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 چکیده
در ایران با استفاده از  (PPP)هدف این مطالعه بررسی اعتبار نظریه برابری قدرت خرید 

های ریشه واحد باشد. معموالً، از آزمونمی 9311تا  9331زمانی  های ساالنه طی دورهداده

شود، ولی از آنجایی که در بازار ارز ( برای آزمون این نظریه استفاده میADFمعمولی )مانند 

ایران چندین دوره ثبات و چندین دوره شوک شدید وجود دارد، به دلیل وجود چنین رفتار 

یشه واحد خطی معمولی برای آزمون تئوری برابری قدرت های رتوان از آزمونغیرخطی، نمی

خرید استفاده نمود. در این راستا، از آزمون ریشه واحد غیرخطی مارکوف سوئیچینگ 

(MSADF در کنار آزمون ریشه واحد خطی )ADF  برای بررسی نظریه برابری قدرت خرید

قدرت خرید است؛ این در حاکی از عدم برقراری برابری  ADFاستفاده گردید. نتایج آزمون 

ها در اقتصاد ایران مورد اعتبار این تئوری را در برخی دوره MSADFحالی است که آزمون 

را رسد، چدهد. نتیجه به دست آمده از آزمون غیرخطی، قابل انتظار به نظر میتأیید قرار می

ت قرار داشته ها طی دوره زمانی مورد مطالعه، بازار ارز تحت کنترل دولکه در اغلب سال

 است.

 -نرخ ارز، برابری قدرت خرید، ایران، آزمون ریشه واحد مارکوف های کلیدی:واژه

 سوئیچینگ

 .JEL: C22، E31، F31بندی طبقه
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 مقدمه-1

ها در ادبیات اقتصاد نظریه برانگیزترین یکی از بحث، (PPP) 9تئوری برابری قدرت خرید

ن انجام گرفته است. این تئوری دارای سابقه کالن بوده و مطالعات متعددی در خصوص آ

طوالنی و قدمت چندین قرن است، اما پس از فروپاشی سیستم پولی استاندارد طال، در 

راستای تعیین سطح مناسب نرخ ارز در کشورهای صنعتی بیشتر مورد توجه قرار گرفت 

رابری قدرت خرید ، ب3(. در حقیقت، کاسل به جای برابری نسبی طال2882 ،2)تیلور و تیلور

 ها دررا مطرح کرد که بر اساس آن، نرخ اسمی بین دو ارز با نسبت سطح عمومی قیمت

 (. 2891، 2دو کشور برابر خواهد بود )کاراگوز و ساراچ

ها در کشورهای مختلف کند که، سطح عمومی قیمتتئوری برابری قدرت اظهار می

لی و اید با یکدیگر برابر باشند. ایده اصشوند، بهنگامی که بر حسب پول یکسانی بیان می

بنیادین این تئوری بلندمدت، این است که نوسانات نرخ ارز به طور گسترده توسط تفاوت 

شود. بنابراین زمانی که قدرت خرید در دو های داخلی و خارجی تعیین میبین قیمت

این حال امکان  ماند، نرخ مبادله میان ارزها در تعادل است. باکشور یکسان باقی می

مدت وجود دارد. این انحرافات از برابری قدرت خرید، نشان دهندة فرصت انحراف در کوتاه

برداری شود، در نهایت باعث آربیتراژ کاالی سودآور است که اگر توسط فعاالن بازار بهره

، 5نهفته خود حرکت کند )آریز و همکاران (PPP)شود که نرخ ارز به سمت تعادل می

2895.) 

های مبادله بین دو ارز زمانی در تعادل در حقیقیت، در تئوری برابری قدرت خرید، نرخ

است که قدرت خرید آنها در هر دو کشور یکسان باشد. این موضوع به آن معناست که 

نرخ مبادله بین دو کشور باید با نسبت سطح قیمت سبد ثابتی از کاالها و خدمات برابر 

 (APPP) 1اغلب برابری قدرت خرید مطلق (PPP)ابری قدرت خرید باشد. این مفهوم از بر

، تغییرات و نوسانات قیمت را 1شود. از سوی دیگر، برابری قدرت خرید نسبینامیده می

                                                 
1 Purchasing Power Parity 
2 Taylor & Taylor 
3 Relative Gold Parities 
4 Karagöz  & Saraç 
5 Arize et al. 
6 Absolute Purchasing Power Parity 
7 Relative Purchasing Power Parity 
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دهد که نوسان نرخ مبادله به مورد بررسی و مقایسه قرار داده و تنها این اطمینان را می

 (.2882، 9رنو و تیلوراندازه فاصله تورم میان دو اقتصاد است )سا

، این فرضیه 5و هارود 2های ریکاردو( بر مبنای ایده9112) 3( و ساموئلسون9112) 2باالسا

وری کشورها به انحراف موقت از نظریه مطلق برابری را مطرح کردند که تفاوت سطح بهره

شود. طبق این نظریه، تئوری برابری قدرت خرید تنها در خصوص قدرت خرید منجر می

شود تا در بلندمدت انحرافاتی از روند کاالهای قابل مبادله برقرار است و این امر باعث می

 برابری قدرت خرید وجود داشته باشد.

( با استفاده از تئوری فوق، ایده وجود روند قطعی در نرخ ارز حقیقی را 9113)1آبسفلد

 که نرخ ارز حقیقی حولمطرح کرد. بر اساس ایده آبسلفد، در صورتی که بتوان نشان داد 

توان به برقراری نظریه برابری قدرت خرید پی برد. به باشد، میاین روند قطعی ایستا می

عبارت دیگر، در صورتی که نرخ ارز حقیقی در سطح ایستا بوده و دارای ریشه واحد نباشد، 

 (.9312، 1توان برقراری نظریه برابری قدرت خرید را تأیید کرد )حقیقت و الریجانیمی

های ریشه واحد معمولی به بررسی نظریه بسیاری از مطالعات تجربی با استفاده از آزمون

ی هااند، ولی با توجه به اینکه بازار ارز ایران دورهبرابری قدرت خرید در ایران اقدام کرده

های رسد آزمونهای بزرگی را تجربه کرده است، لذا به نظر میباثبات و همچنین شوک

واحد خطی نتوانند بر اساس سری زمانی نرخ ارز حقیقی، فرضیه برابری قدرت خرید  ریشه

را به درستی مورد آزمون قرار دهند. مرور مطالعات تجربی نیز حاکی از آن است که ارزیابی 

های غیرخطی کمتر مورد توجه قرار گرفته تئوری برابری قدرت خرید با استفاده از آزمون

 -ای با استفاده از آزمون ریشه واحد مارکوفهیچ مطالعهاست و در داخل کشور 

به  مطالعه حاضر سوئیچینگ به بررسی اعتبار این نظریه نپرداخته است. لذا در این راستا،

و در  9311-9331زمانی ی ایران طی دوره در خرید قدرت برابری اعتبار نظریه بررسی

 در ادامه مطالعه،پردازد. می سوئیچینگ -چارچوب آزمون غیرخطی ریشه واحد مارکوف

شناسی تحقیق ارائه شده است. روش سپس و شده بررسی موضوع با ادبیات مرتبط ابتدا

                                                 
1 Sarno & Taylor 
2 Balassa 
3 Samuelson 
4 Ricardo 
5 Harrod 
6 Obstfels 
7 Haghighat & Larijani (2015) 
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های تجربی تحقیق تجزیه و تحلیل شده و نهایتاً در بخش پنجم، در بخش چهارم نیز یافته

 های سیاستی ارائه شده است.گیری و توصیهنتیجه

 ادبیات موضوع -2

 ه برابری قدرت خریدنظری -1 -2

کوششی برای توضیح نرخ تعادل ارز و نوسانات آن، از  (PPP)نظریه برابری قدرت خرید 

طریق سطح عمومی قیمت و نوسان آن در کشورهای مختلف است. اساس این نظریه آن 

است که مقدار معینی پول باید قدرت خرید مشابهی در کشورهای مختلف  داشته باشد، 

قدرت خرید مقدار معینی پول، در کشورهای مختلف برابر باشد )مرزبان و  یا این که باید

 (.9302، 9همکاران

و  9191در سال  2توسط کاسل اقتصاد دان سوئدی )PPP(نظریه برابری قدرت خرید 

ا هکند که نرخ ارز متناسب با افزایش سطح عمومی قیمتمطرح شد. وی بیان می9122

ها در کشوری )یک اقتصاد دوکشوری( دو برابر شود قیمت یابد. بدین ترتیب اگرکاهش می

ها در خارج تغییر نکند، ارزش پول کشور نسبت به پول خارج نصف خواهد شد و قیمت

  (. 9301، 3)جعفری صمیمی و همکاران

ترین یکی از باثبات (PPP)بر اساس ادبیات اقتصاد کالن، نظریه برابری قدرت خرید 

، در صورت (PPP)توجه به برابری قدرت خرید  با ی بوده است.مفاهیم در اقتصاد جهان

ها و سایر موانع تجارت و با وجود تجارت آزاد، های حمل و نقل، تعرفهعدم وجود هزینه

نرخ ارز بین دو کشور باید قدرت خرید نسبی در دو کشور را منعکس سازد. در حقیقت 

ت که طبق آن و در صورت عدم وجود تئوری فوق، بر مبنای قانون قیمت واحد بنا شده اس

های حمل و نقل، وجود رقابت منجر به برابری ها و نیز نبود هزینهموانع تجاری و تعرفه

ها بر حسب یک واحد قیمت کاالهای مورد تجارت خواهد شد )در صورتی که تمام قیمت

رید قدرت خ مدت، انحراف از برابریپولی بیان شوند(. با وجود اینکه ممکن است در کوتاه

بلندمدت برقرار باشد. برابری در  (PPP)رود که رابطه وجود داشته باشد، ولی انتظار می

توان از طریق آن نرخ ترین بحثی است که میترین و بنیادیمتعارف (PPP)قدرت خرید 

 (. 2898، 2ارز تعادلی در بلندمدت را توضیح داد )اصالن

                                                 
1 Marzban et al. (2005) 
2 Cassel 
3 Jafari samimi et al. (2010) 
4 Aslan 
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های داخلی و خارجی که بر حسب ارز قیمتپس بر اساس تئوری برابری قدرت خرید، 

 شوند یکسان هستند، بنابراین خواهیم داشت:مشترک بیان می

(9)     Pt = St × Pt
∗                                                                                                

اخلی )معموالً شاخص قیمت مصرف کننده کشور داخلی( های دسطح قیمت tPکه در آن 

است، 

tP های خارجی )معموالً شاخص قیمت مصرف کننده کشور خارجی( سطح قیمت

نیز بیانگر نرخ ارز اسمی است که به صورت برابری یک واحد پول خارجی با پول  tSو 

بیان این رابطه به صورت لگاریتم طبیعی خواهیم داشت داخلی تعریف شده است. با 

 باشند(:)حروف کوچک، نشان دهنده حالت لگاریتمی متغیرها می

(2)      st = pt − pt
∗                                                                                                   

 xشود. بر طبق این معادله برابری قدرت خرید اطالق می که به این معادله، نظریه مطلق

درصد کاهش ارزش پول  xکننده داخلی منجر به درصد افزایش در شاخص قیمت مصرف

کننده کشور درصد افزایش در شاخص قیمت مصرف xملی )افزایش نرخ ارز اسمی( شده و 

( خواهد شد درصد افزایش ارزش پول ملی )کاهش در نرخ ارز اسمی xخارجی سبب 

 (.9312)حقیقت و الریجانی، 

تعریف  (PPP)تواند به عنوان معیاری از انحرافات برابری قدرت خرید نرخ ارز حقیقی می

شده و لذا بازگشت نرخ ارز حقیقی به تعادل بلندمدت توصیف اعتبار برابری قدرت خرید 

(PPP) طوح لگاریتمیبه عنوان یک رابطه برابری بلندمدت است. با در نظر گرفتن س 

 ( به صورت زیر قابل بیان است:qمتغیرها، نرخ ارز حقیقی )
(3)     qt = st−pt + pt

∗                                                                                      

و اگر نظریه برابری قدرت باشد می tنرخ ارز حقیقی در زمان  نشان دهنده tqکه در آن

 xهای خارجی و یا درصد افزایش )کاهش( در قیمت xباشد، در این صورت خرید برقرار 

های خارجی منجر به تعدیل متناسبی در نرخ ارز اسمی درصد افزایش )کاهش( در قیمت

ن اخواهد شد و سبب خواهد شد تا نرخ ارز حقیقی بدون تغییر باقی بماند. بنابراین اگر بتو

توان به برقرار بودن نظریه برابری قدرت باشد، مینشان داد که نرخ حقیقی ارز پایا می

خرید در بلندمدت پی برد، اما درصورتی که فرضیه پایایی نرخ ارز حقیقی برقرار نباشد، 

 باشد.توان نتیجه گرفت که نظریه برابری قدرت خرید برقرار نمیمی

 ی قدرت خرید غیرخطی نظریه برابرتعدیل  -2 -2

بیشتر  گذشته هایدهه به نسبت اقتصاد تجربی مطالعات در غیرخطی هایمدلاخیراً، 

 بینیپیش به محققان عالقمندی افزایش دلیل به موضوع اند، که اینمورد توجه قرار گرفته
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است. مطالعات متعددی از جمله  بوده غیرخطی هایمدل وسیله به متغیرهای اقتصادی

(، سارنو و 9111) 3(، سارینتیس9111) 2(، آبسفلد و تیلور9111) 9ارانمایکل و همک

ای غیرخطی برای نظریه های آستانهاز مدل (2898) 5( و بک و همکاران2882) 2همکاران

های سری زمانی خطی اند. به طور خاص، مدلاستفاده کرده (PPP)برابری قدرت خرید 

به صورت یکسان در تمام  (PPP)رت خرید برابری قدبه تعدیل نرخ ارز حقیقی و سطوح 

های مبادله کند که هزینهشود. با این حال این نظریه بیان مینقاط زمان محدود می

 )PPP(برابری قدرت خرید نرخ ارز حقیقی را به سمت  1توانند با قانون قیمت واحدمی

-(. به2895، 1گیرد )چین لو و مورلیهدایت کنند، اما در مواقعی این عمل صورت نمی

، 1ها، نشر درخواست مزایده0های مبادله مانند کارمزدهاطوریکه، در بازارهای مالی، هزینه

، قوانین و مقررات و ... وجود دارند که حجم تجارت را تحت تأثیر قرار 98اثرگذاری قیمتی

 مبادالتی هزینه و است شده تشکیل ناهمگنی عوامل از مالی بازار اینکه ویژه بهدهند. می

 مانند عواملی از اقتصادی شرایط. است متفاوت گذارانسرمایه از یک هر برای حقیقی

 اقتصادی عوامل ناهمگنی و نهادی صنعتی، هایناپذیری انعطاف مبادالتی، هایهزینه

-انباشتگی متعارف که تأثیر هزینههای همآزمون در است ممکن رو، این پذیرد. ازمی تأثیر

را با شکست مواجه  (PPP)گیرند، نظریه برابری قدرت خرید ده میهای مبادالتی را نادی

 (.9301)جعفری صمیمی و همکاران، کرده و تأیید نکنند 

غیرخطی با لحاظ کردن تغییر رژیم در نرخ ارز حقیقی، برای مطالعه  هایبنابراین، مدل

 ارز رخن تعیین های تعادلی بااین مدل تر هستند.مناسب (PPP)برابری قدرت خرید 

 قدرت برابری به نسبت غیرخطی تعدیل فرآیند وجود بر مبادله هایهزینه وجود با حقیقی

دهند که تعدیل واقع، بسیاری از مطالعات تجربی اخیر نشان می دارند. در داللت خرید

                                                 
1 Michael et al. 
2 Obstfeld & Taylor 
3 Sarantis 
4 Sarno et al. 
5 Bec et al.  
6 Law of One Price 
7 Chien Lo & Morley 
8 Brokerage-Fee 
9 Bid-Ask-Spread 
10 Impact Price 
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های خطی تخمین زده تر از مدلهای غیرخطی سریعدر مدل (PPP)برابری قدرت خرید 

 (.2895ورلی، شود )چین لو و ممی

های ریشه واحد خطی معمولی توان از آزمونبه دلیل وجود چنین رفتار غیرخطی، نمی

برای آزمون تئوری برابری قدرت خرید استفاده نمود. بنابراین، مدل غیرخطی که این 

 9ها را در بر داشته باشد، آزمون ریشه واحد غیرخطی مارکوف سوئیچینگویژگی

(MSADFخواهد بود که ت )( پیشنهاد شده است.9111) 2وسط هال و همکاران 

در ادامه، برخی از مطالعات تجربی انجام یافته در خصوص موضوع پژوهش در داخل و 

 اند.خارج کشور به اختصار مرور شده

ای به بررسی نظریه برابری قدرت خرید و ساختار ( در مطالعه9309) 3شجری و نصراللهی

 -انباشتگی جوهانسنهای ریشه واحد و روش هماند. آنها از آزمونبازار ارز در ایران پرداخته

جوسیلیسوس برای بررسی روابط بلندمدت و از روش تصحیح خطای برداری برای رابطه 

 شکل ایران ارزى نظام در ارز نرخ پنج حداقل اینکه دلیل به اند.مدت استفاده کردهکوتاه

 پنج براى انباشتگیهم روش قالب در را ریدخ قدرت برابرى نظریه رو این از ،است گرفته

اند. مورد آزمون و بررسی قرار داده ایران در قیمت متفاوت هاىشاخص و مؤثر حقیقی نرخ

 رقابتى مقادیر از ارز نرخ که صورتى درنتایج حاصل از تحقیق نمایانگر آن است که 

و در  دارند رقابت قدرت صادراتى و واردات جایگزین از اعم داخلى صنایع باشد، برخوردار

 .است برقرار ایران در خوبىه ب خرید قدرت برابرى این صورت

خرید در ایران در  قدرت برابری ای به بررسی تئوری( در مطالعه9312) 2پدرام و دهنوی

 دراند. پرداخته 9331-9318ی زمانی طی دوره ایآستانه رگرسیون چارچوب مدل خود

 و معرفی ایلحظه ایآستانه خود بازگشت و ایآستانه زگشتبا خود مدل دو مطالعه، این

 و ایآستانه همگرایی هایآزمون از استفاده با نهایت، در مورد بررسی قرار گرفته است.

( به آزمون فرضیه برابری 2889) 5سیکلوس و اندرس توسط ارائه شدهای ای لحظهآستانه

اکی از برقراری تئوری برابری قدرت قدرت خرید در ایران پرداخته شده است. نتایج ح

خرید و نامتقارن بودن فرآیند تعدیل برابری قدرت خرید بلندمدت نسبت به سطح تعادل 

 باشد.می

                                                 
1 Markov switching unit Root test 
2 Hall et al. 
3 Shajari & Nasrollahi (2002) 
4 Pedram & Dehnavi (2013) 
5 Enders & Siklos 
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ای به بررسی نظریه برابری قدرت خرید در ایران ( در مطالعه9312حقیقت و الریجانی )

 از منظوررای این اند. بپرداخته 9331-9319با لحاظ شکست ساختاری طی دوره زمانی 

 شکست لحاظ امکان آنها در که استرازیکیچ لی و اندریوز زیوت واحد ریشه هایآزمون

 ریشه فرضیه وجود به دست آمده، نتایج براساس. انداستفاده کرده دارد، وجود ساختاری

 لی و اندروز زیوت واحد ریشه آزمون از استفاده با ارز حقیقی نرخ متغیر در واحد

 دم. عاست پایا ارز حقیقی نرخ که گرفت نتیجه تواننمیلذا  و نشده است رد چاسترازیکی

 ایران در خرید قدرت برابری نظریه برقراری فرضیه رد به معنای نیز ارز حقیقی نرخ پایایی

 انباشتگیهم آزمون از واحد ریشه هایآزمون نتایج از اطمینان برای ادامه در. آنها است

 رویکرد این اند.کرده استفاده پویا نیز  معمولی مربعات حداقل روش و لوتکیپول سیکنن

 خرید قدرت برابری نظریه دهدمی نشان و کرده تأیید را واحد ریشه هایآزمون نتایج نیز

 نیست. برقرار ایران در

 ( به بررسی نرخ ارز حقیقی با هدف سنجش برابری قدرت خرید2882) 9فریکسو و باربوسا

(PPP) اند. در برزیل پرداخته 9151-2882ی زمانی از مدل غیرخطی طی دوره با استفاده

اند. نتایج حاکی استفاده کرده (STR)آنها برای این منظور از الگوی رگرسیون انتقال مالیم 

از آن است که بر اساس شاخص تورم مصرف کننده، نرخ ارز حقیقی رفتار غیرخطی را 

ماند و با یک حالت انفجاری به است پایدار می دهد و زمانی که دور از تعادلنشان می

شود. نرخ ارز بر اساس شاخص قیمت عمده فروشی حالت خطی را نشان برابری نزدیک می

 داده است و فرضیه صفر مبنی بر وجود ریشه واحد رد شده است.

ای به بررسی برابری قدرت خرید در کشورهای ( در مطالعه2881) 2و همکاران بینامر

به منظور سنجش اعتبار برابری قدرت خرید  FISTARفریقا با استفاده از مدل شمال آ

ز های اراند. نتایج نشانگر آن است که حافظه بلندمدت و غیرخطی در تمام نرخپرداخته

شمال آفریقا پذیرفته نیست. در واقع رفتار نرخ ارز غیرخطی بوده و همچنین نتایج نشان 

 شود.در کشور تونس پذیرفته نمیدهد که برابری قدرت خرید می

( به بررسی اعتبار برابری قدرت خرید با استفاده از آزمون ریشه واحد ضریب 2898) اصالن

پرداخته است. وی   (ASEAN) 2در اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا (LM) 3 الگرانژ

                                                 
1 Freixo & Barbosa 
2 Benamar et al. 
3 Lagrange multiplier 
4 The Association of Southeast Asian Nations 
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ا از یبرای بررسی اعتبار نظریه برابری قدرت خرید در اتحادیه کشورهای جنوب شرق آس

 دهد کههر دو بازار رسمی و سیاه استفاده کرده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می

شواهد قوی در حمایت از برابری قدرت خرید در بلندمدت برای شش کشور اتحادیه 

کشورهای جنوب شرق آسیا یعنی اندونزی، مالزی، میانمار، فلیپین، سنگاپور و تایلند 

 وجود دارد.
ای به بررسی برابری قدرت خرید با تعیین نقاط ( در مطالعه2899) 9کوال و همکاران

ی زمانی های بازار رسمی و سیاه نرخ ارز  طی دورهشکست درونزا با استفاده از داده

اند. آنها از آزمون ریشه واحد کشور خاورمیانه و شمال آفریقا پرداخته 93در 9110-9118

ای تعیین شکست ساختاری در سطح استفاده که درونزا است بر (LM)ضریب الگرانژ 

کشور معتبر  93کشور از  0اند. نتایج حاکی از آن است که برابری قدرت خرید برای کرده

 است.

( به بررسی اعتبار بلندمدت آزمون برابری قدرت خرید در الجزایر با 2895) 2سی محمد

-2895:85ی طی دوره های ماهانهداده و (PECM)  3استفاده از مدل تصحیح خطا پانلی

شریک تجاری اصلی الجزایر یعنی  1پرداخته است. نمونه انتخابی مطالعه،  2883:89

کانادا، چین، ژاپن، سوئیس، سوئد، ترکیه، انگلستان، ایاالت متحده و کشورهای منطقه 

باشد. نتایج حاکی از آن است که نوسانات نرخ ارز دوجانبه بوده و برای حمایت از یورو می

مدت دهد که رابطه بلندضیه برابری قدرت خرید مناسب است. بنابراین نتایج نشان میفر

 های نسبی وجود دارد.بین نرخ ارز و قیمت

کشور آمریکای  1( اعتبار فرضیه برابری قدرت خرید در 2891) 2واسکونسلوس و جونیور

ه آنها با استفادالتین را با استفاده از آزمون ریشه واحد خطی و غیرخطی بررسی کردند. 

بر اساس آزمون ریشه  PPPنتیجه گرفتند که فرضیه  2892-9112از اطالعات ماهانه 

واحد خطی در کشورهای شیلی و پرو معتبر بوده و بر اساس آزمون ریشه واحد غیرخطی 

 تنها در مکزیک اعتبار دارد.

را با استفاده از  ای اعتبار نظریه برابری قدرت خرید( در مطالعه2891کاراگوز و ساراچ )

در ترکیه  2892و ژوئن سال  2883های ژانویه سال بین ماه 5آزمون ریشه واحد غیرخطی

                                                 
1 Kula et al. 
2 Si Mohammed 
3 Panel Error Correction Model 
4 Vasconcelos & Junior 
5 Nonlinear Unit Root Test 
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اند. نتایج حاصل از آزمون ریشه واحد غیرخطی، حاکی از آن است که نظریه بررسی کرده

 برابری قدرت خرید در این کشور معتبر نیست.

شامل برزیل،  BRICSرا در کشورهای  PPP( اعتبار فرضیه 2891) 9گوریش و تیراش اوغلو

اند. آنها با استفاده از آمار و اطالعات روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی بررسی کرده

های ریشه واحد غیرخطی به این نتیجه و آزمون 2895-9113ماهانه طی دوره زمانی 

داشته  اعتباررسیدند که نظریه برابری قدرت خرید در کشورهای برزیل و آفریقای جنوبی 

 شود.و در سایر کشورهای مورد بررسی تأیید نمی

دهد که علیرغم بررسی نظریه برابری قدرت خرید در ایران از مرور مطالعات نشان می

سوی چند مطالعه، بررسی غیرخطی این نظریه تنها با استفاده از رویکرد خودرگرسیون 

ارد تا نظریه مذکور در ایران را با استفاده ای انجام یافته است. لذا این مطالعه سعی دآستانه

 سوئیچینگ مورد ارزیابی قرار دهد. -از آزمون ریشه واحد مارکوف

 های تحقیقشناسی و دادهروش -3
همانطور که در بخش قبل یه آن اشاره شد، یکی از رویکردهای اصلی برای بررسی برقراری 

ارز حقیقی است. در صورتی که نرخ  نظریه برابری قدرت خرید، بررسی پایایی متغیر نرخ

توان استنباط کرد که نظریه برابری قدرت خرید دارای اعتبار ارز حقیقی پایا باشد می

ای شود که برابری قدرت خرید برقرار نیست. اما مسئلهاست، در غیر این صورت گفته می

. به داشته باشدتواند رفتار غیرخطی که وجود دارد این است که متغیر نرخ ارز حقیقی می

ها برقرار باشد و در برخی عبارت دیگر، ممکن است برابری قدرت خرید در برخی از دوره

های ریشه واحد معمولی چنین رفتار غیرخطی را های دیگر فاقد اعتبار باشد. آزموندوره

. ای همراه باشندکنندهتوانند با نتایج گمراهتوانند در نظر بگیرند و از این رو مینمی

تر نیز ذکر شد برای در نظر گرفتن رفتار غیرخطی بالقوه در نرخ ارز همانطور که پیش

حقیقی در این مطالعه از آزمون ریشه واحد مارکوف سویئیچینگ استفاده خواهد شد. 

 های ارزیتواند در نتیجه سیاسترفتار غیرخطی در نرخ ارز حقیقی در اقتصاد ایران می

ی هادهد که دولترسی تاریخچه نرخ ارز در اقتصاد ایران نشان میها به وجود آید. بردولت

اند و اند. برخی تالش در تثبیت نرخ ارز داشتهمختلف رویکرد متفاوتی با نرخ ارز داشته

هایی نیز منجر به اند؛ چنین سیاستبرخی تعیین ارزش آن را به بازار واگذار کرده

                                                 
1 Gutris & Tirasoglu 
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زار شده است. در چنین شرایطی دور از انتظار های ثبات و شوک در این باگیری دورهشکل

 نیست که نرخ ارز حقیقی دارای رفتار غیرخطی باشد. 

 نگیچیسوئ -واحد مارکوف شهیآزمون ر -1 -3

توان به شکل زیر نوشت. رابطه ذکر شده یافته را میفولر تعمیم-رابطه کلی آزمون دیکی

 امل روند است:در زیر، حالتی است که هم شامل عرض از مبدأ و هم ش

(2)                                 ∆𝑦t = 𝑐 + 𝜕𝑡 + δyt−1 + ∑ θi
k
i=1 ∆yt−1+εt       

( بر اساس آزمون فوق، آزمون ریشه واحد مارکوف سویچینگ را 9111) 9هال و همکاران

ود های مختلف وجدر وضععععیت 2اند که امکان تغییر هر یک از اجزای معادله ارائه نموده

( با تکیه بر این واقعیت که اغلب متغیرهای 9111دارد. به عبارت دیگر، هال و همکاران )

دهند، معتقد هسععتند که این متغیرها ممکن اقتصععادی از خود رفتار غیرخطی نشععان می

اسعت در وضععیت خاصعی رفتار ایسعتا از خود نشان دهند و در وضعیت دیگری، ناایستا 

را در چند رژیم مختلف مورد آزمون قرار  2ریشععه واحد  باشععند. بر این اسععاس، آزمون

 دهند. می

(5)       ∆𝑦t = 𝑐(𝑠𝑡) + 𝜕(𝑠𝑡)𝑡 + δ(𝑠𝑡)yt−1 + ∑ θi
k
i=1 (𝑠𝑡)∆yt−1+εt  

دهنده متغیر پنهان وضعیت است و بر اساس فرآیند مارکوف مرتبه نشان 𝑠𝑡که در آن 

 هایتوان معادله آزمون ریشه واحد را در رژیم، می5اساس معادله  کند. براول، تغییر می

مختلف تخمین زد و در هر رژیم به صورت جداگانه آزمون ریشه واحد را انجام داد. آزمون 

 یافته خطی است و فرضیهفولر تعمیم-ریشه واحد در این آزمون، کامالً مشابه آزمون دیکی

δ(st) = δ(st)را در مقابل فرضیه  0 < کند. متأسفانه توزیع آماره آزمون آزمون می 0

ی اکند و توزیع پیچیدهاستاندارد پیروی نمی tفولر در فرضیه صفر آزمون، از توزیع -دیکی

استفاده  2استرپدارد. برای اینکه بتوان توزیع این آزمون را استخراج نمود، از روش بوت

ی فولر برای یک مدل دو رژیمی به این شده است. برای استخراج توزیع آماره آزمون دیک

 شود:شکل عمل می

سویچینگ برآورد  -های تخمین مدل مارکوفبا استفاده از یکی از روش 5ابتدا معادله   -9

δ(1))های برای آزمون tشوند و مقدار آماره شود و پارامترهای مدل محاسبه میمی = 0 

δ(2)و  =  . شوند( ذخیره می0

                                                 
1 Hall et al. 
2 Bootstrap 
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δ(1)) شود در هر دو رژیم برابر صفر در نظر گرفته می 𝑦𝑡−1ضریب متغیر  -2 = و  0

δ(2) = شوند. شود و پارامترهای مدل مجدداً محاسبه می( و این قید به مدل اعمال می0

 شوند.ضرایب بدست آمده و همچنین تابع احتماالت انتقال ذخیره می

های اخالل، نمونه های تصادفی برای جزءبر اساس ضرایب بدست آمده و ایجاد سری -3

 شود.ساخته می 𝑦𝑡جدیدی برای متغیر 

بدون هیچ محدودیتی تخمین زده  5بر اساس نمونه جدید بدست آمده، مجدداً معادله  -2

 شود.محاسبه و ذخیره می δ(2)و  δ(1)مربوط به  tشده و آماره 

 شوند.بار تکرار می 9888، در این تحقیق 2و  3مراحل  -5

در اختیار داریم. بر اساس  tمقدار آماره  δ(2) ،9888و  δ(1)هر دو پارامتر  حال برای -1

درصد  5توانیم توزیع تجربی آزمون را استخراج کنیم و با محاسبه کوانتایل این مقادیر می

، مقادیر بحرانی را برای آزمون استخراج نماییم. با مقایسه tمقدار آماره  9888برای این 

در مرحله اول بدست آوردیم با مقادیر بحرانی بدست آمده در این مرحله که  tمقادیر آماره 

 توانیم در مورد ایستایی متغیرها اظهار نظر کنیم.می

 های تحقیقداده -2 -3

های ساالنه نرخ ارز حقیقی در این تحقیق برای بررسی نظریه برابری قدرت خرید از داده

است. برای محاسبه نرخ ارز حقیقی، سه  استفاده شده 9311تا  9331های در بازه سال

کننده ایران و های مصرفمتغیر نرخ ارز اسمی در بازار غیررسمی، سطح عمومی قیمت

کننده ایاالت متحده آمریکا مورد استفاده قرار گرفته است. های مصرفسطح عمومی قیمت

ط به شاخص های مربوهای نرخ ارز از بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و دادهداده

های بانک جهانی استخراج شده است. با کننده ایران و آمریکا از پایگاه دادهقیمت مصرف

 استفاده از متغیرهای مذکور، نرخ ارز حقیقی بر اساس رابطه زیر محاسبه شده است:

(1)                                                                                  qt = st ×
pt
∗

pt
 

*که در آن، 

tp های کشور خارجی،سطح عمومی قیمتtp های کشور سطح عمومی قیمت

 نرخ ارز اسمی است. tsداخلی و 

 های تجربیتحلیل یافته -4
طور که دهد. همانقیق نشان می، روند نرخ ارز حقیقی را در بازه مورد بررسی تح9نمودار 

با شیب مالیمی  9358تا سال  9331شود، نرخ ارز حقیقی از سال در نمودار مشاهده می

ای است که سیاست تثبیت نرخ ارز اجرا افزایش یافته است، این دوره مصادف با دوره
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هیچ  ریال تثبیت شده بود و عمالً 11شد. در این دوره، نرخ ارز اسمی در رقمی حدود می

گرفت. افزایش نرخ ارز حقیقی در این دوره علیرغم ثابت تغییری در نرخ ارز صورت نمی

ها در بودن نرخ ارز اسمی، به این دلیل بوده است که در این دوره، سطح عمومی قیمت

کشور خارجی )ایاالت متحده آمریکا( در مقایسه با کشور داخلی با شتاب بیشتری در حال 

گیر در درآمدهای نفتی، مخارج دولت به ، با افزایش چشم9358ز سال افزایش بود. پس ا

شدت افزایش پیدا کرد و تورم داخلی روند صعودی به خود گرفت؛ در این دوره، به دلیل 

افزایش قیمت نفت اقتصاد آمریکا نیز شاهد تورم باالیی بوده است، اما سطح عمومی 

به اقتصاد آمریکا رشد داشته است. در ها در داخل کشور با شتاب بیشتری نسبت قیمت

این دوره، عالوه بر افزایش تورم داخلی در مقایسه با کشور خارجی، نرخ ارز اسمی نیز 

کاهش یافته است، در مجموع این موضوع باعث شده تا نرخ ارز حقیقی با شیب نسبتًا 

قوع انقالب برسد. با و 9351تندی کاهش یافته و به کمترین مقدار تاریخی خود در سال 

، درآمدهای نفتی ایران به دلیل اعتصابات کارگری با کاهش روبرو 9351اسالمی در سال 

و با وقوع  9351ها از سوی ایاالت متحده آمریکا در سال شد و بعدها با اعمال تحریم

های بعد این موضوع تشدید شد. در این جنگ و همچنین کاهش قیمت نفت در سال

ریال در سال  988آزاد فاصله بسیار زیادی از نرخ ارز رسمی گرفت و از دوره، نرخ ارز بازار 

رسید؛ در این دوره، به دلیل کمبود منابع ارزی عماًل  9311ریال در سال  119به  9351

ها در بازار ارز به صورت آزادانه توانست صورت بگیرد و قیمتکنترلی روی بازار آزاد نمی

شود، نرخ ارز حقیقی )در نتیجه که در نمودار مشاهده میکردند. همانطور تغییر پیدا می

 9311با شیب نسبتاً زیادی افزایش یافته و تا سال  9351افزایش نرخ ارز اسمی( از سال 

های اقتصاد کاسته ، از نااطمینانی9311این روند ادامه داشته است. با پایان جنگ در سال 

نرخ ارز اسمی در کنار تورم باالی داخلی شد و نرخ ارز اسمی با کاهش روبرو شد. کاهش 

 هایگیری نرخباعث شد تا مجدداً، نرخ ارز حقیقی با کاهش روبرو شود. به دلیل شکل

ای را برای اقتصاد ایران به وجود چندگانه ارزی بعد از انقالب اسالمی که مشکالت عدیده

 های ارزاوت فاحش نرخآورده بود و همچنین برای مقابله با رانت ایجاد شده که حاصل تف

سازی نرخ ارز را در رسمی و نرخ بازار آزاد بود، دولت تصمیم گرفت تا سیاست یکسان

اجرا نماید. دولت در ابتدای این سال، نرخ بازار آزاد را به عنوان نرخ رسمی  9312سال 

 کننده نرخ ارز باشد. با اجرای سیاستاعالم نمود و بنا بر این شد که بازار، تعیین

بازان وارد بازار شدند و نرخ ارز اسمی با افزایش قابل مالحظه روبرو سازی سفتهیکسان
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شود، در این سال، نرخ ارز حقیقی مجدداً روند طور که در نمودار مشاهده میشد. همان

صعودی خود را آغاز نموده است. دیری نپایید که به دلیل کاهش قیمت نفت و سررسید 

ارجی، دولت کنترل خود را بر بازار از دست داد و مجدداً نرخ ارز های خبازپرداخت بدهی

های بعد به دلیل فشارهای بنیادی )کسری بودجه دولت، تورم بسیار دو نرخی شد. در سال

شد و به دلیل کاهش کنترل دولت بر بازار ارز، نرخ ارز اسمی، روند باال( که بر ارز وارد می

مجدداً نرخ ارز حقیقی افزایش یافت. با افزایش افزایشی شدیدتری به خود گرفت و 

سازی نرخ گرفت که سیاست یکسان ، دولت مجدداً تصمیم9310درآمدهای نفتی از سال 

سازی را مجدداً در دستور کار خود قرار داد. پس ، یکسان9309ارز را اجرا کند و در سال 

کنترل کاملی بر بازار ارز  از این سال، درآمدهای نفتی به شدت افزایش پیدا کرد و دولت

تغییر چندانی نداشته باشد  9301داشت. این موضوع باعث شد تا نرخ ارز اسمی تا سال 

ها میان ایران و ایاالت متحده آمریکا گیری تنشو نرخ ارز حقیقی به شدت افت کند. با اوج

 دت افت کردها علیه ایران، درآمدهای نفتی ایران و منابع ارزی کشور به شو وضع تحریم

 98،189ای روبرو شد. به طوری که از حدود  و نرخ ارز اسمی با افزایش قابل مالحظه

رسید. این موضوع باعث شد تا نرخ  9319ریال در سال  21،851به  9301ریال در سال 

ارز حقیقی مجدداً روند افزایشی به خود بگیرد. اما پس از آن به دلیل تفاوت فاحش میان 

خارجی و ثبات نسبی نرخ ارز اسمی، نرخ ارز حقیقی، مجددًا روند کاهشی  تورم داخلی و

ها ها در تمامی دوراندهد که دولتیه خود گرفت. مروری بر تاریخچه نرخ ارز نشان می

اند که به نوعی بازار ارز را تحت کنترل خود داشته باشند اما در مواقعی همواره تالش کرده

های کاهش بوده است، بازار ارز از کنترل خارج شده و شوک که درآمدهای نفتی و ارزی با

 کند. شدیدی به بازار ارز وارد شده است و نرخ ارز خود را با عوامل بنیادی اقتصاد تعدیل می
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 (: روند نرخ ارز حقیقی1نمودار )

 منبع: محاسبات تحقیق

تایج ردازیم، ابتدا نپیش از اینکه به استفاده از آزمون ریشه واحد مارکوف سوئیچینگ بپ

شود تا امکان مقایسه این روش خطی با یافته گزارش میفولر تعمیم-آزمون خطی دیکی

نتایج آزمون ریشه  9نتایج آزمون غیرخطی مارکوف سوئیچینگ وجود داشته باشد. جدول 

 دهد.یافته را نشان میفولر تعمیم-واحد دیکی

 یافته برای نرخ ارز حقیقیتعمیم فولر-(: نتایج آزمون ریشه واحد دیکی1جدول )

 1با عرض از مبدأ و روند با عرض از مبدأ متغیر/ حالت آزمون

 66/1-   (444/0) 41/1-   (748/0) (tqنرخ ارز حقیقی )

 ن هستند.دهنده مقدار ارزش احتمال آزموهستند. اعداد داخل پرانتز نشان tدهنده آماره مقادیر گزارش شده، نشان

 های تحقیقمنبع: یافته

، متغیر نرخ ADFدهد، بر اساس آزمون ریشه واحد نشان می 9طور که نتایج جدول همان

ارز حقیقی در هیچ یک از حاالت با عرض از مبدأ و با عرض از مبدأو روند پایا نیست. به 

ن اقتصاد ایرا عبارت دیگر، نتایج این آزمون حاکی از عدم برقراری برابری قدرت خرید در

                                                 
ققین مانند شود، اما برخی محمعموالً فقط از حالت عرض از مبدأ استفاده می PPP، برای آزمون گرچه در مطالعات1 

Taylor (2002)اند. ایشان معتقد هستند عرض از مبدا، متغیر روند قطعی را نیز در آزمون لحاظ نموده ، عالوه بر

وری بخش قابل تجارت با بخش غیرقابل تجارت وجود داشته باشد، نرخ ارز که در صورتی که تفوات فاحشی در بهره

رتی که این روند را در معادله آزمون ریشه واحد وارد نکنیم، ممکن حقیقی دارای یک روند قطعی خواهد بود و در صو

 ( را رد کنیم.PPPاست )به اشتباه( نتوانیم فرضیه صفر آزمون )برقرار نبودن 

q 
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تر نیز ذکر شد، ممکن است به دلیل غیرخطی بودن رفتار طور که پیشاست. البته همان

نتایج آزمون  3متغیر نرخ ارز حقیقی نتایج این آزمون نادرست باشد. در ادامه، در جدول 

ریشه واحد مارکوف سوئیچینگ گزارش شده است. پیش از اینکه بتوانیم آزمون ریشه 

سویئیچنگ را انجام دهیم، باید ابتدا بررسی کنیم که آیا ضرورتی وجود  واحد مارکوف

دارد که از یک آزمون غیرخطی استفاده کنیم یا خیر. برای این منظور از آزمون نسبت 

 ییحداکثر راستنما ریآزمون، از مقاد نیمقدار آماره اشود. ( استفاده میLRراستنمایی )

با دو  گری( و مدل دخطی ADFآزمون -یمدل خط) میرژ کیمدل با  کی ب،یمدل رق دو

 یو دارا گرددی(، محاسبه مآزمون ریشه واحد مارکوف سوئیچینگ-یخطری)مدل غ میرژ

ورد م نانیدر سطح اطم یبحران ریکه مقدار آماره از مقاد ی. در صورتباشدیم دویکا عیتوز

گزارش  9آن در جدول که نتایج ) یاظهار نظر نمود که مدل خط توانیباشد م شترینظر ب

 .ودشاستفاده  یرخطیاز مدل غ یستینبوده و با یمدل مناسب نانی( در آن سطح اطمشد

 گزارش شده است. 2در جدول  LRنتایج آزمون 

 LR(: نتایج آزمون 2جدول )

 مقدار آماره درجه آزادی ارزش احتمال

000/0 4 73/44 

 یقتحق هاییافتهمنبع: 

وجود دارد، این است  LRغیرخطی بودن به کمک آزمون مشکلی که در آزمون بررسی 

که در فرضیه صفر این آزمون به علت وجود پارامترهای مزاحم، توزیع مجانبی آماره آن 

باشد. متأسفانه، در فرضیه صفر این )آماره آزمون نسبت راستنمایی( غیراستاندارد می

ماتریس اطالعات، ماتریس و )احتماالت انتقال( قابل تعریف نبوده آزمون پارامترهای 

 LRی توان توزیع مجانبی آماره( نشان دادند که می9110) 9باشد. آنگ و بکارتمنفرد می

ی و رژیم یک و دو را با استفاده از توزیع کای دو تقریب زد، به طوری که درجهبین د

خطی اعمال های آزادی این توزیع برابر تعداد پارامترهای مزاحم به عالوه تعداد محدودیت

باشد. بنابراین در این تحقیق از این آماره برای مقایسه روش خطی و غیرخطی شده می

شود. در باال نیز، درجه آزادی در نظرگرفته شده برای آزمون، تعداد استفاده می

دهد، نشان می  2طور که نتایج جدول همان ها به عالوه پارامترهای مزاحم است.محدودیت

داری یک درصد بزرگتر بوده و از مقدار بحرانی آن در سطح معنی LRمون مقدار آماره آز

های خطی، بهتر است که از آزمون ریشه توان نتیجه گرفت که به جای مدلبنابراین می

                                                 
1 Ang & Bekaeat 
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استفاده شود. نتایج آزمون  ADFخطی مارکوف سوئیچینگ به جای آزمون خطی واحد غیر

 رش شده است.گزا 3ریشه واحد مارکوف سوئیچینگ در جدول 

 نتایج آزمون ریشه واحد مارکوف سوئیچینگ برای متغیر نرخ ارز حقیقی (:3جدول)
با عرض از مبدأ و 

 روند
 متغیر رژیم با عرض از مبدأ

tqنرخ ارز حقیقی ) 1رژیم  (047/0)   -41/6 (040/0)   -34/7

 4رژیم  (144/0)   -60/4 (441/0)   -44/4 (

 هستند. tدهنده مقدار آماره دیر گزارش شده، نشانمقا

استرپ و سازی بوتدهنده مقدار ارزش احتمال آزمون هستند که با استفاده از روش شبیهاعداد داخل پرانتز نشان

 اند.با هزار بار تکرار محاسبه شده

 های تحقیقمنبع: یافته

طور که در دهد. همانان می، نتایج آزمون ریشه واحد مارکوف سوئیچینگ را نش3جدول 

این جدول نیز قابل مشاهده است، متغیر نرخ ارز حقیقی در رژیم دو ناپایا و در رژیم یک 

پایا است. به عبارت دیگر، در رژیم یک شاهد برقرار بودن برابری قدرت خرید هستیم؛ اما 

ابری یم برای حاصل نشده است و به بیان بهتر در این رژدر خصوص رژیم دو چنین نتیجه

طور که در این دهد. همانها را نشان می، تفکیک رژیم2قدرت خرید اعتبار ندارد. نمودار 

برقرار است، مصادف  PPPنمودار قابل مشاهده است، رژیم یک، یا همان رژیمی که در آن 

های قابل مالحظه های ارزی یا افزایشهایی در اقتصاد ایران است که شاهد شوکبا دوره

ایم. از آنجایی که سیاست ارزی در ایران، به جای شناور مدیریت شده، خ ارز بودهدر نر

بیشتر به دنبال تثبیت نرخ ارز است، در مواقعی که بانک مرکزی توان تثبیت نرخ ارز را 

دارد و منابع کافی برای مدیریت بازار را در اختیار دارد، نرخ ارز از برابری قدرت خرید 

در مواقعی که به دلیل کمبود منابع )که عمدتاً در نتیجه کاهش  گیرد. امافاصله می

های شود، شوکدهد( کنترل بازار از دست بانک مرکزی خارج میدرآمدهای نفتی رخ می

ای افزایش یافته و نرخ ارز متناسب با برابری ارزی رخ داده و نرخ ارز با شتاب فزاینده

شود. این الگو، به وضوح مجدداً برقرار میقدرت خرید تعیین شده و برابری قدرت خرید 

دهنده تغییرات نرخ ارز ، قابل مشاهده است. خط قرمز در این نمودار، نشان2در نمودار 

های مربوط به رژیم اند، دورههایی که با رنگ متفاوت نمایش داده شدهحقیقی است و دوره

 یک یا همان رژیم برقرای برابری قدرت خرید است.
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 (PPP( و دو )عدم برقراری PPPهای یک )برقراری (: تفکیک رژیم2نمودار)

 های تحقیقمنبع: یافته

اتکا کنیم، الزم است تا جمالت خطای  3برای اینکه بتوانیم به نتایج حاصل از جدول 

آزمون ریشه واحد فاقد خودهمبستگی و ناهمسانی واریانس باشند. گرچه، بر اساس نتایج 

های متغیر وابسته های اطالعاتی آکاییک و شوارتز ورود وقفهآمارهآمده از تخمین، بدست

شده کنند، اما آزمون خودهمبستگی انجامرا برای رفع خودهمبستگی احتمالی تأیید نمی

زده شده، حاکی از وجود خودهمبستگی بین جمالت روی جمالت خطای معادله تخمین

ی واریانس جمالت خطای آزمون های خودهمبستگی و ناهمسانخطا است. نتایج آزمون

گزارش شده است. الزم به ذکر است که نتایج فرض نرمال بودن  2ریشه واحد در جدول 

جمالت خطای رگرسیون، در این جدول گزارش نشده است. دلیل آن نیز این است که 

توزیع مجانبی آماره آزمون ریشه واحد به نرمال بودن جمالت خطای رگرسیون بستگی 

( نیز اشاره شده است، جمالت خطا صرفًا 9111هال و همکاران )طور که در مانندارد و ه

 ( باشند.iidالزم است که عاری از خودهمبستگی و ناهمسانی واریانس )

 های جمالت خطانتایج آزمون (:4جدول)

 آزمون با عرض از مبدأ با عرض از مبدأ و روند

 خودهمبستگی (060/0)    44/13 (043/0)   41/14

 ناهمسانی واریانس (446/0)  408/0 (080/0)  0014/0

 دهنده ارزش احتمال است.دهنده مقدار آماره آزمون هستند. اعداد داخل پرانتز نشانمقادیر گزارش شده، نشان

 های تحقیقمنبع: یافته
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، به دلیل وجود خودهمبستگی، ممکن است نتایج آزمون 2بنابراین، بر اساس نتایج جدول 

اعتبار باشد. برای رفع خودهمبستگی، وقفه متغیر وابسته را وارد آزمون نموده و فاقد 

آوردن توزیع آماره آزمون صورت گرفته است. استرپ برای بدستسازی بوتمجدداً شبیه

بررسی جمالت خطا پس از وارد کردن وقفه متغیر وابسته حاکی از آن است که 

دارای واریانس همسان هستند. نتایج  خودهمبستگی رفع شده و جمالت خطا همچنان

گزارش  5آزمون ریشه واحد مارکوف سوئیچینگ با یک وقفه متغیر وابسته، در جدول 

آمده کاماًل مشابه با حالت قبل شود، نتایج بدستطور که مشاهده میشده است. همان

 است و تفاوت محسوسی در نتایج بدست نیامد.

ارکوف سوئیچینگ با یک وقفه متغیر وابسته نتایج آزمون ریشه واحد م (:5جدول)

 برای متغیر نرخ ارز حقیقی

با عرض از مبدأ و 

 روند
 متغیر رژیم با عرض از مبدأ

tqنرخ ارز حقیقی ) 1رژیم  (040/0)   -76/4 (060/0)   -31/7

 4رژیم  (441/0)   -81/4 (464/0)   -84/4 (

 هستند. tدهنده آماره مقادیر گزارش شده، نشان

استرپ و سازی بوتدهنده مقدار ارزش احتمال آزمون هستند که با استفاده از روش شبیهاعداد داخل پرانتز نشان

 اند.با هزار بار تکرار محاسبه شده

 های تحقیقمنبع: یافته

 گیرینتیجه -5
چالش  طور که گفته شد، بررسی اعتبار فرضیه برابری قدرت خرید یکی ازهمان

هت های مختلفی جرود. تاکنون از روشبرانگیزترین موضوعات در اقتصاد کالن به شمار می

بررسی اعتبار این فرضیه استفاده شده است. یک روش جدید و غیرخطی که از سوی 

سوئیچینگ  -مطالعات داخلی مورد توجه قرار نگرفته است، آزمون ریشه واحد مارکوف

 -مود تا با استفاده از آزمون ریشه واحد غیرخطی مارکوفاست. لذا این مطالعه سعی ن

مورد ارزیابی  9311-9331در ایران را طی دوره زمانی  PPPسوئیچنگ، اعتبار فرضیه 

 قرار دهد.

نشان داد که متغیر نرخ ارز حقیقی پایا نبوده و لذا  ADFبرآورد آزمون ریشه واحد خطی 

در ایران را تأیید کرد. این نتیجه با نتیجه  توان برقراری فرضیه برابری قدرت خریدنمی

 ( سازگار است.9312مطالعه حقیقت و الریجانی )
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 عوامل از یکی ارز نابرابری نرخ ،های نرخ ارز در کشورهای جهان سوماخیراً در اغلب بحران

 چند را هاییبحران چنین هزینه بازارها، ادغام گسترش به رو روند. است بوده تأثیرگذار

. بنابراین، کنندمی تهدید را المللبین مالیه ثبات آنها از خیبر حتی و است نموده برابر

 توسعه، حال در هایکشور در که است آمده وجود به ایگسترده توافق اخیر، هایسال در

 مقاطع از که باشند ایگونه به بایستمی ارزی هایسیاست به مربوط اهداف پیگیری

 ارز اجتناب شود. نرخ مدت بلند عادلیت مسیر از انحراف طوالنی

ا ههای زیادی را تجربه نموده است و دولتبا توجه به اینکه نرخ ارز در ایران فراز و نشیب

اند، لذا تبعیت نرخ ارز از یک الگوی غیرخطی دور از رفتارهای متفاوتی با بازار ارز داشته

سوئیچینگ برای  -خطی مارکوفذهن نیست. فلذا، در این راستا از آزمون ریشه واحد غیر

استفاده شد. نتایج آزمون نسبت راستنمایی، انتخاب مدل  PPPبررسی اعتبار فرضیه 

 سوئیچینگ -غیرخطی در برابر مدل خطی را پیشنهاد داد. بنابراین از یک مدل مارکوف

 فولر استفاده شد. -دو رژیمی برای برآورد آزمون ریشه واحد دیکی

داد که متغیر نرخ ارز حقیقی در رژیم یک پایا بوده ولی در رژیم  نتایج تخمین مدل نشان

دو ناپایا است. به عبارت دیگر، فرضیه برابری قدرت خرید در رژیم یک برقرار بوده ولی در 

هایی در اقتصاد ایران رژیم دو برقرار نیست. بر اساس نمودار، رژیم یک مصادف با دوره

ایم. از گیر در نرخ ارز بودههای چشمافزایش های ارزی مثبت یااست که شاهد شوک

آنجایی که سیاست ارزی در ایران، به جای شناور مدیریت شده، بیشتر متمایل به تثبیت 

نرخ ارز است، در مواقعی که بانک مرکزی توان تثبیت نرخ ارز را دارد و منابع کافی برای 

گیرد. اما در رت خرید فاصله میمدیریت بازار را در اختیار دارد، نرخ ارز از برابری قد

دهد( مواقعی که به دلیل کمبود منابع )که عمدتاً در نتیجه کاهش درآمدهای نفتی رخ می

های ارزی رخ داده و نرخ ارز با شود، شوککنترل بازار از دست بانک مرکزی خارج می

ده و ین شای افزایش یافته و نرخ ارز متناسب با برابری قدرت خرید تعیشتاب فزاینده

 شود. برابری قدرت خرید مجدداً برقرار می

( نیز با استفاده از یک مدل 9301( و جعفری صمیمی و همکاران )9312پدرام و دهنوی )

غیرخطی، وجود رفتار نامتقارن در نرخ ارز و برقراری فرضیه قدرت خرید در ایران در 

مچنین نتیجه به دست آمده با اند. هچارچوب الگوی غیرخطی برای نرخ ارز را تأیید کرده

( متناقض است. آنها با استفاده از آزمون ریشه واحد 2891نتایج مطالعه کاراگوز و ساراچ )

 اند.غیرخطی، عدم اعتبار فرضیه برابری قدرت خرید در کشور ترکیه را نشان داده



 

 

 

 

 

 

 

 

  15                     9311/ تابستان 2/ شماره پنجم/ سال اقتصاد کاربردی هاینظریهصلنامه ف

  

ده از با استفا BRICSرا در کشورهای  PPP( اعتبار فرضیه 2891گوریش و تیراش اوغلو )

ریشه واحد غیرخطی مورد بررسی قرار داده و اعتبار فرضیه برابری قدرت خرید  هایآزمون

اند، که با نتیجه به دست آمده از این در کشورهای برزیل و آفریقای جنوبی را تأیید کرده

مطالعه سازگار است ولی نتایج سایر کشورهای مورد بررسی با نتیجه بدست آمده متناقض 

 است.

( که اعتبار نظریه برابری قدرت خرید در 2891نین مطالعه واسکونسلوس و جونیور )همچ

کشور آمریکای التین را با استفاده از آزمون ریشه واحد خطی و غیرخطی بررسی  1

بر اساس آزمون ریشه واحد خطی در کشورهای  PPPدهد که فرضیه اند، نشان میکرده

ین مطالعه متناقض است. ولی بر اساس آزمون ریشه شیلی و پرو معتبر بوده که با نتایج ا

 واحد غیرخطی تنها در مکزیک اعتبار دارد که با نتیجه این مطالعه سازگار است.

کشور  28ای اعتبار نظریه برابری قدرت خرید در ( نیز در مطالعه2899) 9لیو و سو

که با نتایج این  نداآفریقایی با استفاده از یک مدل غیرخطی را در بلندمدت تأیید کرده

 مطالعه سازگار است.

ود، شنتیجه به دست آمده از آزمون ریشه واحد غیرخطی، نتیجه غیرمعمولی محسوب نمی

ها طی دوره زمانی مورد مطالعه، تحت کنترل چرا که نرخ ارز در ایران برای اغلب سال

رل نرخ ارز تحت کنتتوان انتظار داشت که برای مقاطعی که دولت قرار داشته است. لذا، می

ز هایی که کنترل بازار ارز ابوده، فرضیه برابری قدرت خرید صادق نباشد و تنها برای سال

های قابل توجهی رخ داده است، این نظریه معتبر باشد. دست دولت خارج شده و شوک

توان اظهار داشت که در صورت تمایل به هر حال، بر اساس نتایج به دست آمده، می

از  توانذاران ارزی کشور به استفاده از نظام شناور یا شناور مدیریت شده، میگسیاست

 نظریه برابری قدرت خرید جهت تعیین نرخ ارز تعادلی در ایران بهره گرفت.

 

  

                                                 
1 Liu & Su 
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