده است که با توجه به مقدار اثر باالسا

قاعـدتاً بایسـتی   . گیران اقتصادي کشور اسـت حاکی از ناکارآمدي تصمیمدست آمده غیر عادي و 
وري پایین ایران نسـبت  به دلیل رشد بهره(یافت می کاهشدرصد ارزش پول ملی ایران  1/2هرساله 

 .گرفتتا اقتصاد در چرخه طبیعی خود قرار می) به امریکا
 -به دلیـل اثـر باالسـا   ) حراف نرخ واقعی ارزان(با توجه به اینکه، نرخ تورم باالتر ایران از امریکا 

هاي نامناسـب دولـت و   ساموئلسون نیست پس تمام شکاف تورم بین ایران و امریکا به دلیل سیاست
 .هاي معمول در علم اقتصاد بوده استپیروي نکردن از رویه

درصـد   1/2که نرخ اسمی ارز تقریباً ثابت بـود، متوسـط نـرخ تـورم سـاالنه بایـد        1380در دهه 
درصـد   2/2با توجه به اینکه متوسط ساالنه نرخ تورم امریکا در همـین دوره  . بودکمتر از امریکا می

ولـی  . بـود مـی ) 2/2-1/2=1/0(درصـد   1/0بایسـت  بوده است پس نرخ تورم ایران در این دوره می
جیهی مبنی بـر  بنابراین تقریباً هیچ تو درصد بوده است؛ 8/15متوسط نرخ تورم ایران در همین دوره 

 .ساموئلسون بوده، وجود ندارد -در ایران به دلیل اثر باالسا 1380اینکه بخشی از تورم دهه 
 

  گیرينتیجه
براساس نظریه برابري قدرت خرید و قانون قیمت واحد، قیمت کاالهاي تجاري در کشـورهاي  



  19  ساموئلسون در ایران -بررسی اثر باالسا

در کشـورهاي مختلـف    ي غیرتجـاري ، اما قیمت کاالهاشوند یممختلف در بلندمدت با هم یکسان 
بنابراین متوسط شاخص قیمت و رشد آن در کشورهاي مختلف یکسان نیسـت و بـه   یکسان نیست، 

اینکه چرا رشد قیمت کاالهاي . ي غیر تجاري در بین کشورها استکاالهادلیل تفاوت رشد قیمت 
ر بـین  وري کاالهـاي تجـاري د  غیرتجاري در کشورها یکسان نیست به دلیل تفـاوت در رشـد بهـره   

وري بنابراین بخشی از تفاوت تـورم بـین کشـورها کـه بـه دلیـل تفـاوت رشـد بهـره         ؛ کشورها است
دانیم اختالف تورم بـین  می. ساموئلسون معروف است -کاالهاي تجاري بین آنها است به اثر باالسا

  . دهنده نرخ رشد ارز واقعی استدو کشور نشان
وري در تولیـد کاالهـاي تجـاري، دلیـل     رشـد بهـره   باالسا و ساموئلسون نشان دادند که تفـاوت 

شـود کشـوري   ثابت مـی . متفاوت بودن رش شاخص قیمت کاالهاي غیرتجاري در دو کشور است
وري باالتر در تولید کاالهاي تجاري اسـت بـه همـان میـزان داراي رشـد تـورم       که داراي رشد بهره

تنها بـه دلیـل   ) ف از برابري قدرت خریدانحرا(دانیم که شکاف تورم بین دو کشور می. باالتر است
شـود میـزان شـکاف    در این تحقیق سعی می. ساموئلسون نیست و دالیل دیگري نیز دارد -اثر باالسا

ساموئلسون است برآورد شـود   -تورم یا همان انحراف از برابري قدرت خرید که به دلیل اثر باالسا
ساموئلسـون در   -که اثر باالسـا ) 2010(دل ایماي براي این منظور از م. و از سایر اثرها تفکیک شود

ژاپن از طریق معرفی شاخص قیمت به عنـوان میـانگین وزنـی شـاخص قیمـت کاالهـاي تجـاري و        
تـرین ارز دالر شـد، در ایـن     با توجه به اینکـه مهـم  . گیري کرد، استفاده شده استغیرتجاري اندازه

وري در بـین ایـن دو   ن شکاف نرخ رشـد بهـره  تحقیق از شکاف تورمی بین ایران و امریکا و همچنی
  .کشور استفاده شده است

. درصد است -1/2در ایران حدود  1380ساموئلسون در دهه  -دهند که اثر باالسانتایج نشان می
 1/2در اقتصـاد کشـور بـه میـزان      1380دارد که کـاهش نـرخ واقعـی ارز در دهـه     این عدد بیان می

توجیه اقتصادي دارد زیرا رشـد  ) 1درصد 1/2رت واقعی به میزان یا تضعیف پول ملی به صو(درصد 
جالب اینکـه در ایـن دهـه نـه تنهـا ارزش      . وري کاالهاي تجاري در ایران کمتر از امریکا استبهره

________________________________________________________________ 

اي تعریف شده که افزایش آن به معنی تقویت پول ملی و کاهش الزم به ذکر است که در این تحقیق نرخ واقعی ارز به گونه - 1
 .آن به معنی تضعیف پول ملی است
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ارزش پول ملـی ایـران   . واقعی پول ملی ایران تضعیف نشده بلکه به شکل فزاینده تقویت شده است
شکاف تورم ایران و امریکا با فـرض ثابـت   (سالیانه تقویت شده  درصد 6/13، حدود 1380در دهه 

  ). بودن نرخ اسمی ارز
نتیجه نهایی اینکه، قسمت اعظم تورم در ایران هیچ توجیه اقتصادي ندارد و نتیجه ناکارآمدي و 

حتی اگر نرخ اسمی ارز  ثابت فرض نشود در نتایج . هاي نامناسب پولی و مالی دولت استسیاست
قابل مقایسه با رشد نـرخ   1380افتد زیرا رشد تورم ایران در دهه قیق تغییر چندانی اتفاق نمیاین تح

وري در بخش صـنعت و  نکته دیگر اینکه، ممکن است در محاسبه و برآورد بهره. اسمی ارز نیست
وري و نرخ تورم بـین ایـران   خدمات ایران خطاهایی رخ دهد، اما اختالف فاحش و قابل توجه بهره

همچنین با تغییر دوره مطالعه ممکن است . شود که خطاها بسیار ناچیز جلوه کنندو امریکا باعث می
توصـیه سیاسـتی ایـن    . نتایج عددي تغییر کند اما نتایج کلی این تحقیق کماکان پابرجـا خواهـد بـود   

د ترین وظیفه دولت و بانک مرکزي کنتـرل تـورم اسـت و اگـر تـورم کنتـرل شـو        تحقیق اینکه مهم
این تحقیق تنها تورمی که با افزایش بهره وري در اقتصاد همراه . نیازي به مداخله در بازار ارز نیست

  .داند یمپذیر  یهتوجباشد 
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    برابري قدرت خرید براي کاالهاي قابل تجارت
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وري کل عوامل در روابط فوق گویاي بهره Aمتغیر  TFP   فـروت  (است، اما برخی محققـان
وري از متوسـط بهـره  ) 2008، 4؛ توماس و کینـگ 1999، 3؛ کانزونري و همکاران1991، 2و روگف

  .کنندنیروي کار براي تحلیل اثر استفاده می
  

  2پیوست 
کننـده  قیمت تولیدکننده و شاخص قیمت مصـرف در صورت عدم استفاده همزمان دو شاخص 

  .آیددر تعیین نرخ ارز، اشکاالت زیر به وجود می
فروشی و تولیدکننده در تعیین نرخ ارز، ایـن اسـت   اشکال استفاده از شاخص قیمت عمده) الف

باشند و در خارج از مرزهاي ملـی  که برخی از کاالهاي تولیدي و مصرفی، کاالهاي غیرتجاري می
قابلیـت صـادرات و   (شـوند  یت تجارت ندارند بلکـه فقـط در بازارهـاي داخلـی داد و سـتد مـی      قابل

تر از سوئیس باشـد مـردم سـوئیس     براي مثال، اگر قیمت ساختمان در فرانسه ارزان). واردات ندارند
نادرست است که فرض کنیم نـرخ ارز تنهـا تحـت تـأثیر قیمـت      . کننداز فرانسه ساختمان وارد نمی

  .گیرد مگر اینکه قیمت کاالهاي غیرتجاري در همه کشورها یکسان باشدي تجاري قرار میکاالها
توان گفت کننده در تعیین نرخ ارز، میدر مورد مناسب نبودن استفاده از شاخص قیمت مصرف

قیمـت   کنند، بنابراین شاخصکنندگان در کشورهاي مختلف کاالهاي متفاوتی مصرف میمصرف
کننـدگان ژاپنـی   بـراي نمونـه، چـون مصـرف    . المللی قابل مقایسه نیسـت طح بینکننده در سمصرف

کننـدگان امریکـایی تفـاوت دارد    کنند که با کاالهاي مصرفی توسط مصـرف کاالهایی مصرف می
 .کننده براي ژاپن و امریکا کار چندان درستی نیستهاي قیمت مصرفپس مقایسه شاخص
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