
 

فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره 72، پاييز 1393، 185-215

 برابری قدرت خرید و بهره وری تولید 
با رویکرد مدل باالسا - ساموئلسون در کشورهای منتخب

 دکتر منصور خليلی عراقی*  

يزدان گودرزی فراهانی**

پذيرش: 92/6/13 دريافت: 91/8/27 

Panel Cointegration مدل باالسا ـ ساموئلسون / بهره وری / نرخ ارز حقيقی مؤثر / مدل

چکیده
بررسی رابطه بهره وری بخش های اقتصادی، نرخ ارز حقیقی مؤثر و قدرت خرید از موضوعات 
در  اقتصادی  بهره وری  اگر  ساموئلسون  ـ  باالسا  نظریه  براساس  است.  اقتصادی  بحث  مورد 
که  می شود  منجر  مؤثر  حقیقی  ارز  نرخ  افزایش  به  باشد،  باال  تجارت  قابل  کاالهای  بخش 
نشان دهنده باال بودن ارزش پول کشور و قدرت خرید پول است. هدف این تحقیق بررسی 
نرخ  بر  تأثیر آن  ایران و  بهره وری و تورم در کشورهای شرکای تجاری  تفاوت  میان  رابطه 
ارز حقیقی مؤثر با دخیل کردن برابری قدرت خرید در دوره زمانی 2011 ـ1980 است. برای 
تحلیل رابطه فوق از روش تحلیل هم انباشتگی پدرونی و روش برآورد FMOLS استفاده شد. 
نتایج نشان دهنده تأیید اثر باالسا ـ ساموئلسون در این کشورها است؛ به طوری که افزایش در 
نتایج  همچنین،  می شود.  مؤثر کشور ختم  ارز  نرخ  افزایش  به  تجارت  قابل  بخش  بهره وری 

نشان دهنده تأثیر منفی کاهش نرخ ارز واقعی بر قدرت خرید ایران در سال های آتی است.
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مقدمه

تعیین  در  کشور  هر  بنیادی  و  اساسی  شاخص های  از  شک  بدون  ارز  واقعی  نرخ 
رقابت پذیری بین المللی و تبیین وضعیت داخلی اقتصاد آن  به شمار می آید. آشفتگی و نوسان 
از  می شود.  محسوب  اقتصاد  و  ترازپرداخت ها  در  تعادل  عدم  مبیین  شاخص  این  عملکرد 
این رو، تحلیل رفتار نرخ ارز و بهره وری عوامل تولید و تأثیر آن بر تورم داخلی کشورها به 
منظور تدوین سیاست هایی برای تعدیل این شاخص ها همواره مورد توجه سیاستگذاران و 
تأثیر بهره وری بر شاخص های اقتصادی ــ از  کارشناسان اقتصادی بوده است. در این بین، 
جمله نرخ ارز واقعی و نرخ تورم در کشورها ــ از مواردی است که کم تر در مطالعات مورد 
ارز  نرخ  و  بهره وری  میان  ارتباط  باالسا1 و ساموئلسون2  نخستین بار  است.  قرار گرفته  توجه 
واقعی را بررسی کردند. پس از آن، مطالعات فراوانی درباره آزمون این مدل و تأثیر آن در 

دوره انتقال اقتصادها مورد بررسی قرار گرفت.
با استفاده از نظریات پولی ترازپرداخت ها مي توان به صورت پویا و با استفاده از مدل هاي 
پولي پیچیده تر بیان کرد که این مدل ها رشد درآمد حقیقي و نرخ تورم را متفاوت در نظر 
مي گیرند. براساس پیش بیني این مدل ها، تغییر در نرخ ارز به نرخ هاي نسبي انبساط پولي و 
رشد درآمد حقیقي بستگي دارد. در اینجا برای مثال مي توان گفت: اوالً با ثابت بودن سایر 
کشور  آن  ارز  نرخ  باشد،  کم تر  دنیا  بقیه  از  کشور  یک  حقیقي  درآمد  رشد  اگر  شرایط، 
با ثابت بودن سایر شرایط، اگر نرخ انبساط پولي داخلي  تنزل خواهد کرد و برعکس. ثانیاً 
از بقیه دنیا بیش تر باشد، نرخ ارز آن کشور تنزل خواهد کرد و برعکس. به عبارت دیگر، 
رویکرد پولي مي گوید با ثابت بودن سایر شرایط، کشوري که به ُکندي در حال رشد است 
اهمیت  برعکس.  بود و  ارز مواجه خواهد  نرخ  با کاهش  تورم سریع دارد،  یا کشوري که 
ارز  نرخ  انعطاف پذیري  این است که  به دست مي آید  این رویکرد  از  دستاورد سیاستي که 
براي کنترل نرخ تورم داخلي از طریق کنترل نرخ انبساط پولي داخلي شرط الزم است اما 
کافي نیست. در حالت نرخ هاي ارز کاماًل انعطاف پذیر، نرخ تورم داخلي توسط نرخ انبساط 

1. Balassa (1964).
2. Samuelson (1964).
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پولي داخلي نسبت به رشد درآمد حقیقي داخلي تعیین مي شود1.
هدف این تحقیق بررسی نظری اثر باالساـ  ساموئلسون2 در تعیین اثر اختالف در بهره وری 
و نرخ تورم بر نرخ ارز واقعی مؤثر و به بیان دیگر رابطه این عوامل با در نظر گرفتن نظریه 
برابری قدرت خرید است. درواقع، اثر باالسا ـ ساموئلسون با استفاده از نظریه برابری قدرت 

خرید عوامل طرف عرضه و تقاضا در تعیین نرخ ارز واقعی میسر می شود. 
دنبال  به  ساموئلسون  و  باالسا  مدل  به  خرید  قدرت  برابری  بحث  افزودن  با  مقاله  این 
مشخص کردن چگونگی افزایش ارزش پول از طریق افزایش در بهره وری و به بیان دیگر 
واقعی  ارز  نرخ  تغییرات  در  مطالعه  مورد  کشورهای  بین  بهره وری  اختالف  نقش  بررسی 
است. در این تحقیق از کشورهای طرف تجاری ایران و همچنین امریکا به صورت استفاده 
از مدل پانل پویا بهره گرفته شده است. نوآوری تحقیق عبارت است از در نظر گرفتن بحث 
از رویکرد مدل های پویا  باالسا و ساموئلسون و استفاده  برابری قدرت خرید و بحث مدل 
که برخالف مطالعات قبلی در بررسی های خود از مدل های خودهمبسته با وقفه های توزیعی 
)ARDL( استفاده کرده است. بازه زمانی تحقیق مورد نظر بین سال های 2011 ـ 1980 است. 
کشورهای مورداستفاده در این تحقیق )که مهم ترین طرف های تجاری ایران به عالوه کشور 
ژاپن،  روسیه،  جنوبي،  کره  چین،  امارات،  ایتالیا،  فرانسه،  آلمان،  از  عبارتند  است(  امریکا 
انگلستان، هند، برزیل، ترکیه و سوئد؛ شایان ذکر است بخش عظیمی از تجارت کشور با 
این کشورهای توسعه یافته است نه کشورهای دارای منابع نفتی و کشورهای درحال توسعه. 
بر  منطبق  اما  ناهمگن هستند  اقتصادی  از لحاظ ساختار  بنابراین، اگرچه کشورهای مذکور 
با  را  توسعه یافته  کشورهای  در  بهره وری  رابطه  آن  در  که  است  شده  استفاده  پایه3  مقاله 
شرکای تجاری اعم از کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه انجام داده است. این مقاله نیز 
به منظور شناسایی رابطه میان بهره وری، نرخ ارز حقیقی مؤثر و تفاوت در تورم بین بخشی در 

مهم ترین کشورهای طرف تجاری ایران این گروه کشورها را انتخاب کرده است. 
ساختار مقاله حاضر به این  صورت است که در بخش اول مبانی نظری تحقیق ارائه شده 
است و بخش دوم به مرور مطالعات پیشین صورت گرفته در این زمینه اختصاص دارد. بخش 

1. خلیلی عراقی و سوری )1383(؛ 162.
2. Balassa – Samuelson Effect.
3. Mirjana Miletic (2012).
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سوم نیز به معرفی داده های تحقیق و آزمون تجربی مدل پرداخته و در پایان، نتیجه گیری و 
پیشنهادات تحقیق ارائه می شود.

1. مبانی نظری تحقیق

نرخ ارز اسمی عبارت است از قیمت های نسبی پول رایج دو کشور. درحالی که نرخ ارز 
حقیقی عبارت است از نرخ ارز اسمی ضرب در نسبت سطح قیمت ها1:

RER=e×
P*
P  )1

به طوری که در معادله فوق e نشان دهنده قیمت نسبی کاال در دو کشور است. درواقع، نرخ 
ارز اسمی بیانگر نسبت دو قیمت و نرخ ارز حقیقی بیانگر نسبت دو کاال است. به طوری که 
نرخ ارز حقیقی بیان کننده نرخی است که در آن می توان به مبادله یک کاال از یک کشور 

به کشور دیگر اقدام کرد به طوری که این عبارت برابر با رابطه مبادله است.
بر مبانی تئوری برابری قدرت خریدPPP( 2(، نرخ ارز واقعی خارجی ارزش نسبی پول 
می کند.  مقایسه  مصرفی  و  تولیدی  سبدهای  نسبی  قیمت  اندازه گیری  طریق  از  را  داخلی 
درواقع شاخص نرخ ارز واقعی درجه رقابت پذیری یک کشور را از طریق نشان دادن تعداد 
اندازه گیری  داخلی  کاالی  واحد  یک  خرید  برای  نیاز  مورد  خارجی  کاالی  واحدهای 
می کند3. نرخ ارز واقعی بدون توجه به مفهوم قیمتی یا هزینه ای صرف شده برای یک کشور 

به دو شکل قابل بیان است.
الف( نرخ ارز واقعی دوطرفه: این روش شاخص قیمت یک سبد نوعی مصرف یا تولید 
را در کشور مورد نظر با قیمت یک سبد نوعی مصرف یا تولید در یک کشور خارجی به 
یک واحد داخلی یا خارجی اندازه گیری کرده و به ارزش نسبی دو پول داخلی و خارجی 

اشاره دارد.

BRERd=Ed 
Pf

Pd
 )2

1. Mankiw (2010); 134.
2. Purchasing Power Parity.

3. طیبی و اسماعیل زری )1390(؛ 46.
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تعداد  برحسب  که  است  اسمی  ارز  نرخ  از  شاخصی   Ed فوق  معادله  در  که  به طوری 
واحدهای پول داخلی به ازای 1 واحد پول خارجی محاسبه شده و به ترتیب بیانگر شاخص 
عمومی قیمت های خارجی و داخلی کشورهای مورد نظر است که بیانگر افزایش قیمت یا 

هزینه کاالها و خدمات داخلی نسبت به کاالها و خدمات خارجی است1.
ب( نرخ ارز واقعی مؤثر: این نوع نرخ ارز معیاری است که ارزش پول آن کشور را در 
مقابل سبدی از پول کشورهای دیگر سنجیده و اندازه گیری می کند. نرخ ارز واقعی مؤثر2 
)REER( به صورت ترکیبی از نرخ ارز اسمی مؤثر3 )NEER( و شاخص قیمت نسبی مؤثر 
)شاخص وزنی قیمت عمده فروشی شرکای تجاری و شاخص قیمت مصرف کننده کشور( 
است. این شاخص یک میانگین وزنی نرخ ارز واقعی خارجی بر اساس یک سال پایه است. 
وزن ها اغلب منعکس کننده اهمیت نسبی هر یک از کشورهای دیگر در تجارت با کشور 

مورد نظر است. این معادله به صورت زیر تعریف می شود4:
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داخلی، شریک  بیانگر کشور  به ترتیب   t و   j، i اندیس های  فوق  معادله  در  به طوری که 
Pf بیانگر میانگین شاخص وزنی قیمت عمده فروشی طرفین 

it تجاری و دوره زمانی هستند. 
Pd شاخص قیمت مصرف کننده در کشور داخلی 

jt تجاری )قیمت کاالهای قابل تجارت( و 
)متغیر جایگزینی برای قیمت کاالهای غیرقابل تجارت( است.

 i هر شریک  به  توجه  با  داخلی  برای کشور  مؤثر  اسمی  ارز  نرخ  نشان دهنده   NEERjit

است. این شاخص معیاری از نرخ ارز اسمی چندجانبه5 است. نرخ ارز اسمی مؤثر برای پول 
داخلی با استفاده از میانگین حسابی به صورت زیر است6:
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1. Hinkle and Nsengiyumva (1999); 25.
2. Real Effective Exchange Rate.
3. Nominal Effective Exchange Rate.
4. Opoku-Afari (2004); 4.
5. Multilateral Nominal Exchange Rates.
6. Opoku-Afari (2004); 4.
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Eit میانگین دوره ای نرخ ارز اسمی بین کشور داخلی و هریک از طرفین  به طوری که 
تجاری در دوره t بوده و Wit تناسب وزن کل تجارت برای هریک از طرفین تجاری است.

قیمت  بر  تمرکز  با  درحال توسعه  اقتصادهای  درباره  وسیعی  تجربی  ادبیات  به تازگی، 
نسبی و تحوالت نرخ ارز واقعی به بررسی اثر باالسا ـ ساموئلسون بر دوره گذار کشورهای 

درحال رشد براساس تفاوت بهره وری و تورم پرداخته است. 

1ـ1. برابری قدرت خرید و اثر باالسا ـ ساموئلسون
نظریه،  اولین  دارد.  وجود  واقعی  ارز  نرخ  نوسانات  توضیح  برای  جایگزین  نظریه  دو 
تئوری برابری قدرت خرید )PPP( است که براساس آن، نرخ ارز واقعی باید ثابت )ایستا1( 
باشد. این امر بر این نکته داللت دارد که درصورت انحراف نرخ ارز واقعی از روند تعادلی 
تعادل  از  انحراف  این  و  داشت  نخواهد  وجود  انحراف  این  در  ماندگاری  هیچ گونه  آن، 
تعادلی خود  روند  به  واقعی  ارز  نرخ  آربیتراژ  و  واحد  قیمت  قانون  براساس  و  بوده  موقتی 
رفتار  برای  مناسب  تقریب  یک  به عنوان  می تواند  خرید  قدرت  برابری  نظریه  می گردد.  بر 

بلندمدت متغیر محسوب شود2.
تغییرات در  ماندگاری  ـ ساموئلسون است که در پی توضیح  باالسا  نظریه دوم، فرضیه 
باالسا  دیدگاه  براساس  تجارت  قابل  کاالهای  بر  مدل  این  تمرکز  است.  حقیقی  ارز  نرخ 
)1964( و ساموئلسون )1964( است که در آن، رشد سریع اقتصادی همراه با افزایش ارزش 
قابل  کاالهای  بهره وری  رشد  در  تفاوت  آن  دلیل  که  است  حقیقی  ارز  نرخ  توسط  پول 
افزایش رشد  به  بهره وری  تفاوت  افزایش در  از آنجا که  تجارت و غیرقابل تجارت است. 
اقتصادی کشورها منجر می شود، پیش بینی باالسا و ساموئلسون در کشورهای درحال توسعه 

که رشد باالتری داشته باشند بیش تر قابل مشاهده است3.
به نظر می رسد رویکرد مبتنی بر بهره وری یک راه حل طبیعی برای تحلیل نرخ ارز واقعی 
کشورهای  گرایش  توضیح دهنده  ساموئلسون  ـ  باالسا  اثر  است.  اقتصادی  گذار  دوره  در 
دارای بهره وری باالتر در کاالهای قابل تجارت نسبت به کاالهای غیرقابل تجارت است که 

1. Stationary.
2. Adriana Lojschová (2003); 2.
3. Adriana Lojschová (2003); 3.
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با در نظر گرفتن  باالسا )1964(  باشد.  باالتر  باید  این صورت سطح قیمت های کل شان  در 
کاالهای  بخش  دو  به  را  اقتصاد  بین المللی،  تجارت  در  کشوری  دو  و  کاالیی  دو  دنیای 
تقسیم می کند.  قابل تجارت )صنعت و کشاورزی( و کاالهای غیرقابل تجارت )خدمات( 
براساس این تحلیل، اگر اختالف بین المللی بهره وری در تولید کاالهای قابل تجارت نسبت 
براساس  دارد  باالتری  بهره وری  که  کشوری  باشد،  بزرگ تر  تجارت  غیرقابل  کاالهای  به 
تولید  سرانه  اگر  و  بود  خواهد  خود  ملی  پول  ارزش  افزایش  شاهد  خرید  قدرت  برابری 
به عنوان شاخص بهره وری در نظر گرفته شود، نسبت برابری قدرت خرید به نرخ ارز، تابعی 

افزایشی از سطوح قیمت خواهد شد1.
به منظور تشریح مدل باالسا ـ ساموئلسون ابتدا فرض می شود کشور دارای دو بخش قابل 
تجارت و غیرقابل تجارت است. مدل استاندارد باالسا ـ ساموئلسون سه فرض اساسی دارد؛ 
اول این که سرمایه متحرك است، به طوری که در بین بخش ها و کشور ها قابلیت جابجایی 
جابجایی  قابلیت  اما  می کند  مهاجرت  بخش ها  بین  آزادانه  کار،  نیروی  این که  دوم  دارد. 
برابری  نظریه  که  دارد  امر  این  بر  اشاره  سوم  فرض  نهایت،  در  و  ندارد.  را  کشورها  بین 
قدرت خرید فقط برای کاالهای قابل تجارت برقرار است. فرض دوم داللت بر این دارد که 
دستمزدها گرایش به برابری بین بخش ها و یا حداقل ثابت بودن نسبت های بین بخشی دارد. 
بنابراین، اگر سطح دستمزد در بخش قابل تجارت ناشی از تغییرات بهره وری باشد، افزایش 
در بهره وری بخش قابل تجارت سبب افزایش دستمزد این بخش خواهد شد. با فرض ثابت 
بودن قیمت ها در بخش قابل تجارت، افزایش دستمزد در بخش قابل تجارت موجب انتقال 
نیروی کار از بخش غیرقابل تجارت به بخش قابل تجارت در داخل خواهد شد؛ بنابراین، 
دستمزد این بخش نیز تا برابری دستمزد در دو بخش اقتصادی افزایش خواهد یافت و در 
نتیجه افزایش در قیمت بخش غیرقابل تجارت و ثبات قیمت در بخش قابل تجارت موجب 

افزایش سطح قیمت های کل اقتصاد می شود؛ یعنی نرخ ارز با کاهش مواجه می شود2.
ابتدا فرض  این مدل،  فرموله کردن  به منظور   )2003( Adriana Lojschová مقاله  پیرو 
می شود سطح قیمت های کلی اقتصاد از دو بخش کاالهای قابل تجارت و غیرقابل تجارت 

1. Obstfeld and Rogoff (1996); 8.
2. Adriana Lojschová (2003); 3.
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تشکیل شده است که به صورت کاالهای داخلی و خارجی هستند:
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PdN قیمت کاالهای 
t PdT قیمت کاالهای قابل تجارت در داخل کشور، 

t در معادله فوق
مصرفی، سبد  از  تجارت  قابل  کاالهای  سهم  پارامتر   α کشور،  داخل  در  تجارت   غیرقابل 

PfN  به ترتیب بیانگر قیمت کاالهای قابل تجارت و کاالهای غیرقابل تجارت برای 
t PfT و

t

کشور خارجی است.
با لگاریتم گیری از معادله )2( نرخ ارز حقیقی )qt( به صورت حاصل جمع لگاریتم نرخ 
تعریف  زیر  به صورت  داخلی  قیمت کاالهای  منهای  قیمت کاالهای خارجی  و  اسمی  ارز 

شده است1:
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پول خارجی  ارزش یک واحد  )نشان دهنده  اسمی  ارز  نرخ  نشان دهنده   et به طوری که 
در مقابل پول داخلی( است. سپس، تفاضل مرتبه اول نرخ ارز حقیقی به صورت زیر نشان 

داده می شود.
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این  باشد، در  برقرار  قابل تجارت  برای کاالهای  برابری قدرت خرید  تئوری  اگر  حال 
حذف  راست  سمت  در  باال  عبارت  جمله  اولین  پس   ،
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صورت 
خواهد شد.

در یک اقتصاد باز کوچک، تابع تولید هر بخش به صورت تابع تولید کاب ـ داگالس و 
به شکل زیر نوشته می شود:

1. Adriana Lojschová (2003); 4.
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سرمایه  و  کار  نیروی  بهره وری،  بیانگر  به ترتیب   K،L،A فوق  عبارت  در  که  به طوری 
است؛  متفاوت  ذکرشده  فروض  براساس  کار  نیروی  به کارگیری  در  بخش  هر  است. 
به طوری که شدت به کارگیری نیروی کار در بخش قابل تجارت γ و بخش غیرقابل تجارت  
δ است که به نوعی بیانگر سهم نیروی کار در این دو بخش قابل تجارت و غیرقابل تجارت 
است. حداکثر سازی سود داللت بر این نکته دارد که در شرایط رقابت کامل، نرخ بهره و 

دستمزد اسمی در هر بخش WT، WN برآورد کننده توابع زیر است1:
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به غیرقابل تجارت و  قابل تجارت  PREL=PN قیمت نسبی کاالهای 
t /PT

t
به طوری که 

WT، WN نیز به ترتیب بیانگر دستمزد نیروی کار در بخش کاالهای غیرقابل تجارت و قابل 

تجارت است. می توان شرط تعادل را به صورت لگاریتمی به صورت زیر نشان داد2:
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1. Adriana Lojschová (2003); 4.
2. Adriana Lojschová (2003); 5.
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6

)15   (                                                       

)16  (                                                                      

)17(      

)18 (                                               

 

)20  (                                                                     

)21(                                                                 

)22   (                                                   

)23 (                                          
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به طوری که  i=T, N و αi به ترتیب بیانگر بهره وری کل عوامل تولید در بخش های مورد 
بحث است. 

برای برقراری فروض اصلی مدل )بازار سرمایه به صورت رقابت کامل و یکپارچه است(، 
باید نرخ بهره به صورت داده شده توسط بازارهای مالی بین المللی باشد. تا آن جا که به بازار 
کار مربوط می شود، با دو گزینه اصلی مواجهیم. در تصریح »استاندارد« مدل، فرض می شود 
WT. در این 

t =WN
t دستمزدها تمایل دارند در تمام بخش های اقتصادی با یکدیگر برابر شوند

قسمت می توان با حل معادالت 14-16 به یک حالت جدید از مدل باالسا - ساموئلسون با 
افزودن ایده برابری قدرت خرید برای نشان دادن تأثیر بهره وری و تفاوت در تورم بر نرخ 

ارز حقیقی مؤثر دست یافت.
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به طوری که c بیانگر جزء ثابت است که نرخ بهره حقیقی و شدت به کارگیری عوامل 
را دربرمی گیرد. معادله فوق نشان می دهد در داخل کشور  به علت بهره وری باالی در بخش 
افزایش نسبت  به بخش کاالهای غیرقابل تجارت، تمایلی برای  کاالی قابل تجارت نسبت 

قیمت کاالهای غیرقابل تجارت به قابل تجارت وجود دارد. 
حال با جایگذاری معادله )17( در معادله )8( و استفاده از تئوری برابری قدرت خرید 
به دست  ساموئلسون  ـ  باالسا  فرضیه  از  استاندارد  تصریح  یک  تجارت  قابل  کاالهای  برای 

می آید:
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از معادله فوق برای مدلسازی اثرات تغییرات در بهره وری بر تفاوت در تورم کشورها 
استفاده شده است که در آن تغییرات در قیمت های نسبی بین کشورها مورد مطالعه بیان کننده 
این نکته است که مجموع نرخ ارز اسمی بین ایران و سایر شرکای تجاری ایران به صورت 
قابل تجارت و غیرقابل  بین بخش کاالهای  بهره وری  تفاوت   )∆αdT

t -∆αdN
t )et∆( است و )

αfT∆( نشان دهنده تفاوت بهره وری در 
t -∆αfN

t تجارت در داخل کشور را نشان می دهد و )
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بین بخش قابل تجارت و غیرقابل تجارت کشور خارجی )شرکای تجاری ایران( است که 
به وسیله سهم کاالهای غیرقابل تجارت در سبد کاالهای مصرفی ایجاد شده است.

دو حقیقت در مورد بازار نیروی کار در تصریح ذکرشده وجود دارد. اول آن که نیروی 
کار در مورد مهارت و سرمایه انسانی همگن نیست و مورد دوم این است که اشتغال کامل 
در اقتصاد به دلیل وجود اصطکاك ها و چسبندگی های اقتصادی، وجود ندارد. بر طبق موارد 

ذکرشده معادله استاندارد به صورت زیر نوشته می شود:
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 )19

جزئی که در بخش سمت راست اضافه شده به دلیل تفاوت در نرخ دستمزد بخشی است 
و δ =̃1-δ و γ =̃1-γ که شدت به کارگیری سرمایه را نشان می دهد. در نتیجه با جایگذاری 
قابل  کاالهای  برای  خرید  قدرت  برابری  تئوری  از  استفاده  و   )8( معادله  در   )19( معادله 

تجارت می توان مدل بسط یافته تصریح مدل باالسا ـ ساموئلسون را چنین نوشت:
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با  تجارت  غیرقابل  کاالهای  بخش  بنگاه های  می شود  فرض  فوق  مدل  مدلسازی  برای 
افزایش در قیمت روبه رو شده اند، بنابراین می توان این افزایش در قیمت کاالهای غیرقابل 

تجارت را براساس دالیل ذکرشده به صورت logR=LogPN-logPT نوشت. 
توصیف رفتار قیمت کاالهای قابل تجارت و غیرقابل تجارت نسبت به دستمزد پرداختی 

در این بخش ها به صورت زیر است:
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تجارت  غیرقابل  و  تجارت  قابل  کاالهای  وزن  براساس  می تواند  تورم  این،  بر  عالوه 
به صورت زیر باشد:
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بیانگر نسبت رشد بهره وری در مدل باالسا ـ ساموئلسون است.   α∆Log R به طوری که 
بنابراین، اثر باالسا ـ ساموئلسون تفاوت تورم بین کشورها را توضیح می دهد. همان گونه که 
در معادله زیر مشاهد می شود، بررسی رابطه بین نرخ ارز حقیقی و تفاوت در قیمت کاالها 
از  یکی  کشور،  از  خارج  و  داخل  در  تورم  و  مصرف کننده  قیمت  شاخص  در  تفاوت  بر 

معادالت برازش شده در این تحقیق است. 
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به طوری که S نرخ ارز اسمی بوده و تابع نرخ ارز حقیقی به صورت زیر نوشته می شود:
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با استفاده از این معادله و ساده سازی های انجام شده می توان معاالت فوق را برآورد کرد. 
دوره زمانی تحقیق بین سال های 2011 ـ 1980 است و داده های آن شامل میانگین بهره وری 
از  اشتغال  و  دستمزد  داده های  است.  واقعی  ارز  نرخ  کار،  نیروی  دستمز  نرخ  کار،   نیروی 
نرخ  آمار،  مرکز  آماری  داده های  Asiastat and National Statistical Offices؛ 

از  نیز  بهره وری  داده های  International Financial Statistics؛  از  تورم  و  اسمی   ارز 
 ،NationMaster و Asian Productivity Organization، International Labor Comparisons 

و داده های تولید از وب سایت شاخص توسعه جهانیWDI( 1( استخراج شده است.

1ـ1ـ1. نرخ ارز واقعی

قیمت  شاخص  از  دالر  به  مطالعه  مورد  کشورهای  واقعی  ارز  نرخ  محاسبه  برای 
وزن  محاسبه  برای  و  شده  استفاده   2000 سال  پایه  قیمت  به  دالر  حسب  بر  مصرف کننده 
کشورها نیز از اطالعات ارائه شده توسط بانک مرکزی درمورد حجم تجارت گمرکی ایران 

به کشورهای مذکور استفاده شده است.

2ـ1ـ1. بهره وری نسبی بخش قابل تجارت

بهره وری نسبی بخش قابل تجارت به صورت نظری رابطه مستقیم با نرخ ارز واقعی دارد. 

1. World Development Indicators.
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برای این منظور از لگاریتم نسبت بهره وری متوسط نیروی کار بخش قابل تجارت شرکای 
عمده تجاری ایران به بهره وری متوسط بخش قابل تجارت نیروی کار ایران استفاده می شود.

3ـ1ـ1. بهره وری نسبی بخش غیرقابل تجارت

بهره وری نسبی بخش غیرقابل تجارت به صورت نظری رابطه معکوسی با نرخ ارز واقعی 
دارد. به منظور ارزیابی این اثر در اقتصاد در الگوی باالسا و ساموئلسون از لگاریتم نسبت 
بهره وری  به  ایران  تجاری  شرکای  تجارت  غیرقابل  بخش  کار  نیروی  متوسط  بهره وری 

متوسط بخش قابل تجارت نیروی کار استفاده می شود.

4ـ1ـ1. تولید ناخالص داخلی 

میزان تولید ناخالص داخلی در کشورهای شرکای تجاری ایران در دوره زمانی مذکور 
از دیگر متغیرهای استفاده شده در این تحقیق است که ارزش پولی کاالها و خدمات نهایی 
تولیدشده در یک دوره زمانی را نشان می دهد و اطالعات آن از بانک مرکزی جمهوری 

اسالمی ایران و شاخص توسعه جهانی جمع آوری شده است.
برابری قدرت خرید به عنوان یکی از عوامل مهم و تأثیرگذار در تعیین نرخ ارز به شمار 
می رود. این مکانیزم در شرایطی به کارایی قابل قبولی در تعیین نرخ ارز می رسد که قیمت  
کاال در دو کشور واقعی بوده، کیفیت محصوالت یکسان باشد و واردات و صادرات فارغ 
از مشکالت صورت گیرد1. به این ترتیب، برابری قدرت خرید یک مفهوم تعادلی برای نرخ 

ارز اسمی به دست می دهد که آن را نرخ ارز مبتنی بر برابری قدرت خرید می نامند.
این تئوری نقش بسیار خوبی در درك رابطه قیمت و نرخ ارز ایفا می کند و بدون شک، 
فهم آن مسأله ای ضروری برای سیاست گذاران نرخ ارز خواهد بود؛ اما برابری قدرت خرید 
به تنهایی قدرت تعیین نرخ ارز را نخواهد داشت و مقایسه شاخص قیمت مصرف کننده در 

کشورها )تورم( ضروری است.
چنانچه برابری قدرت خرید یک کشور را برای یک سال معین در دست باشد، می توان 
به کمک داده های سری زمانی تفاوت های نرخ تورم، نرخ ارز اسمی مبتنی بر برابری قدرت 
خرید را محاسبه کرد و آن را با نرخ ارز متداول بازار مقایسه نمود تا مشخص شود ارزش 

1. طاهری )1388(؛ 32.
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پول کشور به چه میزان بیش تر یا کم تر از حد خود ارزش گذاری شده است. به این طریق، 
بین المللی کشورها مشخص  رقابت پذیری  بر قدرت  ملی  پول  یا کم بهایی  اضافه بهایی  آثار 

می شود.
سطح قیمت ها به واسطه عرضه و تقاضا تعیین می شود و از آنجاکه عرضه و تقاضا برای 
کاالها از رفتار تولیدکننده و مصرف کننده ناشی می شود، همین رفتار آغاز مطالعات تعیین 
نرخ واقعی ارز ــ از جمله اصول اقتصاد خرد در تئوری نرخ ارز ــ است. تکنولوژی تولید، 
نیروی کار و میزان تولید در رقابت با یکدیگر بین کشورها با لحاظ برخی شرایط به افزایش 

کارایی و بهره وری و باال رفتن نرخ ارز یک کشور منجر می شود.

2. مروری بر مطالعات پیشین

بر  بهره وری  تأثیر  و  ساموئلسون  ـ  باالسا  اثر  آزمون  درباره  دنیا  در  بسیاری  مطالعات 
چندانی  مطالعات  کشور  داخل  در  اما  است؛  گرفته  صورت  کشورها  در  تورم  اختالف 
به صورت تخصصی به این موضوع نپرداخته اند و بیش تر به تأثیر بهره وری بر رشد اقتصادی 
پرداخته شده است. در این قسمت مروری کوتاه بر مطالعات صورت گرفته در جهان و ایران 

انجام شده است.
در  ساموئلسون  ـ  باالسا  اثر  پنل،  مدل  یک  از  استفاده  با  تحقیقی  در  میلتیک1  میرجانا 
اروپای مرکزی و شرقی را بررسی کرده اند. هدف اصلی این مقاله ارزیابی مجدد سهم اثر 
پانل  از داده های  استفاده  با  ارز واقعی  ـ ساموئلسون در توضیح دهندگی تورم و نرخ  باالسا 
برای نُه کشور اروپای مرکزی و شرقی از اواسط دهه 90 تا سال 2010 و استفاده از داده های 
فصلی است. ایده اصلی این تحلیل، پاسخ به این سؤال است که آیا بحران اقتصادی جهانی 
نتایج  تأثیر قابل توجهی در تالش این کشورها برای ماندن در مسیر همگرایی دارد یا خیر. 
تفاوت  از  درصد   1/5 از  کم تر  توضیح دهنده  ساموئلسون  ـ  باالسا  اثر  که  داد  نشان  تحقیق 
تورم داخلی کشورهای  از کل  1 درصد  اروپا و حدوداً  منطقه  نسبی  تورم  تفاوت  میانگین 
مورد مطالعه بود. براساس نتایج برآورد های این مدل، اثر باالسا ـ ساموئلسون در اغلب نتایج 

به طور چشمگیری در طول دوره بحران و حتی بعد از آن تغییر نکرده است.

1. Mirjana Miletic (2012).
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کریستین پان1 به مطالعه تجربی تأثیر مدل باالسا ـ ساموئلسون پرداخت. هدف این مقاله 
بررسی اسمی و واقعی همگرایی اقتصادی برای کشورهای شرق اروپا در یک دوره معین 
زمانی بود. اندازه گیری همگرایی اسمی براساس شاخص های اقتصادی )معیارهای ماستریخت 
و آمستردام( صورت گرفت. همگرایی واقعی اشاره به عملکرد واقعی اقتصادی یک کشور 
با نرخ رشد تولید ناخالص داخلی و سطح بهره وری ارتباط دارد. در این  است که معموالً 
از  مجموعه ای  پیشنهاد  براساس  واقعی  و  اسمی  همگرایی  تکامل  تحلیل  و  تجزیه  به  مقاله 

شاخص ها و اثر باالسا ـ ساموئلسون، در کشورهای غیر یورو برآورد شد.
واسلی ددو2 اثر باالسا ـ ساموئلسون در اقتصاد رومانی را بررسی کرد. هدف این مقاله 
بهره وری  در  تفاوت  دهد  نشان  تا  بود  رومانی  در  ساموئلسون  ـ  باالسا  اثر  از  تخمینی  ارائه 
کاالهای قابل تجارت و غیرقابل تجارت تا چه اندازه  تفاوت تورم بین رومانی و منطقه یورو 
را توضیح می دهد. نتیجه تحقیق نشان  داد اثر باالسا ـ ساموئلسون تنها تفاوت های نهایی تورم 
را توضیح می دهد. همچنین، بسیار بعید است تفاوت بهره وری، معیارهای همگرایی اسمی 

اروپا را به خطر اندازد.
آدریان لوجسچوا3 به برآورد تأثیر باالسا ـ ساموئلسون در دوره انتقال اقتصادها پرداخت. 
این مقاله مشاهدات مربوط به تفاوت در قیمت های نسبی در دهه گذشته را بر اقتصاد اروپا 
استفاده کرد.  پویا  پنل  برآورد مدل های  از روش  این منظور وی  برای  بررسی کرده است. 
این،  بر  بود. عالوه  این کشورها  ـ ساموئلسون در  باالسا  فرضیه  تأیید  نشان دهنده  نتایج وی 
براساس نتایج برآورد صورت گرفته در چهار کشور اروپایی، نتایج کاماًل با نتایج مطالعات 

پیشین تفاوت دارد.
 طیبی و اسماعیلی رزی )1391( با استفاده از آزمون اثر باالسا- ساموئلسون به بررسی تأثیر 
بهره وري بخشي بر نرخ واقعي مؤثر ارز در اقتصاد ایران پرداختند. آن ها اثرات کوتاه مدت 
زماني  آمارهاي سري  از  استفاده  با  را  ارز  مؤثر  واقعي  نرخ  بر  بهره وري بخشي  بلندمدت  و 
کردند.  بررسی   1980-2008 زماني  دوره  در  ایران  تجاري  عمده  شرکاي  و  ایران  ساالنه 
طبق نتایج حاصل از برآورد الگوي اثر باالسا ـ ساموئلسون با استفاده از روش خودتوضیح 

1. Paun, Cristian (2010).
2. Dedu, Vaseli (2010).
3. Adriana Lojschová (2003).
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با وقفه هاي گسترده، بهره وري نسبي بخش قابل تجارت داراي ضریب مثبت و معناداری در 
سطح اهمیت 5 درصد در بلندمدت است و بهره وري نسبي بخش غیرقابل تجارت در همان 

سطح اهمیت در کوتاه مدت و بلندمدت ضریب منفي دارد.
رضایی و همکاران )1390( رابطه علّي رشد بهره وري کل عوامل تولید و رشد اقتصادي 
در بخش بازرگانی را بررسی کردند. در این مطالعه ارتباط میان رشد بهره وري و رشد بخش 
میان  بررسي رابطه علّي  براي  بررسي شد.  ایران  بازرگاني در دوره زماني 1386-1360 در 
از آزمون ریشه واحد و هم انباشتگي در چارچوب  بازرگاني  بهره وري و رشد بخش  رشد 
روش خودرگرسیون برداري دو متغیره )bVAR( و بردار تصحیح خطا )VEC( استفاده شده 
علّیت  با  ایران  در  بازرگاني  بخش  رشد  و  بهره وري  رشد  میان  مثبت  رابطه  بر  نتایج  است. 

گرنجري از طرف رشد بهره وري بخش بازرگاني به رشد بخش بازرگانی داللت داشت.
)TFP( در  تولید  بهره وري کل عوامل  بررسي همگرایي  به   )1389( و شفیعی  رحمانی 
بخش صنعت در استان هاي ایران پرداختند. در این مطالعه، رابطه میان بهره وري کل عوامل 
تولید بخش صنعت و همگرایي منطقه اي در استان هاي ایران در دوره 1369 تا 1381 بررسي 
شده است. سؤال اصلي این مطالعه آن است که آیا شکاف بین سطوح بهره وري کل عوامل 
تولید بخش صنعت و زیربخش هاي آن در استان هاي کشور، عاملي تعیین کننده براي تشویق 
کل  بهره وري  محاسبه  برای  دیویژیا  شاخص  از  خیر.  یا  است  اقتصادي  رشد  و  همگرایي 
عوامل تولید استفاده شده و از مدل برنارد و جونز و روش داده هاي تابلویي در آزمون فرضیه 
کل  )شامل  استان ها  بین  در  صنایع  تمام  آزمون ها،  نتایج  براساس  رفته اند.  به کار  همگرایي 

بخش صنعت و زیربخش هاي آن( شاهدی دال بر همگرایي در این دوره هستند. 

3. آزمون تجربی مدل

1ـ3. آزمون ریشه واحد متغیرها
احتمال تغییر تابع توزیع متغیرها در طول زمان، لزوم بررسی سکون این تابع در تحلیل های 
مختلف را نشان می دهد. چه بسا عدم توجه به این امر در الگوهای مختلف ضرایبی را ایجاد 
باشند.  داشته  بر  در  متغیررا  مقدار  تغییر  اثر  هم  و  توزیع  تابع  تغییر  اثر  هم  درواقع،  کند که 
به عبارت دیگر، روابط کاذب ایجاد کند. در الگوهای مقطعی که زمان موضوعیتی ندارد، 
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لزومی به بررسی سکون متغیرهای مورد بحث نیست. در مقابل، این امر در الگوهای سری 
زمانی جایگاه ویژه ای داشته و ادبیات گسترده ای را شامل می شود. در سال های اخیر بررسی 
یافته که در همین راستا  نیز جایگاه ویژه ای  پانل  سکون و همجمعی در الگوهای داده های 
زمان  از آن جا که  در حقیقت،  اشاره کرد.  پسران3  و  پسران2  مطالعات هدری1،  به  می توان 
یکی از ابعاد الگوهای تلفیقی است، باید پیش از برآورد ضرایب الگوها، سکون متغیرهای 

لحاظ شده در مدل بررسی شود. 
دارای  تخمین های  برای   )FMOLS( کامل4  تعدیل شده  مربعات  حداقل  برآورد 
هم انباشته  مدل های  برآورد  در  برآوردگرها  درونزایی  و  اخالل  اجزای  در  خودهمبستگی 
بردار  به  نسبت  باالتری  کارایی  حدی،  مجانبی  حالت های  در  آن  نتایج  و  می شود  استفاده 
هم انباشتگی برآورد دارد. این در حالی است که ضرایب Pooled FMOLS قابلیت محاسبه 
در دو روش متفاوت درون بعدی5 و بین بعدی6 را دارا است؛ به طوری که در این تحقیق فقط 
از روش بین بعدی برای روش FMOLS گروهی استفاده می شود؛ به طوری که ضرایب ناشی 

  از میانگین هم انباشتگی پنل به صورت زیر ارائه شده است: 
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است به وسیله 
برای آزمون معناداری ضرایب برآوردشده از این روش می توان به صورت زیر استفاده 

کرد:

1. Hedri (2000).
2. Pesaran, Oct (2003).
3. Pesaran,Sep (2003).
4. Fully Modified OLS.
5. Within a Dimension.
6. Between Dimension
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است  این  دارد  پانل  داده های  انجام چنین آزمونی در مدل های رگرسیونی  مشکلی که 
که تعداد سال ها در این سری ها بسیار کم است؛ در نتیجه نمی توان از کمیت بحرانی t برای 
انجام این آزمون استفاده کرد. روشی برای انجام این آزمون در نرم افزار Eviews 7 ابداع 
شده که این آزمون را با استفاده از آزمون های مختلف انجام می دهد. همچنین، برای تخمین 
برای  از آزمون ریشه واحد  نتایج حاصل  استفاده شده است.   RATS7 نرم افزار  از  نیز  مدل 

تمام متغیرها در زیر آورده شده است:
دستمزد   RWAG و  اقتصاد  تجارت  قابل  بخش های  در  بهره وری  متغیر  نشان دهنده   PR

حقیقی در بخش های قابل تجارت است.
PRI به عنوان متغیربهره وری بخشی برای محاسبه بهره وری نسبی )اگر صنعت به عنوان 

بخش قابل تجارت محسوب شود( استفاده شده است.
به عنوان  بهره وری بخشی است )درصورتی که بخش صنعت و کشاورزی  متغیر   PRIA

بخش های قابل تجارت محسوب شوند(.
RP1 به عنوان قیمت های نسبی براساس نسبت شاخص قیمت تعدیل کننده بخش مربوط 

در تولید ناخالص ملی محاسبه می شود. 
RP2 نسبت خدمات در مورد شاخص قیمت مصرف کننده و شاخص قیمت تولید کننده 

با استفاده از متغیر جایگزین برای قیمت های نسبی است. 
ناخالص داخلی  تولید  از شاخص تعدیل کننده  استفاده  با  ارز حقیقی مؤثر  نرخ   REER

در بخش خدمات است.
اقتصادی  متغیرهای کالن  میان  متفاوت  رابطه  بررسی  برای  قبلی،  آزمون های  براساس   
 )IPS( جهت بررسی مانایی متغیرها استفاده شده است. آزمون ریشه واحد )IPS( از آزمون
منظور  به  روند  و  مبداء  از  عرض  وجود  با  ابتدا  واحد  ریشه  آزمون  انجام  مبانی  براساس 
شناسایی وجود یک جزء ثابت و روند در متغیر انجام شده است. سپس به صورت تنها وجود 
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بار  یک  با  و  سطح  در  گرفته  صورت  آزمون  است.  شده  لحاظ  متغیر  در  مبداء  از  عرض 
تفاضل گیری در جدول )1( نمایش داده شده است.

)IPS( 1جدول 1ـ آزمون ريشه واحد

متغیرها سطح تفاضل مرتبه اول

Constant Constant + Trend Constant Constant + Trend

PRI -0.872
(0.891)

-1.832
(0.880)

-3.538
(0.000)

-3.648
(0.001)

PRIA -1.315
(0.623)

-1.601
(0.904)

-3.630
(0.000)

-3.783
(0.002)

RP1 -1.190
(0.101)

-1.891
(0.485)

-3.183
(0.000)

-3.838
(0.002)

PR2 -1.262
(0.112)

-1.782
(0.231)

-4.232
(0.001)

-3.891
(0.004)

REER -1.182
(0.106)

-1.901
(0.182)

-3.983
(0.000)

-3.804
(0.001)

اعداد داخل پرانتز نشان دهنده مقادیر P-value است.
منبع: نتایج حاصل از تحقیق

براساس جدول )1(، تمام متغیرها ریشه واحد دارند. بنابراین، تمام متغیرها در سطح نامانا 
بوده و ریشه واحد دارند و باید تفاضل گیری انجام شود. از این رو می توان رابطه بلندمدت 

بین متغیرها را بررسی کرد.

FMOLS 2ـ3. آزمون هم انباشتگی و برآورد مدل
میان  هم انباشتگی  باید  بعد  مرحله  در  بررسی،  تحت  متغیرهای  سطوح  نامانایی  به  توجه  با 
سطوح متغیرها را با الهام از تئوری های اقتصادی آزمود. براساس شواهد تجربی و مدل های 
اقتصادی رشد انتظار می رود متغیرهای بهره وری، تورم و نرخ ارز رابطه تعادلی بلندمدت با 
یکدیگر داشته باشند. درصورت وجود رابطه بلندمدت میان متغیرهاي مذکور، باقیمانده هاي 

1. Panel Unit Root Test – Im, Pesaran and Shin
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را  ارز حقیقی مؤثر  نرخ  نیز می توانند  ــ  تفسیر مي شوند  تعادل  به عدم  ــ که  از آن  حاصل 
از  استفاده  با  مذکور  متغیر های  بین  هم انباشتگی  مرحله،  این  در  لذا  دهند.  قرار  تحت تأثیر 
شده  ارائه   )2( جدول  در  آزمون  نتایج  می شود.  آزمون  پدرونی  هم انباشتگی  روش شناسی 

است.
برابری قدرت خرید در مدل  ـ ساموئلسون و  باالسا  اثر  بررسی  به منظور  آزمون تجربی 
بهره وری و دستمزد حقیقی در بخش قابل تجارت، بین دستمزد های حقیقی در بخش قابل 

تجارت و غیرقابل تجارت، و بین بهره وری نسبی و قیمت ها صورت می گیرد.
رابطه بلندمدت بین بهره وری )PRT(، دستمزد حقیقی )RWAGT( در بخش قابل تجارت 
شرط الزم برای تأیید اثر ذکر شده و رابطه هم انباشتگی با استفاده از آزمون پدرونی انجام 

شده است.

PRT و RWAGT بين و Pedroni Panel جدول 2ـ آزمون هم انباشتگی

Test Constant trend Constant + Trend

 Panel v-Statistic -0.070 -0.921

 Panel ρ-Statistic -1.120 -2.012

 Panel t-Statistic: (non-parametric) -1.131 -1.302

Panel t-Statistic (ADF): (parametric) -2.425 -2.334

Group ρ–Statistic -2.021 -2.830

Group t-Statistic: (non-parametric) -0.735 -1.427

Group t-Statistic (ADF): (parametric) -3.329 -3.724

منبع: نتایج حاصل از تحقیق.

با توجه به مقادیر بحرانی گزارش شده توسط پدرونی )1994( که در سطح اطمینان 95 
درصد مقدار آماره 1/64 است می توان به این نتیجه رسید که متغیرهای مدل، رابطه تعادلی 

بلندمدتی با یکدیگر دارند.
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جدول 3ـ برآورد رابطه هم انباشتگی بين دستمزد حقيقی و بهره وری

t آماره ضرایب متغیرهای توضیحی دوره زمانی 1980-2011

12/25 0/41 )PRT( بهره وری بخش قابل تجارت

      منبع: نتایج حاصل از تحقیق.

نتایج حاصل از برآورد معادله فوق به روش FMOLS بیان کننده تأثیر معنادار بهره وری 
بخش قابل تجارت در افزایش دستمزد های حقیقی در این بخش است. براساس این نتایج، 

اثر باالسا ـ ساموئلسون بر تورم و افزایش در ارزش واقعی پول قابل توجه نیست. 
غیرقابل  بخش  و  تجارت  قابل  بخش  در  دستمزد  بین  هم انباشتگی  رابطه   )4( جدول 
تجارت را نشان می دهد. همان طور که مالحظه می شود، دستمزد در بخش غیرقابل تجارت 
است.  شده  استفاده  درمان  و  بهداشت  حمل ونقل،  آموزش،  بخش های  جایگزین  طریق  از 
برخالف وجود رابطه بلندمدت میان بهره وری نسبی و دستمزد، این رابطه میان دستمزدهای 

بخش قابل تجارت و غیرقابل تجارت با استفاده از آماره های آزمون جدول تأیید نشد.

 RWAGT و RWAGN بين و Pedroni Panel جدول 4ـ آزمون هم انباشتگی

Test Constant trend Constant + Trend

 Panel v-Statistic -0.127 4.426

 Panel ρ-Statistic -1.454 -0.725

 Panel t-Statistic: (non-parametric) -1.201 -0.409

Panel t-Statistic (ADF): (parametric) -0.562 2.212

Group ρ–Statistic 1.503 2.768

Group t-Statistic: (non-parametric) -0.609 -0.525

Group t-Statistic (ADF): (parametric) 0.032 0.556

منبع: نتایج حاصل از تحقیق.

بسیار  یا  و  ندارد  وجود  متغیرها  بین  بلندمدتی  رابطه  هم انباشتگی  نتایج جدول  براساس 
از  استفاده  با  نسبی  بهره وری  و  نسبی  قیمت های  بین  هم انباشتگی  آزمون  است.  ضعیف 
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 )2012(  Mirjana Miletic مقاله  پیرو  به طوری که  است؛  تأیید شده   )5( آماره های جدول 
از آماره تعدیل کننده تولید ناخالص داخلی1 به عنوان متغیر جایگزین برای قیمت های نسبی 

استفاده شده است.

 RPI و RP1 بين و Pedroni Panel جدول 5ـ آزمون هم انباشتگی

Test Constant trend Constant + Trend

 Panel v-Statistic 2.312 -0.120

 Panel ρ-Statistic -1.114 0.201

 Panel t-Statistic: (non-parametric) -6.479 -6.468

Panel t-Statistic (ADF): (parametric) -5.592 -3.936

Group ρ–Statistic 0.281 1.686

Group t-Statistic: (non-parametric) -5.310 -4.372

Group t-Statistic (ADF): (parametric) -7.276 -5.291

 منبع: نتایج حاصل از تحقیق.

برآورد کشش قیمتی از طریق رشد بهره وری نسبی روش FMOLS صورت گرفته است. 
بهره وری  رشد  در  افزایش  درصد   1 که  است  این  بیانگر   )6 )جدول  تخمین  روش  نتایج 
در بخش کاالهای قابل تجارت موجب افزایش قیمت در بخش کاالهای غیرقابل تجارت 
می شود که به وسیله تغییرات در تعدیل کننده تولید ناخالص داخلی اندازه گیری شده است. 
به گونه ای که تخمین این اثر برای کشورها به طور جداگانه از بازه 0/10 برای ایران تا 0/79 
با  متغیرها  که  حال  معنادارند.  و  مثبت  برآوردشده  ضرایب  تمام  و  بوده  متغیر  امریکا  برای 
یکدیگر رابطه تعادلی بلندمدتی دارند، می توان با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی 
در  تخمین  از  )نتایج حاصل  کرد  برازش  را  بلندمدت  رابطه   )FMOLS( کامل  تعدیل شده 
جدول 6 ذکر شده است(. همان گونه که اشاره شد، آلمان، فرانسه، ایتالیا، امارات، چین، کره 
ایران  ترکیه و سوئد شرکای عمده تجاری  برزیل،  انگلستان و هند،  ژاپن،  جنوبي، روسیه، 

محسوب می شوند.

1. GDP Deflators.
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RPI و RP1 رابطه بين و FMOLS جدول 6ـ  رگرسيون هم انباشتگی

Country
ضریب

دوره 1980-2007
ضریب

دوره 1980-2011

IRAN 0/18 )2/23( 0/10 )5/41(

GERMANY 0/70 )3/65( 0/78 )8/03(

ITALY 0/61 )4/11( 0/52 )4/65(

USA 0/79 )3/78( 0/77 )4/10(

UNITED ARAB EMIRATES 0/44 )6/59( 0/46 )5/78(

BRAZIL 0/46 )8/20( 0/53 )6/45(

ENGLAND 0/55 )4/28( 0/45 )3/68(

TURKEY 0/41 )5/99( 0/50 )7/21(

FRANCE 0/63 )6/28( 0/57 )5/32(

CHINA 0/45 )3/13( 0/46 )4/67(

JAPAN 0/68 )2/44( 0/65 )4/84(

KOREA 0/57 )3/08( 0/59 )4/73(

RUSSIA 0/65 )6/28( 0/49 )5/93(

INDIA 0/36 )7/19( 0/42 )6/69(

SWEDEN 0/67 )5/11( 0/70 )6/35(

Panel Group 0/42 )4/57( 0/39 )6/20(

 منبع: نتایج حاصل از تحقیق )مقادیر داخل پرانتز بیانگر آماره t است(.

بر رابطه  معناداری  نسبتاً  اثر  اقتصادی جهان،  نشان  می دهد که بحران  نتایج جدول فوق 
متغیرها داشته و اهمیت آن در اقتصاد ایران به گونه ای است که رابطه برآوردشده ضعیف 
بوده و مقدار آن در دروه دوم کم تر نیز شده است. این مطلب به معنای کاهش بهره وری 
بهره وري در داخل و  به طوری که سطح  به دنبال آن کاهش ارزش پول ملی است،  تولید و 
خارج از کشور و همچنین افزایش تولید ناخالص داخلي اسمي در داخل و خارج از یک 
کشور موجب تغییر نرخ واقعي ارز مي شود. به عبارت بهتر، می توان گفت با کاهش در نرخ 
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رشد اقتصادي و کاهش بهره وري در کاالهاي غیرتجاري کشور نسبت به کشورهای دیگر، 
نرخ واقعي ارز کاهش یافته است که بیانگر کاهش ارزش پول است. 

نسبی  قیمت های  به  بهره وری  تفاوت  سهم  در  کاهش  برآورد صورت گرفته،  براساس 
قابل  کاالهای  بخش  در  کشورها  بهره وری  نسبت  برآوردی  ضریب  بودن  مثبت  است. 
است؛  واقعی  مؤثر  ارز  نرخ  و  بهره وری  متغیر  میان  مستقیم  رابطه  یک  بیانگر  تجارت 
تولید  بهره وری  در  کاهش  معنادار  تأثیر  نشان دهنده  ایران  برای  ضریب  این  به طوری که 
و  بحران جهانی  تأثیر  به  رابطه می توان  این  ارز مؤثر واقعی است و در  نرخ  و کاهش در 
اقتصادی  و  سیاسی  و  اجتماعی  دالیل  که  کرد  اشاره  ایران  ارز  بازار  در  شدید  نوسانات 
برآورد  دوم  دوره  در  نسبی  قیمت های  و  بهره وری  ضریب  که  به گونه ای  دارد؛  فراوانی 
تورم و شاخص  ارز و  نرخ  به  0/1 می رسد و در صورت وارد کردن داده های مربوط  به 
این  منفی شدن  امکان  ماهیانه،  داده های  به صورت  داخلی  ناخالص  تولید  در  تعدیل کننده 
کاهش  بیانگر  می تواند  دیگر،  طرف  از  داشت.  خواهد  وجود  ایران  اقتصاد  برای  ضریب 

شدید قدرت خرید پول ملی باشد.
نتایج حاصل از برآورد نشان می دهد یک درصد رشد بهره وری در بخش کاالهای قابل 
تجارت نسبت به کاالهای غیرقابل تجارت، موجب افزایش تقریبی 0/5 درصدی قیمت های 
به شاخص  اندازه گیری نسبت خدمات در شاخص قیمت مصرف کننده  از  استفاده  با  نسبی 
به عنوان   CPI و   PPI شاخص  در  خدمات  نسبت  به طوری که  می شود؛  تولید کننده  قیمت 
همگرایی  ضریب  می گیرد،  قرار  استفاده  مورد  نسبی  قیمت های  برای  متغیرجایگزین  یک 
به طور متوسط   باالتر است یک توضیح احتمالی برای این تفاوت در ضریب برآوردی ایران، 
طبقه بندی نامناسب بخش قابل تجارت و غیرقابل تجارت به دلیل سهم باالی صادرات نفت 

و سهم پائین بخش های خدمات مانند گردشگردی است.
بین  ابتدا هم انباشتگی  این صورت است که  به  ـ ساموئلسون  باالسا  اثر  ادامه آزمون  در 
نرخ ارز حقیقی و تفاوت در بهره وری نسبی در ایران و شرکای تجاری اش است. این آزمون 
در  تفاوت  و  حقیقی  ارز  نرخ  بین  بلندمدت  در  متغیرها  بین  هم انباشتگی  ه  ط راب بیان کننده 

بهره وری کشورهای شرکای تجاری ایران است.
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جدول 7ـ  آزمون هم انباشتگی Pedroni Panel بين نرخ ارز حقيقی مؤثر )REER( و 
)RPR1( تفاوت در بهره وری

Test Constant trend Constant + Trend

 Panel v-Statistic 0.432 1.270

 Panel ρ-Statistic 0.573 0.129

 Panel t-Statistic: (non-parametric) -3.929 -8.398

Panel t-Statistic (ADF): (parametric) -4.251 -4.913

Group ρ–Statistic 1.761 1.236

Group t-Statistic: (non-parametric) -2.950 -7.522

Group t-Statistic (ADF): (parametric) -1.536 -3.181

منبع: نتایج حاصل از تحقیق.

نتایج جدول )7( تأمین کننده شرایط برقراری رابطه بلندمدت بین متغیرهای ذکر شده است. در 
مرحله بعد برآورد متوسط مشارکت تفاوت در بهره وری به تفاوت در تورم بین کشورها تحلیل 
می شود. بنابراین، در این قسمت به برآورد مدل استاندارد باالسا ـ ساموئلسون پرداخته شده است. 

 جدول 8ـ رگرسيون هم انباشتگی FMOLS رابطه هم انباشتگی برداری 
 RPR1 و REER بين

Country
ضریب

دوره 1980-2007
ضریب

دوره 1980-2010

IRAN -0/16 )-3/53( -0/09 )-4/04(
GERMANY -0/68 )-4/18( -0/69 )-6/23(

ITALY -0/61 )-4/67( 0/59 )-5/78(
USA -0/69 )-3/98( 0/70 )-4/48(

UNITED ARAB EMIRATES -0/49 )-5/00( -0/52 )-5/90(
BRAZIL -0/48 )-7/11( -0/56 )-6/41(

ENGLAND -0/49 )-3/75( -0/48 )-3/99(
TURKEY -0/45 )-4/10( -0/48 )-3/29(
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Country
ضریب

دوره 1980-2007
ضریب

دوره 1980-2010

FRANCE -0/59 )-5/81( -0/57 )-4/18(
CHINA -0/48 )-6/15( -0/47 )-5/98(
JAPAN -0/65 )-3/14( 0/68 )-3/19(
KOREA -0/58 )-4/00( -0/60 )-5/57(
RUSSIA -0/54 )-4/33( -0/49 )-5/75(
INDIA 0/37 )-4/28( -0/43 )-4/04(

SWEDEN -0/68 )-5/21( 0/74 )-6/45(
Panel Group -0/40 )-6/50( 0/56 )-5/69(

 منبع: نتایج حاصل از تحقیق.

عالمت منفی برآوردشده براساس تفاوت بهره وری کشورها در بخش قابل تجارت و رابطه 
معکوس آن با نرخ ارز حقیقی مؤثر براساس اثر باالساـ  ساموئلسون تأیید شد؛ کاهش بهره وری 
کشورها ــ با ثبات سایر شرایط ــ نشان دهنده کاهش در نرخ ارز حقیقی مؤثر است. درنهایت، 
اثرات تغییر در نرخ ارز حقیقی مؤثر بر برابری قدرت خرید کشورها برحسب ریال برآورد و 

پیش بینی شده که نتایج آن در اقتصاد ایران در جدول )9( آمده است.

جدول 9ـ  پيش بينی برابری قدرت خريد ايران براساس نرخ ارز حقيقی مؤثر

نرخ برابری قدرت خرید ایران )ریال( سال

5,387,57 2011
5,438,29 2012
5,343,23 2013
5,331,29 2014
5,339,78 2015
5,302,34 2016
5,212,20 2017
5,132,54 2018

      منبع: نتایج حاصل از تخمین.
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چنانچه در جدول )10( مشاهده می شود، نرخ برابری قدرت خرید ایران اوضاع مناسبی 
ندارد و به دلیل پایین بودن بهره وری و باال بودن نوسانات نرخ ارز و تورم در ایران، در چند 
سال آینده روند مناسبی برای قدرت خرید پول ملی ایران به دست نیامده است و نشان دهنده 
کاهش ارزش پول ملی است. به این ترتیب، به نظر می رسد با توجه به ایرادهای موجود در 
محاسبه نرخ برابری قدرت خرید و وجود شکاف قابل توجه میان نرخ ارز براساس برابری 
قدرت خرید و نرخ ارز براساس بازار در کشورهای درحال توسعه و بازارهای درحال گذار، 

برابری قدرت خرید ایران به مقدار بیش تری کاهش یابد.

جمع بندی و مالحظات

در عرصه رقابت امروزي، بقا و توسعه کشورها منوط به بهره گیري مطلوب و بهینه از منابع 
موجود است؛ به طوري که مقوله کارایي و بهره وري در اقتصاد ملي و فعالیت هاي اقتصادي و 
صنعتي از اهمیت ویژه اي برخوردار است. همچنین، اندازه گیري کارایي و بهره وري ابزاري 

سودمند جهت تحلیل تغییرات بهره وري در طي زمان و علل ایجاد این تغییرات است. 
قابل  کاالهای  بخش  بین  بهره وری  در  اختالف  ساموئلسون،  ـ  باالسا  نظریه  براساس 
ارز  نرخ  در  تغییرات  موجب  تجاری اش  شرکای  و  ایران  در  تجارت  غیرقابل  و  تجارت 
بین کشورها  تورم  اختالف  بر  بهره وری  تأثیر  بررسی  مقاله  این  واقعی خواهد شد. هدف 
انجام  از  بعد  به طوری که  بود.  2011ـ1980  زمانی  دوره  در  مؤثر آن ها  ارز حقیقی  نرخ  و 
نسبی و دستمزدها  قیمت های  متغیرهای  بین بخش های مختلف و  آزمون های هم انباشتگی 
به  و  بر دستمزد  بهره وری  تأثیر  دادن  نشان  برای   ،  FMOLS با روش  معادالت  برآورد  و 
و  قابل تجارت و غیرقابل تجارت  نسبی دو بخش کاالهای  قیمت های  تغییر در  دنبال آن 
اثر  نتایج تحقیق،  براساس  پرداخته شده است.  ارز حقیقی مؤثر  نرخ  بر  تأثیر آن  درنهایت 
می شود؛  تأیید  حقیقی  ارز  نرخ  بر  بهره وری  در  تفاوت  عملکرد  بر  ساموئلسون  ـ  باالسا 
افزایش در بهره وری در بخش کاالهای قابل تجارت به کاهش تورم در این  به طوری که 
تجارت  قابل  بخش  به  تجارت  غیرقابل  بخش  از  کار  نیروی  انتقال  با  و  شده  ختم  بخش 
عمل  این  با  و  شده  تجارت  غیرقابل  بخش  کاالهای  قیمت  و  دستمزد  افزایش  به  منجر 

ارزش پول داخلی هر کشور افزایش می یابد.
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عالمت مثبت ضریب برآوردی بهره وری نسبی بخش قابل تجارت بیانگر آن است که 
افزایش در بهره وری بخش قابل تجارت با فرض ثبات سایر شرایط اقتصادی، در بلندمدت به 
افزایش نرخ ارز واقعی مؤثر ختم خواهد شد. همچنین، نتایج حاصل از برآورد مدل استاندارد 
قابل تجارت موجب  بهره وری بخش  نشان  می دهد کاهش  ـ ساموئلسون  باالسا  تعدیل شده 
به دست آمده،  نتایج  براساس  می شود.  کشور  آن  خرید  قدرت  و  حقیقی  ارز  نرخ  کاهش 
پول  ارزش  قابل توجهی در حفظ  نقش  اقتصاد  به عنوان یک عامل طرف عرضه  بهره وری 
ارز  نرخ  کشاورزی،  و  صنعت  بخش  بهره وری  در  افزایش  با  می توان  بنابراین  دارد.  ملی 
حقیقی مؤثر را بهبود بخشید و به دنبال آن قدرت خرید پول داخلی را افزایش داده و ارزش 

پول ملی را حفظ کرد.
می توان با بهینه سازی سرمایه گذاری در بخش های مولد اقتصاد و افزایش دانش نیروی 
انسانی، بهره وری تولید کشور را افزایش داد. بنابراین، کشورها با افزایش هزینه های بخش 
تحقیق و توسعه می توانند تولید کاالهایی که مزیت نسبی دارند را تخصصی کرده و توان 
رقابتی شان را افزایش دهند. بنابراین، تولیدی که بر مبنای بهره وری و نوآوری باشد در مقابله 
با بحران های اقتصادی کم ترین آسیب پذیری را داشته و مسیر رشد و توسعه حفظ خواهد 
شد؛ اما متاسفانه در ایران به دلیل سهم پایین تحقیق و توسعه و بهره وری در زمینه های تجاری 
قابل تجارت  اقتصادی در بخش های  ارز و بحران های  نرخ  نوسانات  از  اثر پذیری شدید  به 

منجر شده است. 
افزایش بهره وری در بخش قابل تجارت از طریق بهبود کیفیت تولید و کاهش قیمت به 
افزایش صادرات و در نتیجه افزایش تولید ناخالص داخلی منجر خواهد شد. این عمل در 
بیش تر کشورهای توسعه یافته در حال اجرا است که خود به حفظ قدرت خرید پول و حفظ 

ارزش پول ملی ختم می شود.
پیشنهاد مي شود دولت با ایجاد ساختار اقتصادي مناسب و تثبیت سیاست هاي اتخاذشده  
و  صحیح  آموزشي  سیستم هاي  برقراري  بهره وري،  فرهنگ  ایجاد  صنعت،  بخش  در 
ارتقاي  زمینه هاي  تولیدی،  زمینه  در  مشاوره اي  و  تخصصي  اطالع  رساني  مرکز  راه اندازی 
بهره وري در بخش قابل تجارت را فراهم سازد. همچنین، واحدهاي تولیدي با به کارگیري 
بهره وري  ارزیابي سطح  و  اندازه گیري  تولید،  بهره وري عوامل  افزایش  مؤثر در  روش هاي 
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بهره وري  سطح  مقایسه  و  بهره وري  تغییرات  تحلیل  و  کّمي  شاخص هاي  به صورت  خود 
عوامل تولید خود با سایر واحدهاي تولیدي در شاخه هاي تخصصي یکسان، سطح بهره وري 

خود را بهبود بخشند.
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