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 های اقتصادی  ماهنامه بررسی مسائل و سیاست- مجله اقتصادی 
  203 - 216 ، صفحات1390 آذر و دی، 10 و 9 های شماره

  

  گزارش
  

    و تفاوت آن با نرخ ارز بازار برابری قدرت خریدنرخموارد استفاده از 
  و بازرگانیپولیهای  دفتر تحقیقات و سیاست
  

  1منیرالسادات میراحسنی
  مقدمه
 کـه    نوعی شاخص اقتصادی اسـت     معروف است PPP 2 که در متون اقتصادی به       درت خرید برابری ق 

المللـی پـول جهـت      همچـون سـازمان ملـل، بانـک جهـانی و صـندوق بـین       المللی های بین سازماندر  
شـاخص برابـری    . رود  کـار مـی   ببندی و مقایسه درآمد سرانه و تولید ناخـالص داخلـی کـشورها                رتبه

فـات سـطوح قیمتـی در       مودن قدرت خرید ارزهای متفـاوت و حـذف اختال         قدرت خرید با یکسان ن    
  .دهد ای را برای کشورها ارائه می مقایسه های قابل  شاخصکشورهای مختلف

 در   نرخ ارز  ها و  کننده رابطه بلندمدت بین نسبت قیمت      بیاننظریه برابری قدرت خرید      ،در واقع 
با این . ن برای تعیین نرخ ارز در کشورها استفاده نمودتوا دهد و از آن نمی را نشان مییک اقتصاد باز 

چه اختالف بین شاخص برابری قدرت خرید و نرخ ارز بـازار بیـشتر باشـد بـه معنـای تـورم                      هر ،حال
در کـشورهای درحـال توسـعه و        حالی اسـت کـه ایـن اخـتالف           در این. مالحظه در کشور است    قابل
  .باشد ییافته م کشورهای توسعهگذار بیشتر از  حالدر

، شـاخص برابـری     IMF(3( المللـی پـول      مثال، طبق آمار ارائه شده توسط صندوق بـین         عنوانبه  
 با نرخ ارز بسیاریکه تفاوت  ( ریال محاسبه شده است      4439 ،2010درت خرید در ایران برای سال       ق

 819ل  همچنین، تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس برابـری قـدرت خریـد در ایـن سـا                 ). بازار دارد 
حالی است که    این در  .شود  داخلی جهان را شامل می     درصد از تولید ناخالص      12/1دالر بوده که      میلیارد

همچنـین،  .  اسـت  دالر برآورد شده   میلیارد   357،  2010تولید ناخالص داخلی ایران به قیمت جاری در سال          

                                                 
 m_mirahsani@yahoo.com                                              .       المللی های بین رئیس گروه مطالعات بازارها و اتحادیه .1

2. Purchasing Power Parity 
3. World Economic Outlook Database 
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204 10 و 9های   شمارهسال یازدهممجله اقتصادی             

 دالر بـوده  10832 ،2010ل تولید ناخالص داخلی سرانه ایران نیز بر اساس برابری قدرت خرید در سا 
  . دالر بوده است4740  در این سالهای جاری است؛ در حالی که مقدار شاخص مذکور به قیمت

  

  تعریف نرخ برابری قدرت خرید
برابـری قـدرت     در خـصوص     OECD(1( طبق تعریفی که در سایت سازمان همکاری اقتصادی و توسـعه          

خرید ارزهای  ه یک پول مشترک و یکسان نمودن قدرت ارز کشورها ب خرید ارائه شده است، تبدیل نرخ
به عبارت دیگر، برابری قدرت خرید عبارت اسـت از حـذف            . گویند متفاوت را برابری قدرت خرید می     

  2 .کشورهای دو اختالفات سطوح قیمتی در روند تبدیل شاخص
داند  نی در تعادل میهای مبادله بین دو ارز را زما ای است که نرخ نظریه  قدرت خریدبرابریتئوری  

کـشور  دو     اسـت کـه نـرخ مبادلـه بـین           این بدان معنـا    .که قدرت خرید آنها در هر دو کشور یکسان باشد         
سـطح قیمـت سـبد ثـابتی از         ( برابـر باشـند       ثابتی از کاالها و خدمات     سطح قیمت سبد  بایست به نسبت      می

 که سطح   زمانیاین اساس،   بر. )گردد  کننده اطالق می    ت مصرف  شاخص قیم  کاالها و خدمات اصطالحاً   
یابد، نرخ مبادله پول آن کشور باید به منظور مقابلـه بـا تـورم و      عمومی قیمت درونی کشوری افزایش می     

  ).1389کاظمی،  (برابری قدرت خرید کاالها و خدمات کاهش یابد
کنندگان  قدرت خرید و تئوری تعیین نرخ ارز به فرضیات رفتار واردکنندگان و صادر برابریرابطه  

 زمانی کـه یـک کـاال در کـشوری یـک      ،در واقع. شود  در پاسخ به تغییرات در سبد بازار ملی مربوط می         
قیمت و در کشور دیگر بهای دیگری دارد، بازرگانان با انگیزه سوداگری به خرید این کاال با قیمت کمتر 

ند به برابری قدرت خرید منتج توا این قانون تفاوت قیمت می. کنند و فروش آن با قیمت باالتر مبادرت می
  .کند سبد کاالها در بازار کشورها را نیز تبیین میاینکه  ضمن شود

  

 محاسبه نرخ برابری قدرت خریدهای متولی  ن سازما
 خرید  برابری قدرت نرخمحاسبه  مسئولیت3اروپا جامعه آمار اداره و توسعه و اقتصادی همکاری سازمان

 کـشورهای  بـرای  را  نـرخ برابـری قـدرت خریـد    اروپا اتحادیه .دارند دهعهبر را برای کشورهای عضو

 ایـن  عـضو  غیراروپایی کشورهای برای را شاخص این توسعه و اقتصادی همکاری سازمان و اروپایی

آمده  دست به برابری نرخ با. کنند می محاسبه ...و اوکراین چین، روسیه، چون کشورهایی نیز و سازمان
  .داشت خواهند را یکدیگر با مقایسه قابلیت نظر دمور  کشورهایتولید ناخالص داخلی

                                                 
1. The Organization for Economic Cooperation & Development 
2. www.oecd.org/std/ppp 
3. The Statistical Office of the European Communities  
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205 ... برابری قدرت خریدنرخموارد استفاده از 

سرانه  مقایسه همچون اهدافی با جداگانه صورت به المللی پول نیز بانک جهانی و صندوق بین البته
صـندوق  . کننـد  محاسـبه مـی   را برابـری  نـرخ  ایـن  کـشورها،  بـین  در فقـر  تولید ناخالص داخلی و سطح

. کنـد   اسـتفاده مـی     گزارشات چشم انـداز اقتـصادی جهـان        بری قدرت خرید در   المللی پول از نرخ برا     بین
 را امـر  ایـن  مـسئولیت  واحدی هدف و برنامه طبق اتحادیه اروپا و و توسعه اقتصادی سازمان همکاری

  . دارند  برعهده
اسـتفاده در  مـورد   اقالم قیمت ت سازمان همکاری اقتصادی و توسعهه در محاسباک آنجایی از
 بازار مصرفی الگوی در که شود می اقالمی به مربوط تنها نه کشورها دربری قدرت خرید نرخ برا

 اسـتفاده  نیـز  دیگـر  کـشورهای  ملـی  بازارهـای  در کـه  هـستند  اقالمی بلکه آن کشورهاست، ملی

 محلـی  صـورت  به خدمات و کاالها های نمونه برابری شاخص محاسبه  دربایست میلذا  ،شوند می

 مشخص باید هرکشور خصوص در ها قیمت آوری هنگام جمع ،بنابراین .ار گیرندقر در اقالم اصلی

 مصرفی الگوی در موجود خدمات و کاالها عنوان به شده گیری قیمت خدمات و کاالها که شود

  .باشند کشورها آن
  

 کاربرد نرخ برابری قدرت خرید در تعیین نرخ ارز
 یکسان نمودن قدرت خرید ارزهای متفاوت و حذف         مورد استفاده اصلی از نرخ برابری قدرت خرید در        

های دو کشور همچون تولید ناخـالص داخلـی و سـرانه             اختالفات سطوح قیمتی در جهت تبدیل شاخص      
 .باشد بندی آنها می آن در مقایسه کشورها و رتبه

. ودر  خ ارز بـه شـمار مـی       ثیرگذار در تعیین نر   أبرابری قدرت خرید به عنوان یکی از عوامل مهم و ت          
های کاال در دو کـشور        رسد که قیمت    قبولی در تعیین نرخ ارز می      یی قابل این مکانیزم در شرایطی به کارا     

 واقعی بوده، کیفیت محصوالت نیز یکسان باشد و واردات و صادرات فارغ از مـشکالت صـورت گیـرد                 
 بـه دسـت      اسـمی بدین ترتیب، برابری قدرت خرید یک مفهوم تعادلی بـرای نـرخ ارز              . )1388طاهری،  (

  .نامند می نرخ ارز مبتنی بر برابری قدرت خرید دهد که آن را می
نماید و بدون شک، فهم ایـن   این تئوری نقش بسیار خوبی در درک رابطه قیمت و نرخ ارز ایفا می             

 بـه تنهـایی     خواهد بود؛ امـا برابـری قـدرت خریـد         گذاران نرخ ارز    ای ضروری برای سیاست     ألهموضوع مس 
) تـورم (کننـده در کـشورها    ن نرخ ارز را نخواهـد داشـت و مقایـسه شـاخص قیمـت مـصرف           قدرت تعیی 

  .ضروری است
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206 10 و 9های   شمارهسال یازدهممجله اقتصادی             

مطالعـات اقتـصادی    . ها در دو کـشور مربوطـه نیـست           تابعی از مقایسه قیمت     نرخ ارز صرفاً   ،در واقع 
ای فراوانی در کتب و مجالت علمی در این مورد منتشر گردیده است و هنوز اقتـصاددانان در تـالش بـر                    

  .باشند توسعه این مطالعات می
ها، پول  های اصلی همچون برابری قدرت خرید، تراز پرداخت گذاری نرخ ارز از روش برای ارزش

ای در    کننـده   ثیرات بلندمـدت و تعیـین     أ و عواملی از این دست که ت       رخ بهره برابری ن های ارزی،     و دارایی 
گذاری نرخ ارز  های ارزش ها برخی شیوه غ از این روشفار. شود تعیین نرخ ارز برعهده دارند، استفاده می

از جمله این . شوند کار گرفته میحجم مبادالت در تعیین نرخ ارز بنظر از  صورت حراج روزانه و صرف به
طور روزانـه و      این شیوه تنها در بازار ارز اروپا رایج است که به          .  است 1 روش تعیین نرخ ارز ثابت     ،ها  شیوه

طـور آشـکار      گـران بـه     پیشنهادهای خرید و فروش معاملـه     . شود   تعیین می  2زایده بازار باز  از طریق حراج م   
میـانگین  ترین پیشنهاد فروش برای محاسبه  باالترین پیشنهاد خرید و پایین. شود اعالم شده و نشان داده می    

 .شود کار برده میروزانه تعیین نرخ ارز ب
  

  کشورهاتفاوت نرخ ارز و نرخ برابری قدرت خرید در
گذار شکاف بزرگی بین نرخ ارز  حالرهای در حال توسعه و بازارهای درطبق اطالعات موجود، در کشو

 برابـر  4 تـا  2بر اساس برابری قدرت خرید و نرخ ارز بر اساس بازار وجود دارد و گاهی ایـن شـکاف بـه         
 خـدماتی کـه در      وجود این شکاف به ایـن دلیـل اسـت کـه برخـی از کاالهـا و                 . )IMFو 2008 (رسد  می

. شـوند  درآمد ارزانتـر از کـشورهای بـا درآمـد بـاال عرضـه مـی               تجارت کاربرد ندارند در کشورهای کم     
آالت در دو کشور برابر باشند،        که هزینه کاالهای قابل تجارت همچون ماشین       زمانی، حتی   مثالعنوان   به

 دیگر،  سویاز  . باالتر است ) زستانپایتخت قرقی (کردن مو در نیویورک به مراتب از بیشکک          هزینه کوتاه 
. بسیار نزدیکتـر اسـت    یافته نرخ ارز بر اساس برابری قدرت خرید به نرخ بازاری آن              در کشورهای توسعه  

ید در کشورهای درحال    اساس برابری قدرت خر    محاسبه تولید ناخالص داخلی بر      است که  این بدین معنا  
  .شود اعالم میاساس تخمین گذار تا حد زیادی بر حالتوسعه و در
های  توان به کمک داده  قدرت خرید یک کشور را برای یک سال معین داشته باشیم میبرابریاگر 

های نرخ تورم، نرخ ارز اسمی مبتنی بر برابری قدرت خرید را محاسبه کرد و آن را با             سری زمانی تفاوت  
کمتـر از حـد    میـزان بیـشتر یـا     شود ارزش پول کشور به چهمشخصنمود تا  نرخ ارز متدول بازار مقایسه

                                                 
1. Fixed Currency Rate 
2. Open Market 
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بهـایی پـول ملـی بـر قـدرت       بهـا یـا کـم    گذاری شده است و بـه ایـن طریـق آثـار ایـن اضـافه            خود ارزش 
  . گرددمشخصکشورها  المللی پذیری بین رقابت
  

 خرید قدرت برابری ه نرخهای محاسب روش
 که هایی روش آنها بین از که اند شده پیشنهاد خرید قدرت برابری  نرخمحاسبه برای مختلفی های روش

 کـه  هـایی  روش معروفتـرین  از. شـوند  داده می ترجیح باشند، داشته را کشور دو از بیش مقایسه قابلیت

 EKS3 و CPD2، 1روش جـری خمـیس   سـه  توان بـه  می دارند وجود خرید قدرت برابری محاسبه برای
 و ارز خریـد دو  قـدرت  برابری نرخ محاسبه برای تنها یادشده های روش است ذکر شایان .نمود اشاره
 .شـود  مقایـسه  بازار ارز مبادله نرخ نباید با آمده بدست برابری نرخ و دنرو می بکار المللی بین سطح در
 : اطالعات زیر الزم استEKS   برای محاسبه نرخ برابری قدرت خرید به روشمثال،عنوان  به

   از متوسط قیمت اقالم در سطح ملیای مجموعه -
  شده در تولید ناخالص ملی رآوردهای ب هزینه -

های برابری تبدیل شـده و       های ساالنه اقالم در سطح ملی به شاخص        روش متوسط قیمت   ایندر  
 به شـاخص برابـری      بعدی  ها در تولید ناخالص داخلی در مقایسات چند         سپس با استفاده از وزن هزینه     

  .)1384طغرایی، (یابیم  دست میهای اصلی و کل اقالم  در سرگروه
  

 توجه در استفاده از نرخ برابری قدرت خرید  اشکاالت و موارد قابل
ایـن قـانون بـه قـانون     . شـود  شاخص برابری قدرت خرید از یک قانون ویژه و در عین حال ساده منتج می  

توان به برابری ارزهـای    موسوم است که از مقایسه نرخ خرید یک کاال در دو کشور می         4نرخی کاال   تک
  .آنها پی برد

از  .یی تمـام و کـاملی نـدارد       ا دالیلی وجود دارد که همیشه برابری قدرت خریـد کـار           ،در این میان  
نرخی نیازمند آربیتراژ کامل      قانون تک . پذیر نیست   مدت انجام   نرخی کاال در کوتاه     جمله اینکه قانون تک   

ایـن کـاال    . صادر کننـد   است که اشخاص قادر باشند که هر کاالیی را وارد و             این بدین معنا    5.کاال است 
 فـرض   وهای مختلفی داشته باشـد  باید در عین یکسان بودن از لحاظ کیفی در کشورهای مختلف، قیمت      

                                                 
1. G-K 
2. The Country-Product-Dummy Method 
3. The Elteto-Koves-Szulc Method 
4. Law of one Price 

 در عمل با انجـام دادن . ارزانتر است و فروش همزمان همان ارز در بازاری که گرانتر است آربیتراژ یعنی خرید ارز از بازاری که.5
سودآور خواهد بود که تفاوت مکانی نـرخ ارز           شود، لذا عمل آربیتراژ هنگامی      المللی یکسان می     نرخ ارز در بازارهای بین     آربیتراژ،

 .نقل و انتقال آن ارز بیشتر باشد از هزینه) با دو مکان متفاوت(در دو بازار 
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208 10 و 9های   شمارهسال یازدهممجله اقتصادی             

ها  فروش د خرده بازار داخلی کشورها به دلیل تعدد وجو،از سویی. مدت دشوار است این شرایط در کوتاه
هـا در      بـر ایـن اسـت کـه دولـت          دیگـر اینکـه فـرض     .  اسـت  مواجـه  با تفاوت قیمت     های فروش   و واسطه 
  .ای از این دست دخالت نکنند های تجاری، مالیات و شرایط محدودکننده های گمرکی، سهمیه تعرفه

وری   برابری قدرت خرید به دلیل برخی کاالهای مهم غیرقابل تجارت و تفاوت بهره، دیگرسویاز 
. برابری ارزها باشدکننده در  ص تعیینتواند در بلندمدت به عنوان شاخ های مختلف کشورها نمی در بخش

ها وجود دارد که از طریق         است که همواره در کشورها یک تفاوت دائمی در سطح قیمت           این بدین معنا  
شـوند، نـرخ ارز نیـز تغییـر           ها نیز دسـتخوش تغییـر مـی         طور که سلیقه    همان. نرخ ارز نیز قابل جبران نیست     

در ایـن  . ریزدیابد و معادالت تعیین نرخ نیز بر هم       مکن است تغییر     ساختار بازارها نیز م    ،از سویی . کند  می
در ایـن   . مدت نیز قابل اعتنا باشد      میان، موارد کمی وجود دارد که شاخص برابری قدرت خرید در کوتاه           

توانـایی  ) پـول ملـی   ( اقتـصاد بـا شـرایط تـورمی شـدید دسـت بـه گریبـان اسـت و ارز داخلـی                        ،صورت
  .دهند که اقتصاد خود را دالریزه کنند های اقتصادی ترجیح می  ندارد و بنگاهها را گذاری قیمت ارزش

تـوان بـه      مطالعات متعددی توسط اندیشمندان انجام شـده اسـت کـه از آن جملـه مـی                 زمینهدر این   
نتـایج ایـن   . نمـود اشـاره  ) 1996(و لوتیـان  ) 1998(، مک دونالد )1998(، فرانکل و موسا  )1981(فرانکل  

  : باشد  شرح میبه اینر خصوص آزمون برابری قدرت خرید مطالعات د
 . قدرت خرید در فاصله جغرافیایی نزدیکتر عملکرد بهتری داردبرابریمدل  -

  . طوالنی از برابری قدرت خرید در شواهد وجود داردمالحظه و نسبتاً  قابلانحرافات -
هـای بیـشتری از خـود     ی ناپایـدار GDP Deflator و یا شاخص CIPنرخ ارز در مقایسه با شاخص  -

  .کند  نقض میدهد که برابری قدرت خرید را نشان می
  .مدت کاربرد بهتری دارد مدت در مقایسه با کوتاه این مدل در بلند -

 بـه ایـن دالیـل از ضـعف برخـوردار            رخ ارز در مدل برابری قدرت خریـد        سیستم تعیین ن   ،همچنین
  :است
   مصرف و سبدهای متفاوت بسته به فرهنگآماریمسائل  -
  های حمل و نقل و موانع تجاری تفاوت در هزینه -
 رقابت ناقص -

 گرفتن بازار کاال و سرمایه عدم در نظر -

  کاراییتفاوت -
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های متداولی اسـت      از جمله سیاست  ) به صورت کاهش ارزش پول    ( تعیین نرخ برابری ارز      ،در واقع 
 بـرای جبـران     ریت شـده دارنـد    ده و حتی شناور مدی    که در کشورهایی که نظام ارزی ثابت یا مدیریت ش         

  .شود ها انجام می کسری تراز پرداخت
  

  ایران و کاربرد نظریه برابری قدرت خرید در تعیین نرخ ارز
گذاران اقتصاد کشور بـوده اسـت؛       استهای عمده سی    تعیین نرخ ارز در اقتصاد ایران همواره یکی از چالش         

م از صادرات و واردات و ورود و خروج         اع(ثری در تجارت خارجی کشور      ؤ نقش م  سوچرا که از یک     
تعیـین   دیگـر،    سویهای کشور دارد و از        پرداختتنظیم و تعدیل تراز تجاری و تراز      و به تبع آن     ) سرمایه

هـا برخـوردار    ثری در تعیین تولید داخلی، میزان اشتغال و سطح عمومی قیمت        ؤ از نقش م   صحیح نرخ ارز  
گرفتن اهداف کالن در اقتصاد کـشور اسـت؛         درنظر مسئله مهم در تعیین نرخ ارز     به عبارت دیگر،    . است

از ... هـا، مـشکالت صـادرات و واردات و          پرداختنرخ تورم، نرخ بیکاری، کسری تراز     چون،  هماهدافی  
عنـوان ابـزاری جهـت رسـیدن بـه اهـداف         از زاویه عقالنیت اقتصادی، تعیین نرخ واقعـی ارز بـه      ن منظر ای

  . رود های کالن اقتصادی به شمار می خصمطلوب و شا
تقاضا نیز به کسری یا مازاد عرضه و .  از طریق عرضه و تقاضا تعیین شودبایست  نرخ ارز می،واقعدر 

کشور برای پرداخت تعهدات و نیز انتظارات مربوط به تغییرات آتی نرخ ارز بستگی              های هر   پرداختتراز
ای بر نرخ برابری پـول   جمله ایران به دالیل گوناگون کنترل ویژهاز کشورهای جهان از   اما بسیاری،دارد

 ایـن  نرخ ارز را مـدیریت کنـد  ) نک مرکزیبا( لذا چنانچه دولت ،کنند  ملی با ارزهای خارجی اعمال می     
  .شود نرخ به صورت شناور مدیریت شده تعیین می

ه نرخ تورم در ایران است       مستلزم محاسب  رت خرید  نرخ واقعی ارز براساس نظریه برابری قد       محاسبه
باشـد، نـرخ تـورم کـشورها بـا نـرخ تـورم در                  که نرخ برابری قدرت خرید بر اساس دالر می         ییاز آنجا (

 نـرخ دالر و ریـال در یکـسال پایـه محاسـبه شـده و                 های  بدین ترتیب که نوسان   ). شود  ه می آمریکا مقایس 
مشکل اینجاست که نرخ تورم در ایران بـسیار          اما   ،آوریم  دست می   قدرت برابری خرید ریال به دالر را به       

توان    می ، براساس نظریه پولی   از سوی دیگر   . ساله بوده است   30بیشتر از نرخ تورم آمریکا در دوره زمانی       
 نـسبت ارزش  د و براساس نرخ حجم پول سـال پایـه  نرخ رشد حجم پول در ایران و آمریکا را مقایسه کر        

ه سوم برای محاسبه را. ارز واقعی براساس نظریه پولی را به دست آوردریال به دالر را محاسبه کرد و نرخ 
 این است که متغیرهای کالن اقتصادی را بین دو کشور مقایسه کنیم و براساس آن نرخ ارز نرخ واقعی ارز
  . برای محاسبه نرخ واقعی ارز وجود داردنیزهای دیگری  ها و نظریه البته روش. را تعیین کنیم
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از آنجایی که عرضه و تقاضا برای کاالها از         . شود   به واسطه عرضه و تقاضا تعیین می       ها  سطح قیمت 
شود همین رفتار آغاز مطالعات تعیین نرخ واقعی ارز است کـه            کننده ناشی می   رفتار تولیدکننده و مصرف   

ولیـد در  کـار و میـزان ت   تکنولوژی تولیـد، نیـروی   . باشد  از جمله اصول اقتصاد خرد در تئوری نرخ ارز می         
وری و باال رفتن نرخ       یی و بهره  ظ برخی شرایط منجر به افزایش کارا      رقابت با یکدیگر بین کشورها با لحا      

 .شود ارز یک کشور می

و برابـری نـرخ      1یافته دهد که برابری قدرت خرید، برابری نرخ بهره پوشش          نتایج مطالعات نشان می   
کننـد و بـه روشـنی رابطـه رفتـار             نـرخ ارز را تفـسیر مـی        تنها بخشی از معادالت تعیـین        2نیافته بهره پوشش 

  .دهند کننده را مورد توجه قرار نمی تولیدکننده و مصرف
واقعی  دارند که ارزش پول ملی ایران غیر         اقتصاددانان و نشریات اقتصادی اظهار می      برخی به تازگی 

عکس چنین مطلبی در مورد  . و ارزش ریال ایران به صورت دستکاری شده باال نگه داشته شده استبوده
شود که بـا دسـتکاری در نـرخ ارز، ارزش پـول ملـی ایـن              چین متهم می  . شود  ارزش پول چین مطرح می    

برخی معتقدند در ایران بـا      . استکشور یعنی یوان را پایین نگاه داشته و باعث توسعه صادرات خود شده              
چرا که وقتی . ی تولید تهدید شده است  باال نگه داشتن تصنعی ارزش پول ملی، صادرات و به صورت کل           

 باالتر از آنچه هـست نگـاه داشـته          دالر نسبت به قیمت ریال ارزانتر تعیین شود و در واقع ارزش ریال              نرخ  
کنندگان داخلی، صـادرات و تولیـد         تر از نرخ واقعی آن است و برای تولید          شود کاالی خارجی ارزان     می

نماینـد یـک     با نگاهی انتقادی مراتب فوق را مطـرح مـی         موالًکسانی که مع  . صرفه کمتری خواهد داشت   
ها است یا به عبارت دیگر مقایسه         این استدالل مربوط به مقایسه روند رشد قیمت       . استدالل محوری دارند  

  .گردد تورم داخل کشور با تورم سایر کشورها یا میانگین تورمی که در دنیا ثبت می
  

  المللی پول  صندوق بینبرابری قدرت خریدنرخ 
 از شـاخص    WEO(3 ( میالدی در گزارشات چشم انـداز اقتـصادی        1993صندوق بین المللی پول از سال       

هـای اخیـر نیـز شـاخص         در سـال  . اساس برابری قدرت خرید استفاده کرده است      تولید ناخالص داخلی بر   
کـار  ی پـول ب المللـ   مورد نظر به عنوان عنصری در فرمول محاسباتی توزیـع سـهمیه اعـضای صـندوق بـین                 

المللـی پـول ابتـدا نـرخ برابـری قـدرت خریـد را بـرای                  ترتیب که کارشناسان صندوق بـین      بدین. رود می
                                                 
1. Covered Interest Rate Parity (CIRP) 

قیمت آنی بازار و نرخ ارز در بازار آتی با نرخ بهـره اوراق قرضـه در اقتـصاد دو کـشور را بیـان      یافته رابطه  برابری نرخ بهره پوشش   
 .کند می

2. Uncovered Interest Rate Parity (UCIRP) 
 . کند های آنی و نرخ ارز مورد انتظار با نرخ بهره اسمی اوراق قرضه کشور را بیان می برابری نرخ بهره پوشش نیافته، رابطه قیمت

3. IMF World Economic Outlook 
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کشورهای مختلف محاسبه نموده و سپس با مقایسه تولید ناخالص داخلی بر اساس برابری قدرت خرید و 
 بنـدی کـشورها   ه رتبـه  برابری قدرت خرید در هرکـشور بـ      اساسبرهمچنین، تولید ناخالص داخلی سرانه      

 .نمایند مبادرت می

، )1390فـروردین   (انـداز اقتـصاد جهـانی        المللی پول از چـشم     اساس آخرین گزارش صندوق بین    بر
میلیـارد دالر    819 در حـدود     2010اسـاس برابـری قـدرت خریـد در سـال            تولید ناخالص داخلی ایران بر    

اسـاس پـول جـاری     ایران بـه قیمـت جـاری بر   الص داخلیاین رقم از تقسیم تولید ناخ . برآورد شده است  
که برای ایران در سال (برابری قدرت خرید در سال مذکور بر نرخ تبدیل ) ریال  میلیارد3633666(کشور 
  ).1جدول(بدست آمده است)  ریال برآورد شده4439 حدود 1390
   

  ریال های اقتصادی ایران به قیمت ثابت و جاری بر حسب دالر و  مقایسه شاخص. 1جدول
  2010 در سال و بر اساس برابری قدرت خرید

  

  مقدار  شاخص اقتصادی
  3633666  )پول جاری کشور، میلیارد ریال (جاریتولید ناخالص داخلی به قیمت 

 493379 )پول جاری کشور، میلیارد ریال(تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت 
  357 )میلیارد دالر( تولید ناخالص داخلی، به قیمت جاری 

  4741 )قیمت جاری، دالر(تولید ناخالص داخلی سرانه 
  GDP ppp 819، )میلیارد دالر(تولید ناخالص داخلی براساس برابری قدرت خرید 
 GDP per capita ppp  10865) دالر(تولید ناخالص داخلی سرانه بر اساس برابری قدرت خرید 

  12/1 )درصد(بری قدرت خرید در جهان سهم تولید ناخالص داخلی سرانه  ایران بر اساس برا
 4439 )پول ملی به دالر جاری بین المللی(نرخ تبدیل برابری قدرت خرید 

  18  *رتبه ایران از نظر تولید ناخالص داخلی بر اساس برابری قدرت خرید
  94  *رتبه ایران از نظر درآمد ناخالص ملی سرانه بر اساس قدرت برابری خرید

  .باشد  می2009بخش مربوط به سال تبه ایران در این آمار مربوط به ر*
Source: World Economic Outlook Database(2011), International Monetary Fund, April. 
World Development Indicators Database (2011), World Bank, April.  

  

 برآورد 96/3988 رقم مللی پولال  از سوی صندوق بین1389در سال نرخ برابری قدرت خرید ایران 
 افزایش داشته 2010شده و بر اساس محاسبات این صندوق نرخ تبدیل برابری قدرت خرید ایران در سال 

  ).2جدول( ریال رسیده است 4439و به رقم 
 2009 را در سـال  18اساس برابری قدرت خرید رتبه   لحاظ تولید ناخالص داخلی بر    بدین ترتیب، ایران از     

همچنین، طبق آمار ارائه شده توسط بانـک جهـانی، تولیـد            ). 1پیوست  (های جهان کسب نمود     کشور بین
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 دالر بـوده کـه در بـین    10865، 2010رید در سـال  ناخالص داخلی سرانه ایران بر اساس برابری قدرت خ        
   1 . را کسب نموده است95کشورهای جهان رتبه 

  

  )2000 - 2015(های نرخ برابری قدرت خرید ایران طی سال. 2جدول
  

 سال  )ریال(ایران  نرخ برابری قدرت خرید

1/341/07 2000 

1/463/92 2001 

1/849/05 2002 
2/022/60 2003 
2/376/73 2004 
2/674/76 2005 
2/947/16 2006 
3,448/71 2007 
3/982/07 2008 
3/969/20 2009 
4/438/59 2010 
5/424/46  2011 
5/843/54  2012 
6/256/55 2013 
6/614/47 2014 
6/931/87 2015 

Source: IMF, World Economic Outlook (WEO), April 2011. 
  

 چـشم انـداز   -المللی پـول  شود، طبق گزارش صندوق بین       نیز مالحظه می   )2( در جدول    چنانکه
 هـای    سـال   طـی  نرخ برابـری قـدرت خریـد ایـران         –) 1390فروردین   ( 2011اقتصادی جهان آوریل    

  . به طور صعودی در حال افزایش است)2015-2000(
  

  بندی جمع
 دو حداقل(کشورها  تمام در کاال سبد یک قیمت سطوح که کند می بیان خرید قدرت برابری تئوری

 .باشند برابر باید شود می گیری اندازه ارز یک حسب بر که زمانی) کشور

                                                 
 سرانه تولیـد ناخـالص داخلـی ایـران بـر اسـاس       The World Factbookاین درحالی است که بر اساس آمار ارائه شده در . 1

  . را به خود اختصاص داده است100 کشور جهان رتبه 229 در میان 2009 دالر در سال 10900برابری قدرت خرید با رقم 
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213 ... برابری قدرت خریدنرخموارد استفاده از 

 کـه  شوند می همگرا نرخ  یکسمت به مدت طوالنی در مبادله های نرخ تئوری، این براساس

 گیـرد  قـرار  توجه مورد زمینه این در باید آنچه. گردد می کشورها بین خرید قدرت برابری باعث

 تفـاوت  ایـن  .اسـت  داخلـی  بازارهـای  در ارز مبادلـه  نـرخ  و خرید قدرت برابری نرخ بین تفاوت

 ارزهـای  یـا  و دالر رابـر ب در ریـال  اسمی ارزش توان نمی و نبوده ارزی نظام اشکاالت دهنده نشان

 دسـت  بـه  فرضیات دیگری درنظرگرفتن بدون و خرید قدرت نرخ برابری به توجه با را تنها دیگر

 یـا  و داخلـی  هـای  قیمـت  نظـام  در موجـود  مـشکالت  از متـأثر  تواند می نرخ دو بین تفاوت .آورد

  .باشد صادرات و واردات اقتصادی های سیاست

اهـداف کـالن اقتـصاد     بدون توجه کـافی بـه     هم تعدیل نرخ ارز   ز صرف بر چالش م     تمرک ،در واقع 
هـا،    پرداخت کشور با اشکال مواجه است؛عدم توجه به اهدافی چون نرخ تورم، نرخ بیکاری، کسری تراز              

های تجاری، تشویق تولیدکنندگان برای توسعه تکنولوژی و افزایش  تعرفهمشکالت صادرات و واردات، 
 و بـسیاری از نکـات مهـم و          هـای اقتـصادی     و سایر مؤلفـه   وری و کیفیت بیشتر       توان رقابت، توجه به بهره    

  . حیاتی دیگر باعث ایجاد انحراف در نتایج تحلیل اقتصادی خواهد شد
 و خریـد  قدرت برابری رسد که با توجه به اشکاالت موجود در محاسبه نرخ ترتیب به نظر می بدین

برابـری قـدرت خریـد و نـرخ ارز بـر اسـاس بـازار در        توجـه بـین نـرخ ارز بـر اسـاس        شکاف قابل وجود  
ترین محل اسـتفاده از نـرخ برابـری           توجیه بهترین و قابل  گذار   توسعه و بازارهای درحال    کشورهای درحال 

تولید ناخالص داخلـی و سـرانه   ( اقتصادی های شاخص المللی  بین مقایسات انجام قدرت خرید تنها برای
 تعیین برای آن از توان نمی و بوده بندی و مقایسه کشورها  جهت رتبهللیالم بین مجامع در گزارشات) آن

   .کرد استفاده داخلی بازارهای در ارز نرخ
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214 10 و 9های   شمارهسال یازدهممجله اقتصادی             

  منابع
 ." آذر15مصاحبه با خبرنگار اقتصادی افکار نیوز در "، )1389(پژویان، جمشید 

 .یکم اردیبهشت، سی و "عوامل عمده در تعیین نرخ ارز"، )1388(مسعودرضا ، طاهری

 .بهار، 44شماره  ، تخصصی روند- فصلنامه علمی،"برابری قدرت خرید و محاسبه آن"، )1384(طغرایی، زهرا 

  . مهر6، دنیای اقتصاد ،"نگاهی از زاویه متفاوت به نرخ ارز") 1389(کاظمی، مرتضی 
IMF, Finance & Development (2008), December, Vol. 45 - Back to Basics. 
World Development Indicators (2010) database, World Bank, 15 December. 
International Monetary Fund (2010), World Economic Outlook Database, October. 
IMF Working Paper (2010), IMF Applications of Purchasing Power Parity Estimates, 
November, The Hedonic Country Product Dummy Method and Quality Adjustments 
for Purchasing Power Parity Calculations. 
www.oecd.org.std 
http:www.donya-e-eqtesad.com.default_view.asp?@=225495 
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215 ... برابری قدرت خریدنرخموارد استفاده از 

  پیوست
  

  2001رتبه کشورهای عمده جهان در تولید ناخالص داخلی براساس برابری قدرت خرید در سال 
  

 رتبه کشور )میلیارد دالر(تولید ناخالص داخلی بر اساس برابری قدرت خرید 
 1 ایاالت متحده 14/624/18
 2 چین 10/084/37
 3 ژاپن 4/308/63
 4 هندوستان 4/001/10
 5 آلمان 2/932/04
 6 انگلستان 2/218/76
 7 فدراسیون روسیه 2/181/68
 8 فرانسه 2/181/07
 9 برزیل 2/146/28
 10 ایتالیا 1/771/14
 11 مکزیک 1/549/67
 12 اسپانیا 1/457/06
 13 کره 1/364/50
 14 کانادا 1/330/11

 15 ترکیه 44/027/1
 16 اندونزی 956/576
 17 استرالیا 882/344
 18 ایران 830/715
 19 لهستان 810/487
 20 هلند 717/537

 21 عربستان سعودی 676/7
 22 آرژانتین 632/223
 23 تایلند 619/826
 24 آفریقای جنوبی 584/768
 25 مصر 524/341
 26 پاکستان 498/176
 27 کلمبیا 464/711
 28 بلژیک 429/866
 29 مالزی 412/302
 30 سوئد 392/862
 31 ونزوئال 374/323
 32 ییسسو 352/327
 33 نیجریه 350/279
 34 یونان 346/973
 35 فیلیپین 330/496
 35 اتریش 325/305
کنگ هنگ 322/555  37 
 38 رومانی 322/486

Source: World Bank (2010).  
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216 10 و 9های   شمارهسال یازدهممجله اقتصادی             
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