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 مقاله پژوهشی

 

 ایران در رسمی نرخ ارز غیرتحلیل اثر نامتقارن قیمت نفت و شکاف تورم بر 

  1شهریار زروکی

 2 بارفروشی آرمان یوسفی

 3زادهاهللامیرحسین فتح
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 چکیده

است که تحت تأثیر  ترين متغیرهايیاز مهم رسمی غیر در اقتصادهای نفتی نظیر ايران، نرخ ارز در بازار

قیمت آن در اقتصاد ايران، در ا توجه به اهمیت نفت و گیرد. بر اين اساس و بقرار میقیمت نفت تغییرات 

آن است تا در کنار شکاف تورم بین ايران و آمريکا، اثر قیمت جهانی نفت بر نرخ ارز  اين مقاله کوشش بر

رسمی )دالر( در قالبی نامتقارن مورد بررسی قرار گیرد. برای اين منظور، برآورد الگو با رهیافت  غیر

ARDL صورت  0281:80تا  8319:8ی زمانی ماهانه در دوره یهادهداخطی و با استفاده از  خطی و غیر

بلندمدت با اثری  نفت تنها در قیمت هایتکانهکه در رهیافت متقارن، گرفته است. نتايج حاکی از آن است 

 اثر نفتی هایتکانه خطی، در رهیافت غیر صورتی است اين در. رسمی همراه است غیر ارز نرخ منفی بر

مدت و نفت هم در کوتاه قیمت مثبت هایتکانهکه  نحوی دارند. به رسمی ايران ارز غیر نرخ بر نامتقارنی

 بر نرخ ارز داریمعنا اثر آن، منفیِ هایتکانه داشته ولی ارز نرخ بر و البته منفی دارمعنا اثری هم در بلندمدت

 و مدتکوتاه خطی در غیر و خطی الگوی دو هر همچنین شکاف تورمی میان ايران و آمريکا، در ندارد.

 بر نرخ ارز همراه است.  داریمعنا اثر بلندمدت، با
 

 خطی. غیر ARDLرسمی، نامتقارن،  غیر ارز قیمت نفت، نرخ :های کلیدیواژه

Keywords: Oil price, Informal exchange rate, Asymmetric, NARDL. 

JEL Classification: C12, D82, E31, F31.  
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 مقدمه -1

های ی نفت نظیر ايران منبع اصلی اعتبار برای زيرساختدرآمد نفتی در کشورهای صادرکننده

نفتی تأثیر مهمی بر  هایتکانه شودمیاجتماعی و فیزيکی است. اين وابستگی به نفت سبب 

(. 0280، 8پورهای صادرکننده نفت داشته باشد )امامی و اديپهای اقتصادی در اکثر کشورفعالیت

کنند که کاهش درآمد خود ها تالش میيابد دولت در مجموع زمانی که درآمدهای نفتی کاهش

که سیستم مالیاتی ايران نفتی همچون مالیات جبران کنند. با توجه به اين را از طريق درآمدهای غیر

ی ناشی از کاهش از گستردگی و کیفیت الزم برخوردار نیست؛ در عمل جبران کسری بودجه

رسد و در نتیجه باعث افزايش سخت به نظر می نفتی، بسیار قیمت نفت از طريق درآمدهای غیر

. در سوی مقابل در اقتصاد ايران با شودمینااطمینانی در توانايی کشور در پرداخت تعهدات خود 

نظام ارزی شناور مديريت شده به هنگام افزايش قیمت نفت و به تبع آن افزايش درآمدها، توان 

که به هنگام افزايش نرخ ارز دولت با تزريق  نحوی ، بهيابدمیکنترلی دولت بر نرخ ارز افزايش 

دارد. از سويی ديگر اگر نرخ ارز ارز به بازار، قیمت آن را در سطح مورد نظر خود ثابت نگه می

به طور مصنوعی و بدون توجه به تفاوت تورم بین داخل و خارج کشور به صورت ساالنه تعديل 

د از گذشت چند سال ندارد. همچنین زمانی که ای جز جهش يکباره نرخ ارز بعنشود؛ نتیجه

جريانی از ارزهای خارجی، که ناشی از يک مازاد درآمد ناگهانی حاصل از افزايش قیمت نفت 

بدلیل مديريت ناصحیح موجب افزايش ارزش پول داخلی کشور  شودمیاست، وارد اقتصاد کشور 

و اين  شودمیل تجارت تضعیف قاب هایبخشی آن قدرت رقابتی صنايع و شده که در نتیجه

(. در پژوهش حاضر کوشش بر آن 8310، 0ايی از بروز بیماری هلندی است )کوردن و نیرینشانه

ارتباط بین قیمت جهانی نفت و شکاف تورم ايران و اياالت متحده با نرخ ارز  یفرضیهاست تا 

منظور از يک روش جديد در  رسمی در اقتصاد ايران مورد آزمون قرار گیرد. برای اين بازار غیر

استفاده شده است. عموم الگوهای اقتصادسنجی، الگويی خطی است. در يک  هادادهپردازش 

الگوی خطی، اندازه مطلق اثرگذاری متغیر توضیحی در روند افزايشی با روند کاهشی آن متفاوت 

رسمی  ارز بازار غیر نیست. به عبارتی ديگر در يک برآورد خطی از تحلیل اثر قیمت نفت بر قیمت

واحد افزايش يابد،  𝐴چنین تفسیری مرسوم است که اگر با افزايش قیمت نفت، قیمت ارز به اندازه 

                                                           
1. Emami and Adibpour (2012) 
2. Corden and Neary (1982) 
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واحد کاهش خواهد  𝐴صورت همزمان با کاهش قیمت نفت نیز قیمت ارز به میزان ه گاه بآن

ر افزايش قیمت نفت گونه نبوده و اثممکن است اين دهدمیچه که در واقعیت رخ يافت. ولی آن

رسمی ارز، متفاوت با اثر کاهش قیمت آن باشد. به عبارتی ديگر در اقتصاد ايران  بر بازار غیر

رسمی به هنگام افزايش و کاهش قیمت نفت، تأثیرپذيری  انتظار بر آن است که قیمت ارز بازار غیر

 رسمی یمت ارز بازار غیرمتفاوتی از خود نشان دهد. به نحوی که حداقل با افزايش قیمت نفت، ق

های محسوس در آن، قیمت ارز بازار کاهش يابد ولی پس از فروکش کردن قیمت نفت و کاهش

پذيرد؛ می االمکان يا با همان ضريب و نسبتی که از افزايش قیمت نفت تأثیررسمی حتی غیر

نگارندگان مقاله را بر آن افزايش نیابد و يا اينکه افزايشی را در مجموع تجربه نکند. اين موضوع 

داشت تا با توجه به مطالعات صورت گرفته، ضمن بررسی اثر شکاف تورم، بر تحلیل نامتقارنی اثر 

رسمی تمرکز نمايند و وجود نامتقارنی در اثرگذاری قیمت نفت  قیمت نفت بر قیمت ارز بازار غیر

از الگوهای  بايدمیچنین پردازشی  رسمی را آزمون کنند. برای دستیابی به بر قیمت ارز بازار غیر

( و همچنین با 0283)8شین و همکاران یمطالعهنامتقارن استفاده نمود. بر اين اساس، با استفاده از 

 توزيعی غیر هایوقفههای الزم در پايايی متغیرها، از رهیافت خودتوضیحی با شرطوجود پیش

شده است. پژوهش حاضر از چند منظر  ( در تبیین و تشريح نامتقارنی استفادهNARDL) 0خطی

نسبت به مطالعات پیشین متفاوت است. نخست، معرفی و بکارگیری رهیافت خودتوضیحی با 

( طراحی شده است. دوم، در 0283) خطی است که توسط شین و همکاران توزيعی غیر هایوقفه

ت از اثر کاهش مطالعات داخلی که توسط نگارندگان بررسی شده تفکیک اثر افزايش قیمت نف

 آن بر نرخ ارز صورت نگرفته است. 

در بخش دوم، ادبیات پژوهش با تأکید بر ادامه مقاله به اين صورت سازماندهی شده است که 

. بخش سوم به تصريح الگوی پژوهش در قالب الگوی شودمیمبانی نظری و مطالعات تجربی ارائه 

اختصاص يافته است.  هادادهخطی و همچنین توصیف  توزيعی غیر هایوقفهخودتوضیحی با 

برآورد الگوی پژوهش در دو زيربخش الگوی متقارن و الگوی نامتقارن، در بخش چهارم انجام و 

  گیری و پیشنهادات نیز در بخش پنجم صورت گرفته است.نتايج تفسیر شده است. نتیجه
 

 

                                                           
1. Shin (2014) 
2. Nonlinear Autoregressive Distributed Lag 
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 ادبیات پژوهش -2

رسمی، کانال شرايط تجاری نام  بر نرخ ارز )دالر( بازار غیر اولین کانال در اثرگذاری قیمت نفت

( بیان شد. ايشان با در نظر گرفتن مدلی ساده که شامل دو 8331) 8دارد که توسط آمانو و نوردن

که هر دو بخش از دو نهاده تجاری )نفت( و تجاری است )و اين بخش کاالی تجاری و کاالی غیر

کنند که با فرض ثابت بودن قیمت محصول کنند(؛ مطرح میده میکار( استفا تجاری )نیروی غیر

. شودمیتجاری تعیین  المللی، نرخ ارز توسط قیمت محصول در بخش غیرتجاری در سطح بین

تجاری داشته باشد، قیمت  اگر بخش تجاری تمايل به مصرف انرژی کمتری نسبت به بخش غیر

و در نتیجه نرخ  يابدمیتجاری در صورت افزايش در قیمت نفت افزايش  محصول در بخش غیر

 تری نسبت به بخش غیر. اگر بخش تجاری تمايل به مصرف انرژی بیشيابدمیارز نیز افزايش 

 هایتکانه. بنابراين، تغییرات نرخ ارز که در اثر شودمینتیجه معکوس حاصل  باشد، تجاری داشته

تجاری وابسته  تجاری و غیر هایبخشبه شدت مصرف انرژی در  گیرند؛قیمت نفت شکل می

( نیز با بیان يک مدل ساده تجاری که از جهات بسیاری به مدل آمانو و 0221) 0است. چن و چن

( شباهت دارد به تحلیل کانال اثرگذاری قیمت نفت بر نرخ ارز پرداختند. در اين 8331) نوردن

تجاری در داخل و خارج کشور، ابتدا تقريبی خطی  و غیرمدل با فرض تولید دو کاالی تجاری 

  :شودمیکننده به صورت زير تعريف لگاريتمی از شاخص قیمت مصرف
 

𝑃 = 𝜃 𝑃𝑇 + (1 − 𝜃)𝑃𝑁       (8)  

𝑃∗ = 𝜃∗𝑃𝑇∗
+ (1 − 𝜃∗)𝑃𝑁∗

      (0)  
 

قیمت کاالی تجاری در خارج کشور،  ∗𝑃𝑇 قیمت کاالی تجاری در داخل کشور، 𝑃𝑇که در آن، 

𝑃𝑁 تجاری در داخل کشور و  قیمت کاالی غیر𝑃𝑁∗ تجاری در خارج کشور  قیمت کاالی غیر

سهم مخارج کاالی تجاری برای  ∗𝜃سهم مخارج کاالی تجاری برای داخل کشور و  𝜃 است. 

صورت ه نرخ ارز رسمی است ب 𝑆( که در 𝑞خارج کشور است. سپس لگاريتم نرخ حقیقی ارز )

  :شودمیزير تعريف 
 

                                                           
1. Amano and Norden (1998) 
2. Chen and Chen (2007) 
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𝑞 = 𝑆 + 𝑃∗ − 𝑃        (9)  

 

 (، نرخ حقیقی ارز برابر است با:9( در )0( و)8گذاری روابط )با جای
 

𝑞 = (𝑆 + 𝑃𝑇∗
− 𝑃𝑇) + (1 − 𝜃)(𝑃𝑇 − 𝑃𝑁) − (1 − 𝜃∗)(𝑃𝑇∗

− 𝑃𝑁∗
) (3)  

 

∗𝜃( اگر 3) یدر رابطه = 𝜃  باشد، افزايش در قیمت نسبی کاالهای تجاری داخلی ارزش نرخ

، در حالی که اين افزايش در قیمت نسبی کاالی تجاری خارجی تأثیر دهدمیحقیقی ارز را کاهش 

کمتری روی نرخ حقیقی ارز خواهد داشت. به بیان ديگر، اگر يک کشور وابستگی بیشتری به 

رزش حقیقی نفت ممکن است قیمت کاالهای تجاری نفت وارداتی داشته باشد؛ افزايش در ا

داخلی را در مقابل کاالهای تجاری خارجی بیشتر افزايش دهد و از اين طريق، سبب کاهش نرخ 

کند کشور مذکور حقیقی ارز شود. همچنین، زمانی که يک تکانه نفتی شرايط تجاری را بدتر می

که اين موضوع عاملی  دهدمیز را افزايش برای بهبود بخشیدن وضعیت رقابتی خود، نرخ اسمی ار

  .شودمیبرای کاهش هرچه بیشتر در نرخ حقیقی ارز 

( 8319) 0( و گلوپ8312) 8کانال بعدی در اين رابطه کانال اثر ثروت است که توسط کروگمن

و اين  شودمیکه رشد قیمت نفت منجر به تخصیص مجدد ثروت مطرح شد. ايشان با بیان اين

انداز کشورهای واردکننده نفت به درآمد کشورهای صادرکننده نفت موضوع از طريق تبديل پس

تفسیر ديگری از اثرگذاری قیمت نفت بر نرخ ارز بیان کردند. تفسیری که بر  گیرد؛صورت می

به  مدتها است. تأثیر اين انتقال ثروت بر نرخ ارز در کوتاهپرداخت مبنای حساب جاری از تراز

ترجیحات سبد دارايی انتخابی کشورهای صادرکننده نفت وابسته است که با انتقال ثروت به کشور 

چه اين موضوع در بلندمدت به ترجیحات وارداتی کشورها وابسته است.  اند. اگرخود روبرو شده

از يک طرف ممکن است درآمد مازاد، کشورهای صادرکننده نفت را تحريک کند که کاالها يا 

رو احتمال تقويت دالر آمريکا وجود ولیدات اضافی را با دالر آمريکا خريداری نمايند و از اينت

تواند باعث ترغیب اين کشورها برای مصرف و دارد. از طرف ديگر اين درآمد مازاد می

گذاری بیشتر در پولی غیر از دالر آمريکا شده و در نتیجه آن امکان دارد دالر آمريکا سرمايه

                                                           
1. Krugman (1980) 
2. Golub (1983) 
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( در ادامه دريافتند که 8319) ( و گلوپ8312) (. کروگمن0282، 8ف شود )گريستضعی

کشورهای صادرکننده نفت )کشورهای عضو اوپک( تمايل زيادی به مبادله دارايی با دالر دارند. 

در هنگام . شودمیمدت منجر به افزايش ارزش دالر در نتیجه افزايش در قیمت نفت در کوتاه

که در نتیجه افزايش شديد قیمت نفت،  شودمیی بحث بیماری هلندی مطرح مثبت نفت هایتکانه

که موجب کاهش نرخ ارز در هر دو  شودمیدرآمد هنگفتی برای کشورهای صادرکننده حاصل 

. در سیستم نرخ شناور ارز، ورود ارزهای خارجی عامل کاهش نرخ شودمیسیستم ثابت و شناور 

نترل شده توسط دولت، ورود ارز خارجی به داخل کشور عامل ارز است اما در سیستم ثابت يا ک

)صمدی و  ها استافزايش حجم پول شده که در نهايت عاملی برای انبساط تقاضا و افزايش قیمت

(. منطق 8911 )همان، دهدمیارز رخ  منفی نفتی، افزايش نرخ هایتکانه(. در اثر 8911 همکاران،

اين موضوع مشخص است زيرا در ايران به دلیل وجود نظام ارزی شناور مديريت شده، نرخ ارز با 

های ی با توجه به سیاست)بانک مرکزی( در مقاطع و دولت شودمیتوجه به عرضه و تقاضا معین 

ار حاکم کند. با کند تا نرخ دلخواه خود را در بازمیمورد نظر خود اقدام به عرضه ارز در بازار 

جا توجه به اين موضوع که اين قدرت کنترلی دولت بر بازار نیاز به منبع ارزی مناسب دارد و از آن

رود که در ، اين انتظار میشودمیهای نفتی تامین که منبع اصلی ارزی دولت از سمت درآمد

نتیجه زمانی که مازاد  منفی نفتی، قدرت کنترلی دولت بر بازار کاهش يابد و در هایتکانهصورت 

 ارز در بازار رخ دهد، شاهد افزايش نرخ ارز خواهیم بود.  یتقاضا

ی ی تفاضل تورم ارتباط تنگاتنگی با نظريهکند نظريهارائه می 0بر اساس مدلی که اربانوسکی

برابری قدرت خريد و مفهوم نرخ ارز حقیقی دارد. تفاضل تورم بر اساس تفاوت نرخ تورم بین دو 

. نرخ ارز حقیقی نیز به صورت نسبتی از سطح قیمت خارجی و سطح قیمت شودمیکشور تعريف 

که سطح قیمت خارجی از طريق نرخ ارز اسمی به واحد پول  . به نحویشودمیداخلی تعريف 

ارز حقیقی، سطح قیمت داخلی و سطح قیمت  خ. رابطه بین نرخ ارز اسمی، نرشودمیداخلی تبديل 

  است با: خارجی برابر
 

𝑒 = 𝜀.
𝑃𝑑

𝑃𝑓
        (5)  

 

                                                           
1. Grisse (2010) 
2. Urbanovský 
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گر نرخ ارز اسمی، نرخ ارز حقیقی، سطح قیمت داخلی و به ترتیب بیان 𝑃𝑓و  𝑒 ،𝜀 ،𝑃𝑑که در آن 

ی قیمتِ برابر با يک ی برابری قدرت خريد با قاعدهسطح قیمت خارجی است. شکل مطلق نظريه

بوده و در هر شرايطی در اين مقدار باقی  8برابر با مرتبط است و با اين فرض که نرخ ارز حقیقی 

کند. بدان معنا که ارزش کاالهای داخلی بر اساس پول داخلی همان ارزش ماند، عمل میمی

ها کاالهای خارجی است. بر اين اساس تغییر بالقوه در نرخ ارز اسمی بايد با تغییر در سطوح قیمت

  ی زير داريم:صورت رابطهه ( ب5) یايجاد شود. با بازنويسی رابطه
 

𝑒 =
𝑃𝑑

𝑃𝑓
⇒ 𝑃𝑑 = 𝑒. 𝑃𝑓        (3)  

 

𝑇به زمان  𝑇است. با حرکت از زمان  𝑇( مرتبط با زمان 3) یرابطه +   ی مذکور داريم:در رابطه 1
 

𝑃𝑑(1 + 𝜋𝑑) = 𝑒. (1 + ∆𝑒). 𝑃𝑓 . (1 + 𝜋𝑓)     (1)  

 

به ترتیب نرخ تورم داخلی، نرخ تورم خارجی و تغییر در نرخ ارز اسمی  𝑒∆و  𝜋𝑑 ،𝜋𝑓که در آن 

  يم:ار( د1) ی( در رابطه3) یاست. با جايگذاری رابطه
 

𝑃𝑑(1 + 𝜋𝑑) =
𝑃𝑑

𝑃𝑓
. (1 + ∆𝑒). 𝑃𝑓 . (1 + 𝜋𝑓) ⇒ ∆𝑒 =

(𝜋𝑑−𝜋𝑓)

1+𝜋𝑓
   (1)                                       

 

  صورت زير خواهد شد:ه ب 8از نظريه برابری قدرت خريد(، شکل نسبی 1) یبا تقريب از رابطه
 

∆𝑒 = (𝜋𝑑 − 𝜋𝑓)       (3)  

 

( تفاضل در تورم با تغییرات نرخ ارز اسمی برابر است. بر اساس اين رابطه 3) یبر اساس رابطه

گذار پولی( در تعديل تورم و يا نرخ ارز اسمی، پول دخالت دولت )سیاستواضح است که بدون 

 .دهدمیارزش خود را از دست  ،میزان تفاوت در نرخ تورمبه کشوری که نرخ تورم باالتری دارد 

که که اگر نرخ تورم در داخل بیش از خارج باشد، افزايش قیمت کاالها در توضیح بیشتر آن

خارج خواهد بود. با افزايش تفاضل تورم بدلیل افزايش تورم داخلی، کاالهای  از داخل بیش

                                                           
 ( مراجعه شود.0282) برای توضیح بیشتر به بارو .8
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تر از کاالهای خارجی شده و خانوارها در اين شرايط کاالهای خارجی بیشتری داخلی گران

کنند. چنین رفتاری در مصرف کاالهای خارجی بدلیل تبديل پول داخلی به پول خريداری می

. در نتیجه شودمیی پول داخلی ضا برای پول خارجی و افزايش عرضهخارجی، منجر به افزايش تقا

  تا ارزش پول داخلی نسبت به پول خارجی کاهش يابد. شودمیهر دو عامل سبب 

های متعددی در زمینه اثر قیمت نفت بر نرخ ارز در حوزه کاربردی و ادبیات تجربی، پژوهش

  قالب تقسیم کرد.ها را به چهار توان آنصورت گرفته است که می

به بررسی رابطه بلندمدت قیمت  انباشتگیهمپژوهشگران با کمک آزمون قالب اول در  -

توان به سه گروه تقسیم نمود. گروه اول نفت و نرخ ارز پرداختند. مطالعات در اين قالب را می

کشوری درباره اين ارتباط بلندمدت پرداختند. چن و که به مطالعه بین شودمیهايی شامل پژوهش

( با استفاده از G-7رابطه قیمت نفت و نرخ ارز را در کشورهای گروه هفت ) (0221) 8چن

تابلويی بررسی نمودند. نتايج  انباشتگیهمو روش  8310-0225ی زمانی ماهانه در دوره یهاداده

قیمت نفت ممکن است منبع غالب تحرکات نرخ ارز باشد و همچنین بین  دهدمیتحقیق نشان 

رابطه بلندمدت  (8911) قیمت نفت و نرخ ارز ارتباط بلندمدت وجود دارد. شکیبايی و همکاران

ی زمانی ماهانه در دوره یهادادهکشور عضو اوپک را با استفاده از  1بین نرخ ارز و قیمت نفت در 

رابطه تعادلی  دهدمیانباشتگی تابلويی بررسی نمودند. نتايج تحقیق نشان با روش هم 0223-8335

منبع عمده نوسانات نرخ بلندمدت بین قیمت نفت و نرخ ارز وجود دارد و قیمت نفت ممکن است 

کشور عضو اوپک با استفاده از  1رابطه قیمت نفت و نرخ ارز را در  (0282) 0نیکبخت ارز باشد.

بررسی نمود. نتايج تحقیق  انباشتگیهمبا روش  0222-0221ی زمانی ماهانه در دوره یهاداده

قیمت حقیقی نفت ممکن است منبع اصلی تحرکات نرخ حقیقی ارز باشد و پیوند  دهدمینشان 

هايی توان به پژوهشبلندمدت و مثبتی بین قیمت نفت و نرخ ارز وجود دارد. در گروه دوم می

در اين  وه بر بررسی رابطه بلندمدت، علییت را نیز مورد بررسی قرار دادند.اشاره کرد که عال

رابطه بلندمدت بین قیمت نفت و دالر آمريکا در ايران را با  (8911) بزازان و همکارانچارچوب، 

علییت و روش  و جمعیهم هایبا آزمون 8315-0221ی زمانی فصلی در دوره یهادادهاستفاده از 

بین قیمت حقیقی  دهدمیبررسی نمودند. نتايج تحقیق نشان  ی توزيعیهايوقفهرگرسیونی با خود

                                                           
1. Chen and Chen (2007) 
2. Nikbakht (2010) 
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نفت خام و نرخ واقعی دالر آمريکا در بلندمدت ارتباط ضعیفی وجود دارد و رابطه علیی از طرف 

رابطه بلندمدت  (8913) . هوشمند و فهیمی دوآبشودمینرخ دالر آمريکا به قیمت نفت مشاهده ن

-0221ی زمانی ماهانه در دوره یهادادهقیمت نفت خام و ارزش دالر را در ايران با استفاده از  بین

علییت و روش خودرگرسیونی برداری بررسی نمودند. نتايج اين  وانباشتگی هم هایبا آزمون 8315

درصدی در  1/8 دی در قیمت نفت خام منجر به کاهشدرص 82 که افزايش دهدمیمطالعه نشان 

 صورت . همچنین جهت علییت نیز از قیمت نفت به قیمت دالر است و درشودمیارزش دالر 

 شودمی ترمیم دوره درصد در هر 9/3با نرخ  شکاف اين خود، بلندمدت روند انحراف نرخ ارز از

به بررسی رابطه  (0289) و همکاران 8اریویت .بازگردد خود مسیر بلندمدت به دوباره کهاين تا

 8339-0282ی زمانی ماهانه در دوره یهادادهعلییت بین قیمت نفت و نرخ ارز در هند با استفاده از 

خطی بین  يک رابطه علیی خطی و غیر دهدمیاز طريق تحلیل موجک پرداختند. نتايج تحقیق نشان 

رابطه علیی يافت نشد. مدت، قیمت نفت و نرخ موثر ارز در بلندمدت وجود دارد ولی در کوتاه

کشور منتخب  5رابطه علیی بین قیمت نفت خام و نرخ ارز را در  (0283) و همکاران 0براهماسرنه

تابلويی و آزمون  انباشتگیهمو روش  8333-0223ی زمانی ماهانه در دوره یهادادهبا استفاده از 

رابطه علیی از طرف نرخ ارز به قیمت نفت خام  دهدمیعلییت بررسی نمودند. نتايج اين تحقیق نشان 

که يک رابطه علیی از قیمت نفت خام به نرخ ارز در بلندمدت  حالی مدت وجود دارد دردر کوتاه

دار بر تغییرات نرخ قیمت نفت اثری معنا هایتکانهمدت و بلندمدت، وجود دارد. از طرفی در میان

علییت بین قیمت نفت خام و نرخ ارز در چین و هند با  به بررسی (0285) 9ارز دارد. بال و راس

علییت و روش  ،انباشتگیهمهای و آزمون 8333-0289ی زمانی ماهانه در دوره یهادادهاستفاده از 

رابطه علیی به صورت خطی از  دهدمیپرداختند. نتايج اين پژوهش نشان  خودرگرسیونی برداری

ر چین و هند وجود ندارد. از طرفی رابطه علیی از قیمت طرف نرخ ارز به قیمت نفت در دو کشو

مدت به ويژه در هند اين رابطه علیی وجود نفت به نرخ ارز در هر دو کشور وجود دارد اما در کوتاه

گیرد که با استفاده از آزمون ها قرار میندارد. گروه سوم از قالب اول، در آن دسته از پژوهش

( رابطه قیمت 8331) 3ديگر به بررسی پرداختند. برای نمونه آمانو و نوردن هایروشو  انباشتگیهم

                                                           
1. Tiwari (2013) 
2. Brahmasrene (2014) 
3. Bal and Rath (2015) 
4. Amano and Norden (1998) 
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با استفاده از آزمون  8310-8330ی زمانی نفت و افزايش و کاهش نرخ دالر آمريکا را در دوره

که بین نرخ حقیقی دالر  دهدمیو الگوی تصحیح خطا بررسی نمودند. نتايج نشان  انباشتگیهم

 هایتکانهرابطه بلندمدت وجود دارد و قیمت نفت ممکن است منبع اصلی آمريکا و قیمت نفت 

 نرخ ارز باشد و قیمت انرژی ممکن است اثر مهمی بر رفتار آتی نرخ ارز داشته باشد. 

را بین قیمت نفت و نرخ ارز بررسی  حرکتیهمهايی هستند که پژوهش قالب دوم -

به بررسی تحرکات مشترک قیمت نفت و نرخ ارز در اتحاديه  (0280) 8د. برای نمونه ربردونکنمی

با روش گارچ  0222 -0282ی زمانی روزانه در دوره یهادادهکشور ديگر با استفاده از  3اروپا و 

افزايش در قیمت نفت رابطه ضعیفی با کاهش  دهدمیپرداخت. نتايج تحقیق نشان  0ایآستانه

در بین پول داخلی کشورهای مختلف متفاوت  حرکتیهم ارزش دالر آمريکا دارد، اگرچه شدت

 حرکتیهماست. بدين شرح که در کشورهای صادرکننده نفت نظیر کانادا، نروژ و مکزيک شدت 

تر بوده و در کشورهای واردکننده نفت به ويژه ژاپن تحرکات قیمت نفت و نرخ ارز تقريبا بیش

 80قیمت نفت و نرخ ارز را در  حرکتیهم (0281) و همکاران 9مستقل از يکديگر است. حسین

با رويکرد همبستگی  0223-0283ی زمانی روزانه در دوره یهادادهکشور آسیايی با استفاده از 

بین قیمت نفت و نرخ ارز وجود  حرکتیهم دهدمیبررسی نمودند. نتايج اين تحقیق نشان  3متقابل

ها دارد و همبستگی متقابل منفی بین قیمت نفت و نرخ ارز در اکثر کشورهای مورد بررسی آن

  يافت شد.

ديگر به ، پژوهشگران به صورت ساده رابطه قیمت نفت و نرخ ارز را با توجه قالب سومدر 

نقش کیفیت  (8932) مانی و همکارانمتغیرهای اثرگذار بر نرخ ارز مورد مطالعه قرار دادند. سل

ساالنه در  یهادادهکشور منتخب با استفاده از  88نهادی را در رابطه نرخ ارز با قیمت نفت در 

با  دهدمیتابلويی بررسی نمودند. نتايج تحقیق نشان  یهادادهبا روش  8335-0223ی زمانی دوره

سی افزايش يافته است و به تبع آن توان افزايش قیمت نفت، ارزش پول داخلی کشورهای مورد برر

، اما داشتن کیفیت نهادی باالتر از جمله يابدمیالملل کاهش ها در تجارت بینپذيری آنرقابت

کنترل فساد و حاکمیت قانون باعث بهبود رقابت پذيری کشورها شده و تأثیرپذيری نرخ ارز را از 

                                                           
1. Robredo (2012) 
2. Threshold GARCH 
3. Hussain (2017) 
4. DCCA 
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کننده عوامل تعیین (8939) کند. شهرکی و مرادیزای قیمت نفت کنترل و خنثی میتغییرات برون

نرخ ارز را با تأکید بر عامل قیمت نفت در کشورهای صادرکننده و واردکننده نفتی با استفاده از 

تابلويی بررسی نمودند. نتايج  یهادادهبا روش  8339-0223ی زمانی ساالنه در دوره یهاداده

دار است و و نرخ ارز در هر دو گروه از کشورها معنا ارتباط بین قیمت نفت دهدمیتحقیق نشان 

اين ارتباط در هر دو گروه از کشورها مثبت است. همچنین متغیر نرخ بهره تفاضلی در کشورهای 

که اين اثرگذاری در گروه  حالی ی نفت دارای اثر منفی بر نرخ حقیقی ارز است، درواردکننده

کار در هر دو گروه از کشورها اثری  وری نیرویبهرهصادرکنندگان نفت وجود ندارد. همچنین 

  مثبت بر نرخ ارز دارد.

قیمت نفت  هایتکانهها اشاره کرد که اثر توان به آن دسته از پژوهشدر قالب چهارم می -

قیمت نفت را  هایتکانهنقش  (0221) 8را بر نرخ ارز بررسی نمودند. برای نمونه، هوانگ و گوا

با روش  8332-0225ی زمانی ماهانه در دوره یهادادهروی نرخ ارز در چین با استفاده از 

 هایتکانهکه  دهدمیخودرگرسیون برداری ساختاری بررسی نمودند. نتايج اين مطالعه نشان 

هستند. اسمی آن در ايجاد تغییرات در نرخ ارز غالب  هایتکانهحقیقی قیمت نفت در مقايسه با 

ی روزانه در دوره یهادادهرابطه بین قیمت نفت خام و نرخ ارز را با استفاده از  (0288) 0قوش

گارچ و گارچ نمايی بررسی نمود. نتايج اين پژوهش نشان  هایروشبا  0221-0221زمانی 

. شودمیافزايش در قیمت نفت منجر به کاهش ارزش روپیه هند در مقابل دالر آمريکا  دهدمی

قیمت نفت روی  هایتکانهباشد و اثر نفتی متقارن می هایتکانههمچنین واکنش نرخ ارز به 

رابطه نامتقارن قیمت نفت و نرخ حقیقی  (0289) 9نوسانات نرخ ارز پايدار است. احمد و هرناندز

کنیک با ت 8312-0280ی زمانی ماهانه در دوره یهادادهکشور منتخب با استفاده از  80ارز را در 

که در کشورهای نیجريه،  دهدمیبررسی نمودند. نتايج اين پژوهش نشان  3ایخودرگرسیون آستانه

مثبت و منفی نفتی بر نرخ ارز متفاوت است پس نامتقارنی وجود  هایتکانهبرزيل و انگلستان تأثیر 

بازار نفت خام در  هایتکانهواکنش نامتقارن نرخ ارز را به  (0285) و همکاران 5دارد. اتمز

با مدل  8313-0289ی زمانی ماهانه در دوره یهادادهکشورهای منتخب با استفاده از 

                                                           
1. Huang and Guo (2007) 
2. Ghosh (2011) 
3. Ahmad and Hernandez (2013) 
4. TAR 
5. Atems (2015) 
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عرضه جهانی  هایتکانه دهدمیخودرگرسیون برداری بررسی نمودند. نتايج اين پژوهش نشان 

ر به تقاضای کل جهانی و تقاضای جهانی نفت منج هایتکانهنفت تأثیری بر نرخ ارز ندارد ولی 

نفتی نامتقارن است. ولکو و  هایتکانه، همچنین واکنش نرخ ارز به شودمیکاهش ارزش پول ملی 

ی کشور عمده صادرکننده 5قیمت نفت و تحرکات نرخ ارز را در  هایتکانهرابطه  (0283) 8يوهان

تصحیح خطای  هایروشبا  8331-0280ی زمانی ماهانه در دوره یهادادهنفت با استفاده از 

میزان نوسانات نرخ  دهدمیبررسی نمودند. نتايج اين پژوهش نشان  0برداری و گارچ چندمتغیره

قیمت نفت در مکزيک، برزيل و روسیه قابل توجه است اما در کانادا و  هایتکانهارز وابسته به 

رز در ايران با استفاده نفتی را بر نرخ ا هایتکانهتأثیر  (8935) نروژ اين میزان اندک است. رضازاده

با روش خودرگرسیون برداری ساختاری و مدل  8335-0285ی زمانی ماهانه در دوره یهادادهاز 

تقاضای  هایتکانهقیمت نفت و  هایتکانهگیرد که مارکوف سوئیچینگ بررسی نموده و نتیجه می

بر نرخ ارز  داریمعنا عرضه جهانی نفت تأثیر هایتکانهجهانی تأثیر منفی بر نرخ ارز دارد. همچنین 

  ندارد.
 

  هادادهتصریح الگوی پژوهش و توصیف  -3

طورکه در مقدمه بدان اشاره شد هدف اصلی پژوهش حاضر تحلیل و بررسی نامتقارنی اثر همان

رو تمرکز در تصريح الگوی پژوهش بر آن است تا  رسمی است. از اين قیمت نفت بر نرخ ارز غیر

 یمطالعهها در آن تفکیک گردد. در تصريح الگو از ها در قیمت نفت از اثر کاهشاثر افزايش

( استفاده شده است. در مطالعه ياد شده بحثِ عدم تقارن ضريب يک عامل 0283) شین و همکاران

اثرگذار بر متغیر وابسته در شرايط رونق و رکود مطرح شده است. ايشان با استفاده از مطالعه 

نمايند که الگوی خودتوضیحی با ( الگوی جديدی را معرفی می0228) و همکاران 9سرانپ

گذاری شده است. در ادامه، اين الگو بر اساس ( نامNARDLخطی ) توزيعی غیر هایوقفه

رسمی  متغیرهای پژوهش حاضر تبیین شده است. اين متغیرها عبارت از نرخ ارز )دالر( بازار غیر

(𝐸𝑥𝑟 و قیمت )( نفت𝑂𝑖𝑙𝑃 )صورت لگاريتمی در نظر گرفته شده است. ه . هر دو متغیر بباشدمی

مريکا از يکديگر بر تغییرات نرخ آهمچنین، با توجه به تأثیری که اختالف تورم دو کشور ايران و 

                                                           
1. Volkov and Yuhn (2016) 
2. Multivariate-GARCH 
3. Pesaran (2001) 
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مريکا و به آارز دارد؛ تفاوت لگاريتم شاخص قیمت مصرف کننده ايران از لگاريتم شاخص قیمت 

( نیز به عنوان 𝐶𝑃𝐼𝐷𝑖𝑓𝑓مريکا )آيگر شکاف )اختالف( تورم اقتصاد ايران از اقتصاد عبارتی د

خطی  توزيعی غیر هایوقفه. مبنای الگوی خودتوضیحی با شودمیمتغیر توضیحی در الگو لحاظ 

(NARDLرگرسیون نامتقارن در معادله ،) (است که در آن 82 )𝐸𝑥𝑟 ،𝑂𝑖𝑙𝑃  و𝐶𝑃𝐼𝐷𝑖𝑓𝑓 

                                       به شکل 𝑂𝑖𝑙𝑃باشند. متغیر متغیرهايی با درجه انباشت يک می

𝑂𝑖𝑙𝑃𝑡 = 𝑂𝑖𝑙𝑃0 + 𝑂𝑖𝑙𝑃𝑡
+ + 𝑂𝑖𝑙𝑃𝑡

تجزيه شده است. به نحوی که انباشت جزئی در  −

  ( است.88) به شکل رابطه 𝑂𝑖𝑙𝑃تغییرات 
 

𝐸𝑥𝑅𝑡 = 𝜃+𝑂𝑖𝑙𝑃𝑡
+ + 𝜃−𝑂𝑖𝑙𝑃𝑡

− + 𝐶𝑃𝐼𝐷𝑖𝑓𝑓𝑡 + 𝑢𝑡  (82)                                     

{
𝑂𝑖𝑙𝑃𝑡

+ = ∑ ∆𝑂𝑖𝑙𝑃𝑗
+𝑡

𝑗=1 = ∑ Max (∆𝑂𝑖𝑙𝑃𝑗
𝑡
𝑗=1 , 0)

𝑂𝑖𝑙𝑃𝑡
− = ∑ ∆𝑂𝑖𝑙𝑃𝑗

−𝑡
𝑗=1 = ∑ Min (∆𝑂𝑖𝑙𝑃𝑗

𝑡
𝑗=1 , 0)

 (88)                                                           

𝑂𝑖𝑙𝑃𝑡ابط فوق در رو
ها در قیمت نفت )انباشت در تغییرات مثبت لگاريتم قیمت نفت( و افزايش +

𝑂𝑖𝑙𝑃𝑡
باشد. بر اساس اين ها در قیمت )انباشت در تغییرات منفی لگاريتم قیمت نفت( میکاهش −

,𝐴𝑅𝐷𝐿(𝑝روابط الگوی نامتقارن  𝑞, 𝑟, 𝑠) که در آن  شودمی( طراحی 80) به شکل رابطه𝑝 ،𝑞 ،

𝑟  وs  در قیمت هاها در متغیرهای لگاريتم نرخ ارز، لگاريتم افزايشبه ترتیب بیانگر تعداد وقفه 

ضريب  𝜌ها در قیمت نفت و لگاريتم شکاف تورم است. در اين رابطه ، لگاريتم کاهشنفت

تفاوت تورم دو  هایوقفهضريب  𝛾قیمت نفت و  هایوقفهضريب نامتقارن  𝜃خودهمبستگی، 

  کشور است.
 

𝐸𝑥𝑅𝑡 = ∑ 𝜌𝑗𝐸𝑥𝑅𝑡−𝑗
𝑝
𝑗=1 + ∑ 𝜃𝑗

+′𝑂𝑖𝑙𝑃𝑡−𝑗
+𝑞

𝑗=0 + ∑ 𝜃𝑗
−′𝑂𝑖𝑙𝑃𝑡−𝑗

−𝑟
𝑗=0 +

∑ 𝛾𝑗𝐶𝑃𝐼𝐷𝑖𝑓𝑓𝑡−𝑗
𝑠
𝑗=0 + 𝜀𝑡  (80)                                                                                              

 

( تعمیم 89) ( به رابطه پويای80ِ) ( رابطه ايستای0283ِ) مطابق با مطالعه شین و همکاراندر ادامه، 

 𝐸𝑥𝑅𝑡بر  𝑂𝑖𝑙𝑃𝑡( يک الگوی تصحیح خطا در وضعیت تقارن اثر 1) داده شده است. در رابطه

  تصريح شده است:
 

∆𝐸𝑥𝑅𝑡 = 𝜌𝐸𝑥𝑅𝑡−1 + 𝜃𝑂𝑖𝑙𝑃𝑡−1 + 𝛾𝐶𝑃𝐼𝐷𝑖𝑓𝑓𝑡−1 + ∑ 𝜌𝑖∆𝐸𝑥𝑅𝑡−𝑖
𝑝−1
𝑖=1 +

∑ 𝜃𝑖∆𝑂𝑖𝑙𝑃𝑡−𝑖
𝑞−1
𝑖=0 + ∑ 𝛾𝑖∆𝐶𝑃𝐼𝐷𝑖𝑓𝑓𝑡−𝑖

𝑠−1
𝑖=0 + 𝑒𝑡  (89)                                                     
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( تکرار شده است، 88) که با لحاظ اثر نامتقارن قیمت نفت بر نرخ ارز، به مانند روشی که در معادله

 : شودمی( تصريح 83) رابطه
 

∆𝐸𝑥𝑅𝑡 = 𝜌𝐸𝑥𝑅𝑡−1 + 𝜃+𝑂𝑖𝑙𝑃𝑡−1
+ + 𝜃−𝑂𝑖𝑙𝑃𝑡−1

− + 𝛾𝐶𝑃𝐼𝐷𝑖𝑓𝑓𝑡−1 +

 ∑ 𝛾𝑖∆𝐸𝑥𝑅𝑡−𝑖
𝑝−1
𝑖=1 + ∑ 𝜃𝑖∆𝑂𝑖𝑙𝑃𝑡−𝑖

𝑞−1
𝑖=0 + ∑ 𝛾𝑖∆𝐶𝑃𝐼𝐷𝑖𝑓𝑓𝑡−𝑖

𝑠−1
𝑖=0  + 𝑒𝑡  (83)             

 

+𝜃عنای که در آن به عدم تقارن بلندمدت توجه شده است. عدم تقارن بلندمدت به م ≠ 𝜃− 

𝜃𝑖مدت )يعنی ( را با فرض وجود عدم تقارن کوتاه3) توان رابطهاست. همچنین می
+ ≠ 𝜃𝑖

(، به −

  ( تغییر داد:85) شکل رابطه
 

∆𝐸𝑥𝑅𝑡 = 𝜌𝐸𝑥𝑅𝑡−1 + 𝜃+𝑂𝑖𝑙𝑃𝑡−1
+ + 𝜃−𝑂𝑖𝑙𝑃𝑡−1

− + 𝛾𝐶𝑃𝐼𝐷𝑖𝑓𝑓𝑡−1 +

∑ 𝛾𝑖∆𝐸𝑥𝑅𝑡−𝑖
𝑝−1
𝑖=1 + ∑ 𝜃𝑖

+∆𝑂𝑖𝑙𝑃𝑡−𝑖
+𝑞−1

𝑖=0 + ∑ 𝜃𝑖
−∆𝑂𝑖𝑙𝑃𝑡−𝑖

−𝑟−1
𝑖=0 +

∑ 𝛾𝑖∆𝐶𝑃𝐼𝐷𝑖𝑓𝑓𝑡−𝑖
𝑠−1
𝑖=0 + 𝑒𝑡  (85)                                                                                           

ايران رسمی را در اقتصاد  توان اثر نامتقارن قیمت نفت بر نرخ ارز بازار غیربر اساس الگوی فوق می

 ماهانه یهادادهی زمانی پژوهش مشتمل بر مدت و بلندمدت آزمون نمود. دورهدر وضعیت کوتاه

، دو متغیر اصلی باشد. در ادامه جهت تبیین بهتر( می8933:23) 0281:80 ( تا8938:82) 8319:8

برای اين  مورد بررسی توصیف شده است. یطی دوره (رسمی و قیمت نفت نرخ ارز غیر) پژوهش

با بررسی  ( گزارش شده است.8) دوره محاسبه و در جدولنظور میانگین متغیرها طی چند زيرم

اخیر، نوسانات بسیاری قابل مشاهده  هایرسمی ايران طی دهه قیمت جهانی نفت و نرخ ارز غیر

نفت، قیمت نفت روند نزولی را  یبه دلیل کاهش شديد تقاضا 8935که در سال  است. به نحوی

رسید. از طرفی کشور که در اين  8935دالر در اواسط سال  1.31دالر به  03.89طی کرد و از 

ها درگیر جنگ تحمیلی بود بیش از پیش به عنوان کشوری که وابسته به درآمد نفتی بوده در سال

ی کنترل نرخ ارز، افزايش بیش از نیاز اقتصاد به درآمد نفتی برابه مضیقه قرار گرفت و با توجه 

  امری طبیعی بوده است. 8935تا پايان سال  8930رسمی کشور از سال  درصد نرخ ارز غیر 822
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 (1311-1331ها )رسمی طی زیردوره میانگین قیمت نفت و نرخ ارز غیر :1 جدول

 زیر دوره )دالر( قیمت نفت رسمی )ریال( نرخ ارز غیر

 (8938-8931ابتدای دوره )دی ماه( تا پايان جنگ ) 3/02 181

 (8931-8919) 8919برنامه اول توسعه و سال  20/81 8333

 (8913-8911برنامه دوم توسعه ) 31/83 5310

 (8913-8919برنامه سوم توسعه ) 1/01 1053

 (8913-8911برنامه چهارم توسعه ) 39/31 3391

 (8932-8935) 8935سال برنامه پنجم توسعه و  13/19 03033

 8933نه ماهه اول  51/50 91532

 میانگین کل دوره 82/38 89910

  دريافتی یهادادهمحاسبات پژوهش بر اساس  منبع:                       

 

دالر  3/02برابر با  31تا انتهای سال  38ی دی ماه ( میانگین قیمت نفت طی دوره8) مطابق با جدول

اند. با ريال بوده 181ی ذکر شده برابر با رسمی نیز طی دوره میانگین نرخ ارز غیردر هر بشکه و 

دالری در نوسان بود اما با شروع  02الی  82شروع برنامه اول توسعه قیمت نفت همچنان در بازه 

درصد در قیمت  51شاهد جهش افزايشی در حدود  8933حمله کشور عراق به کويت در سال 

به منظور ساله که با شروع کار دولت سازندگی همراه است،  3ی ين دورهنفت هستیم. در ا

های عمرانی هستیم. جنگ، شاهد استقراض جهت تامین مالی پروژه از های حاصلبازسازی ويرانه

توان از جمله عوامل موثر در افزايش روز افزون نرخ ارز همچنین سیاست باز اقتصادی دولت را می

و به دنبال فشار بیش از پیش تورم داخلی شاهد  8919در سال . غیر رسمی در آن دوران دانست

درصد بوده و اين جهش ارزی در سال اول برنامه  32ه بیش از جهش ناگهانی نرخ ارز هستیم ک

کند. در برنامه دوم توسعه درصد را تجربه می 52دوم توسعه ادامه داشته و نرخ ارز جهشی باالتر از 

رسمی هستیم به طوری  و برنامه سوم توسعه شاهد روند تکراری در قیمت جهانی و نرخ ارز غیر

کند و تأکید دولت برای حفظ دالر نوسان می 02الی  82کانال  قیمت نفت در 8912که تا سال 

رسمی و رسمی ندارد که  درصدی میان نرخ ارز غیر 352ای جز شکاف نرخ ارز رسمی نتیجه

 درصدی نرخ ارز غیر 922کند و افزايش حدود ( نیز اين مطلب را تايید می8گزارشات جدول )

درصدی اين  52طور افزايش امه اول توسعه و همینرسمی در برنامه دوم توسعه را نسبت به برن

ريال نسبت به برنامه دوم توسعه با قیمتی حدود  1053متغیر در برنامه سوم توسعه با قیمتی حدود 

 32نمايد. میانگین قیمت نفت در برنامه سوم توسعه با افزايش حدود ريال را تايید می 5310

دالر به قیمت  3/83و از قیمت میانگین  شودمیو ر به درصدی نسبت به برنامه دوم توسعه رو
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ايران تشديد  ایهای ايجاد شده ناشی از پرونده هستهرسد. همچنین تنشدالر می 1/01میانگین 

 8911دالر برای نفت سبک ايران در سال  801.83سابقه کننده قیمت نفت بود تا جايی که رقم بی

 1/01شده است میانگین قیمت نفت از قیمت  ص( نیز مشخ8طور که در جدول )ثبت شد. همان

سابقه درآمد نفتی رسد. البته بهبود بیدالر در برنامه چهارم می 3/31دالر در برنامه سوم به قیمت 

ای جز تضعیف قدرت رقابتی ای جز تقويت واردات به کشور نداشت و در عمل نتیجهکشور نتیجه

با  8911تی نداشته است. البته از اواسط سال محصوالت تولید داخل نسبت به محصوالت واردا

 ،دالر رسید 32.29ماه به  5شدت گرفتن بحران مالی قیمت نفت با قرار گرفتن در کانال نزولی طی 

ها از وضعیت البته در مدت کوتاهی قیمت نفت به کانال صعودی بازگشت و با افزايش نگرانی

امه پنجم توسعه در ايران بوده، بار ديگر قیمت که هم زمان با شروع برن 8932سیاسی مصر در سال 

های ناشی دالر در هر بشکه رسید. البته در اين دوران به دلیل اعمال محدوديت 822نفت به باالی 

رسمی دچار جهشی ديگر شد و هر دالر ابتدا از  های حاصل از آن، نرخ ارز غیراز تحريم و نگرانی

رسید، البته بايد به  8932ريال در پايان  81222ه حدود ب 8932ريال در اواسط سال  80222حدود 

های ايجاد شده درآمد نفتی کشور ايران را هر ها و محدوديتاين موضوع توجه کرد که تحريم

اواسط ) 8938که چرا دالر در پايان سال  دهدمیکرد که اين موضوع نشان سال محدودتر می

رسمی در برنامه پنجم توسعه  ید. میانگین نرخ ارز غیرريال رس 93222به حدود  (برنامه پنجم توسعه

در برنامه چهارم افزايش بسیار  3391رسد که در مقايسه با عدد ريال می 03033گیر به عدد چشم

زيادی داشته است. میانگین قیمت نفت نیز در برنامه پنجم در مقايسه با میانگین قیمت نفت در 

گیری توافق برجام قیمت نفت در و با شکل 8933پايیز سال  برنامه چهارم افزايش يافته است. در

قیمت نفت  8933زمستان  یدالری قرار داشت که زمان اجرايی شدن برجام در ابتدا 32کانال 

دالر بوده است که در عمل اثر افزايش فروش نفت ايران پس از رفع  01سبک ايران در حدود 

ن افت شديد در قیمت نفت کشورهای عضو اوپک کرد. البته پس از ايتضعیف می را هاتحريم

بازار را  یگیرند که اين موضوع تا حدودی مازاد تقاضاتصمیم به کاهش عرضه نفت به بازار می

اين موضوع کننده تايید 8933کند که روند صعودی قیمت نفت سبک ايران در سال جبران می

رو  به قیمت نفت با کاهش زيادی رومیانگین  33ماه ابتدايی سال  3. مطابق با جدول، در است

در مقايسه با  33ماه ابتدايی سال  3رسمی در  رسد اما نرخ ارز غیردالر می 51/50و به رقم  شودمی

  رسد.ريال می 91532و به عدد  شودمیبرنامه پنجم با افزايش قیمت مواجه 
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( 8) مذکور به شرح نمودار یرسمی و قیمت نفت در دوره در ادامه روند حرکتی نرخ ارز بازار غیر

رسمی روند افزايشی را از سال  طور که مشخص است نرخ ارز بازار غیر. همانشد دبررسی خواه

روندی تقريباً غیر افزايشی و بدون  0288تا سال  8333. از سال دهدمینشان  8333تا سال  8319

. مسیر حرکتی قیمت شودمینوسان را سپری نموده ولی از اين سال روند حرکتی مجدد افزايشی 

تر در مقايسه با نرخ ارز برخوردار است. به نفت نیز از روندی افزايشی ولی به نسبت کم شیب

ی تر نسبت به دورهدر سطحی پايین 0289و پس از سال  0221تا  8319های که طی سال نحوی

اين نکته مهم قابل در نوسان است. در مجموع و در نگاهی کلی و بلندمدت  0289تا  0221زمانی 

  باشد.مشاهده است که روند حرکتی دو متغیر تقريباً پاياپای و در راستای يکديگر می

 
  های پژوهشيافته منبع:               

 رسمی و قیمت نفت : روند حرکتی نرخ ارز بازار غیر1نمودار 
 

 برآورد الگوی پژوهش در حالت متقارن و نامتقارن -4

از بررسی وضعیت پايايی متغیرهای پژوهش، ابتدا مطابق با روش مرسوم در تبیین در اين بخش پس 

توزيعی خطی )الگوی  هایوقفهرسمی، الگوی خودتوضیحی با  اثر قیمت نفت بر نرخ ارز بازار غیر

رسمی،  . سپس جهت تحلیل نامتقارنی اثر قیمت نفت بر نرخ ارز بازار غیرشودمیمتقارن( برآورد 

  خطی )الگوی نامتقارن( برآورد خواهد شد. توزيعی غیر هایوقفهضیحی با الگوی خودتو
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 های ریشه واحدآزمون -4-1

پرون برای کلیه متغیرهای -يافته و فیلیپسفولر تعمیم-های ريشه واحد ديکیدر اين قسمت آزمون

فولر -ديکیآزمون ريشه واحد  نتايج ( گزارش شده است. خالصه0) پژوهش انجام و در جدول

شوند. گیری پايا میبار تفاضل متغیرهای الگو در سطح ناپايا بوده و با يک دهدمی يافته نشانتعمیم

پرون -د. نتايج آزمون ريشه واحد فیلیپسنباشرو متغیرهای الگو دارای يک ريشه واحد می از اين

البته وجود تغییرات فولر تعمیم يافته بوده و -نیز در راستای نتايج آزمون ريشه واحد ديکی

توان از رهیافت های ريشه واحد مینمايد. با توجه به نتیجه حاصل از آزمونساختاری را تايید نمی

  متقارن( در برآورد، بهره جست. )نا خطی توزيعی خطی )متقارن( و غیر هایوقفهخودتوضیحی با 
 

 پرون-فیلیپسیافته و فولر تعمیم-دیکی آزمون ریشه واحد: نتایج 2 جدول

 متغیر

 پرون-آزمون فیلیپس یافته فولر تعمیم-آزمون دیکی

 در تفاضل مرتبه اول در سطح در تفاضل مرتبه اول در سطح

 آماره

 آزمون

 سطح

 احتمال

 آماره

 آزمون

 سطح

 احتمال

 آماره

 آزمون

 سطح

 احتمال

 آماره

 آزمون

 سطح

 احتمال

ExR 310/0- 031/2 131/89- 222/2 93/0- 323/2 13/81- 222/2 

OilP 230/9- 883/2 059/85- 222/2 19/0- 813/2 19/83- 222/2 

OilP+ 53/0- 033/2 339/83- 222/2 51/0- 013/2 53/83- 222/2 

OilP− 832/2- 330/2 091/89- 222/2 28/9- 892/2 00/89 222/2 

CPIDiff 280/0- 530/2 335/81- 222/2 38/8- 333/2 21/05- 222/2 

تجزيه منفی  −𝑂𝑖𝑙𝑃تجزيه مثبت قیمت نفت،  +𝑂𝑖𝑙𝑃لگاريتم قیمت نفت،  𝑂𝑖𝑙𝑃رسمی،  لگاريتم نرخ ارز بازار غیر 𝐸𝑥𝑅 ها:عالمتتعریف 

 شکاف تورم  𝐶𝑃𝐼𝐷𝑖𝑓𝑓  ،قیمت نفت

 های پژوهشيافته منبع:

 

 نتایج حاصل از برآورد الگوی متقارن -4-2

مدت نیازمند تعیین وقفه بهینه است. وقفه کوتاه ARDLدر اين رهیافت، برآورد الگوی پويا يا 

ک بیانگر وقفه بهینه ی. کمترين مقدار برای آماره آکايشودمییک، تعیین يبهینه با اتکاء به معیار آکا

باشد. پس از تعیین می ARDL (4, 0, 2)صورت ه در الگو بوده و بر اساس آن الگوی انتخابی ب 3

  ( گزارش شده است.9) برآورد و در جدول ARDLوقفه بهینه، الگوی 

مدت قیمت نفت که در کوتاه دهدمی( ضرايب برآوردی الگوی متقارن نشان 9) مطابق با جدول

ی جاری با اثری مثبت و در رسمی ندارد. شکاف تورم در دوره بر نرخ ارز بازار غیر داریمعنااثر 
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رسمی همراه است. نتايج آزمون والد برای بررسی  اثری منفی بر نرخ ارز بازار غیربا وم وقفه د

که اين عامل مطابق با انتظار اثری مثبت بر نرخ ارز دارد. به  دهدمیيند اثرات اين متغیر نشان آبر

بد؛ مريکا افزايش ياآنحوی که هر چه شکاف تورم و به عبارتی شکاف تورم بین دو کشور ايران و 

که به طور مشخص دريابیم که قیمت رسمی افزايش خواهد يافت. برای آن نرخ ارز در بازار غیر

رسمی در ايران اثر دارد به تشخیص رابطه  نفت و شکاف تورم بر شاخص نرخ ارز بازار غیر

  بلندمدت بین اين متغیرها نیاز خواهیم داشت.

 
 ARDL: نتایج برآورد الگوی متقارن با روش 3 جدول

 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی
𝐸𝑥𝑅𝑡−1 281/8 193/02 222/2 

𝐸𝑥𝑅𝑡−2 830/2- 203/0- 239/2 

𝐸𝑥𝑅𝑡−3 230/2- 389/2- 532/2 

𝐸𝑥𝑅𝑡−4 880/2 399/0 285/2 

𝑂𝑖𝑙𝑃𝑡  223/2- 952/8- 811/2 

𝐶𝑃𝐼𝐷𝑖𝑓𝑓𝑡  313/2 233/3 222/2 

𝐶𝑃𝐼𝐷𝑖𝑓𝑓𝑡−1 830/2- 393/8- 858/2 

𝐶𝑃𝐼𝐷𝑖𝑓𝑓𝑡−2 018/2- 525/9- 222/2 

 255/2- 31/9- 2228/2 (ECTضریب تصحیح خطا )

 آزمون والد برای مجموع

 𝑪𝑷𝑰𝑫𝒊𝒇𝒇ضرایب 

 اندازه مجموع ضرایب )انحراف معیار( سطح احتمال Fمقدار آماره 

11/9 2503/2 833/2  (2331/2) 

𝝌𝑺𝒄
𝟐  = 193/0-   𝝌𝑨𝒄

𝟐  = 399/0-  𝑹𝟐 = 331/2  �̅�𝟐 = 331/2  

𝜒𝑆𝑐ضريب تعیین تعديل شده،  �̅�2ضريب تعیین،  𝑅2 ها:تعریف عالمت
χ𝐴𝑐آماره شوارتز و  2

 ک است.یآماره آکاي 2

 د.نباشباشد. کلیه متغیرها در مقیاس لگاريتمی میمی ARDL(4, 0, 2)ک یمعیار آکاي ینهالگوی انتخابی بر اساس کم

  .رسمی است متغیر وابسته لگاريتم نرخ ارز )دالر( بازار غیر
  های پژوهشيافتهمنبع: 

 

 بايدمی(، 3 اساس نتايج جدول قبل از محاسبه اثر بلندمدت متغیرهای توضیحی بر متغیر وابسته )بر

توان از آزمون ها مورد بررسی قرار گیرد. به اين منظور میامکان وجود رابطه بلندمدت بین آن

ها عدم وجود رابطه بلندمدت است. نتیجه اين استفاده نمود. فرضیه صفر در آزمون کرانه 8هاکرانه

است که از هر دو کرانه باال  33/9( نشان داده شده است. مقدار آماره آزمون 3) آزمون در جدول

و در نتیجه امکان  دشومیتر است. بنابراين فرض صفر رد درصد بزرگ 5و پايین در سطح خطای 

                                                           
1. Bounds Test 



 

 8931 زمستانو  پايیز ،بیست و دوم شماره ،يازدهم سال گذاری اقتصادی،سیاست نشريه   50

 

رسمی وجود خواهد  برقراری رابطه بلندمدت بین قیمت نفت، شکاف تورم و نرخ ارز بازار غیر

  داشت.
 ها در برآورد متقارن: آزمون کرانه4 جدول

 سطح خطا باال کرانه کرانه پایین آماره آزمون

33/9 

 درصد8 5 89/3

 درصد 5 11/9 8/9

 درصد82 95/9 39/0

 های پژوهشيافته منبع:                     

 

توان اثر بلندمدت متغیرهای توضیحی بر نرخ ارز با حصول اطمینان از وجود رابطه بلندمدت، می

طور  ( نشان داده شده است. همان5) رسمی را برآورد نمود. نتیجه اين محاسبه در جدول بازار غیر

 داریمعنابر اساس الگوی متقارن در بلندمدت، قیمت نفت اثر  شودمی( مالحظه 5) که در جدول

 که قدر رسمی دارد. به نحوی درصد( بر نرخ ارز بازار غیر 32طور مرزی در سطح اطمینان ه )البته ب

با افزايش )کاهش( يک درصدی  و مطلق کشش نرخ ارز نسبت به قیمت نفت کمتر از واحد بوده

. اثر يابدمیدرصد کاهش )افزايش(  819/2رسمی به میزان  ردر قیمت نفت، نرخ ارز بازار غی

مدت مثبت است. به نحوی که کشش ی کوتاهشکاف تورم بر نرخ ارز در بلندمدت به مانند دوره

رسمی نسبت به اين عامل کمتر از واحد بوده و با افزايش يک درصدی در شکاف  نرخ ارز غیر

  و بالعکس. يابدمیدرصد افزايش  381/2میزان  رسمی به تورم دو کشور نرخ ارز بازار غیر
 

 : ضرایب بلندمدت در برآورد متقارن5 جدول

 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی

𝐿𝑂𝑖𝑙𝑃 819/2- 308/8- 825/2 

𝐿𝐶𝑃𝐼𝐷𝑖𝑓𝑓 381/2 583/81 222/2 

 باشد.لگاريتم نرخ ارز در بلندمدت می 𝐿𝐶𝑃𝐼𝐷𝑖𝑓𝑓نماينده اثر قیمت نفت،  LOilP ها:تعریف عالمت

 رسمی است. د. متغیر وابسته لگاريتم نرخ ارز )دالر( بازار غیرنباشکلیه متغیرها در مقیاس لگاريتمی می

  های پژوهشيافته منبع:

 

 نتایج حاصل از برآورد الگوی نامتقارن -4-3

رسمی تنها  نفت بر نرخ ارز بازار غیرفرض رابطه خطی نشان داد که اثر قیمت  برآورد الگو با پیش

درصد معنادار است. در ادامه با فرض  32صورت مرزی در سطح اطمینان ه در بلندمدت آن هم ب
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پذيرد. در رسمی برآوردِ مجدد صورت می وجود اثری نامتقارن از قیمت نفت بر نرخ ارز بازار غیر

تجزيه شده  −𝑂𝑖𝑙𝑃و  +𝑂𝑖𝑙𝑃سری برآورد مجدد جهت تحلیل اثر نامتقارن، قیمت نفت به دو 

باشد که طی ( حاصل انباشت تغییرات مثبت و منفی قیمت نفت می0) است. اين دو به مانند معادله

که قیمت نفت به مقیاس لگاريتمی تبديل شده يند شرطی محاسبه شده است. با توجه به اينآيک فر

( نمايش داده شده 0) ل اين تجزيه در نمودارباشد. حاصبود، مقادير تجزيه شده نیز لگاريتمی می

 است.

 
  های پژوهشيافته منبع:

 : تجزیه سری زمانی قیمت نفت2نمودار 

 

مدت نیازمند تعیین وقفه بهینه به مانند الگوی متقارن، در اين قسمت نیز برآورد الگوی پويای کوتاه

در برآورد نامتقارن نیز کمترين مقدار . شودمیک برای تعیین وقفه استفاده یبوده و از معیار آکاي

صورت ه ب 3وقفه بهینه در الگو است. الگوی انتخابی در حداکثر وقفه  3گر ک بیانیآماره آکاي

ARDL(4, 1, 0‚ 2) باشد. پس از تعیین وقفه بهینه، الگوی میNARDL مدت برآورد در کوتاه

( ضرايب برآوردی الگوی نامتقارن نشان 3) ( گزارش شده است. مطابق با جدول3) و در جدول

که روند افزايشی قیمت نفت و يا همان افزايش مثبت در قیمت نفت )ضريب برآوردی  دهدمی

است. اين در حالی است اثرگذار ايی )يک ماهه( بر نرخ ارز ای يک دوره( با وقفه+𝑂𝑖𝑙𝑃متغیر 

( با −𝑂𝑖𝑙𝑃ر ت )ضريب برآوردی متغیکاهش در قیمت نف روند کاهشی قیمت نفت و يا همان که

مدت، نرخ ارز بازار گذارد که در کوتاهاثری معنادار همراه نیست. اين نتیجه بر اين نکته صحه می
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پذيرد و با مثبت قیمت نفت بطور معکوس تأثیر می هایتکانهرسمی در اقتصاد ايران تنها از  غیر

. به عبارتی ديگر دهدمیرسمی رخ ن ارز بازار غیر منفی در قیمت نفت، تغییری در نرخ هایتکانه

رسمی تايید  های قیمت نفت بر نرخ ارز بازار غیراثرگذاری تکانه مدت، ناتقارنی درکوتاهدر 

توان اظهار داشت که در اقتصاد ايران رفتار متغیر قیمت نفت به هنگام رو می . از اينشودمی

مدت نتیجه تفاوت برآورد الگوی نامتقارن را در کوتاهسو نیست. اين  افزايش و کاهش رفتاری هم

مدت، در که به مانند الگوی متقارن در کوتاه. نکته ديگر آندهدمینسبت به الگوی متقارن نشان 

ی دوم در دوره ی جاری اثری مثبت وشکاف تورم ايران از آمريکا در دورهالگوی نامتقارن نیز، 

انجام آزمون والد برای اين عامل )با توجه به تفاوت در  رسمی دارد. نرخ ارز بازار غیر اثر منفی بر

مدت شکاف تورم با ضريبی مثبت و برابر با که در مجموع در کوتاه دهدمیعالمت اثر( نشان 

  هد.رسمی را تحت تأثیر قرار می ، نرخ ارز بازار غیر099/2
 

 NARDL : نتایج برآورد الگوی نامتقارن با روش1 جدول

 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی

𝐸𝑥𝑅𝑡−1 333/2 528/02 222/2 

𝐸𝑥𝑅𝑡−2 893/2- 288/0- 235/2 

𝐸𝑥𝑅𝑡−3 291/2- 511/2- 539/2 

𝐸𝑥𝑅𝑡−4 825/2 983/0 208/2 

𝑂𝑖𝑙𝑃𝑡
+ 213/2 520/8 899/2 

𝑂𝑖𝑙𝑃𝑡−1
+  213/2- 133/8- 211/2 

𝑂𝑖𝑙𝑃𝑡
− 228/2- 811/2- 152/2 

𝐶𝑃𝐼𝐷𝑖𝑓𝑓𝑡  523/2 530/3 222/2 

𝐶𝑃𝐼𝐷𝑖𝑓𝑓𝑡−1 891/2- 383/8- 851/2 

𝐶𝑃𝐼𝐷𝑖𝑓𝑓𝑡−2 013/2- 313/9- 222/2 

ضریب تصحیح خطا 

(ECT) 
213/2- 82/3- 2228/2 

  آزمون والد برای مجموع

 𝑪𝑷𝑰𝑫𝒊𝒇𝒇ضرایب 

 ضرایب )انحراف معیار(اندازه مجموع  سطح احتمال Fمقدار آماره 

33/5 2020/2 099/2 (2333/2) 

𝜒𝑆𝑐
2  = 102/0-  𝜒𝐴𝑐

2  = 391/0-  𝑅2 = 331/2  �̅�2 = 331/2  

𝜒𝑆𝑐ضريب تعیین تعديل شده،  �̅�2ضريب تعیین،  𝑅2 ها:تعریف عالمت
χ𝐴𝑐آماره شوارتز و  2

 ک است.یآماره آکاي 2

 د.نباشباشد. کلیه متغیرها در مقیاس لگاريتمی میمی NARDL(4, 1, 0, 2)ک یمعیار آکاي الگوی انتخابی بر اساس کمینه

 رسمی است. متغیر وابسته لگاريتم نرخ ارز )دالر( بازار غیر

  های پژوهشيافته منبع:    
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ی بلندمدت، الزم است از مشابه با زيربخش قبلی در اينجا نیز جهت حصول اطمینان از وجود رابطه

ی ( گزارش شده است. مقدار آماره1) استفاده شود. نتیجه اين آزمون در جدول هاآزمون کرانه

بزرگتر است و از  درصد 82های باال و پايین در سطح خطای است که از هردو کرانه 903/9آزمون 

رو امکان برقراری رابطه بلندمدت بین روند افزايشی و کاهشی قیمت نفت، شکاف تورم و نرخ اين

ها بر با توجه به تايید صورت گرفته در آزمون کرانه رسمی وجود خواهد داشت. ارز بازار غیر

(، اثر بلندمدت روندهای افزايشی و کاهشی قیمت نفت و شکاف تورم بر 1) اساس نتايج جدول

 ( گزارش شده است.1) نرخ ارز محاسبه و در جدول
 

 ها در برآورد نامتقارن: آزمون کرانه7جدول 

 سطح خطا دو کرانه کرانه یک آماره آزمون

903/9 

 درصد 8 33/3 35/9

 درصد 5 31/9 13/0

 درصد 82 0/9 91/0

  های پژوهشيافته منبع:                          

 

(، نتايج الگوی نامتقارن در بلندمدت در راستای نتايج حاصله از الگوی نامتقارن 1) مطابق با جدول

اثری بر نرخ ارز بازار غیررسمیمدت است. به اين صورت که افزايش مثبت در قیمت نفت در کوتاه

منفی دارد. اين در حالی است که کاهش در قیمت نفت با اثری معنادار همراه نیست. اين نتیجه بر 

مدت، نرخ ارز بازار غیررسمی در اقتصاد گذارد که در بلندمدت به مانند کوتاهاين نکته صحه می

منفی در قیمت  هایتکانهپذيرد و با مثبت قیمت نفت بطور معکوس تأثیر می هایتکانهايران تنها از 

. در بیان علت شايد بتوان چنین اظهار داشت دهدمینفت، تغییری در نرخ ارز بازار غیررسمی رخ ن

کننده عمده ارز و بطور خاص دالرهای نفتی به بازار رضهکه دولت در اقتصاد ايران عبا توجه به آن

افزايش در قیمت نفت و عموماً افزايش رسد. زيرا با باشد نتیجه حاصل شده منطقی به نظر میمی

دريافت دالرهای نفتی، توان دولت در کنترل نرخ ارز رسمی افزايش يافته و با تزريق میزانی بیش 

  گمارد.ارز بازار غیررسمی همت میاز نیاز بازار به کاهش در نرخ 
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 : ضرایب بلندمدت در برآورد نامتقارن8 جدول

 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی

𝐿𝑂𝑖𝑙𝑃+ 819/2- 832/0- 203/2 

𝐿𝑂𝑖𝑙𝑃− 208/2- 813/2- 133/2 

𝐿𝐶𝑃𝐼𝐷𝑖𝑓𝑓 015/8 288/1 222/2 

نماينده اثر شکاف  𝐿𝐶𝑃𝐼𝐷𝑖𝑓𝑓 نماينده اثر کاهش قیمت نفت و −𝐿𝑂𝑖𝑙𝑃نماينده اثر افزايش قیمت نفت،  +𝐿𝑂𝑖𝑙𝑃 ها:تعریف عالمت

 رسمی است. د. متغیر وابسته لگاريتم نرخ ارز )دالر( بازار غیرنباشباشد. کلیه متغیرها در مقیاس لگاريتمی میمیتورم 

  های پژوهشيافته منبع:

 

که قدرمطلق کشش نرخ ارز نسبت به شوک مثبت نرخ ارز کمتر از واحد بوده و نکته ديگر آن

درصد کاهش  819/2يک درصدی در قیمت نفت، نرخ ارز به میزان  با افزايش دهدمینشان 

های قیمت نفت بر نرخ ارز . به عبارتی ديگر در بلندمدت نیز، ناتقارنی در اثرگذاری تکانهيابدمی

که در اقتصاد ايران در بلندمدت و توان اظهار داشت رو می . از اينشودمی رسمی تايید بازار غیر

در بلندمدت شکاف  های مثبت نفت بر نرخ ارز بازار غیر رسمی اثر دارد.تنها تکانه، مدتکوتاه

و از حیث اندازه بزرگتر از واحد و در  مدت اثری مثبت بر نرخ ارز داردتورم نیز به مانند کوتاه

واقع بزرگتر از اندازه اثر مشابه در الگوی متقارن است. به نحوی که کشش نرخ ارز نسبت به اين 

عامل در بلندمدت بزرگتر از واحد بوده و با افزايشی ده درصدی در شکاف نرخ تورم ايران از 

نمايد. با مشاهدات تجربی در را تجربه میدرصدی  1/80رسمی رشدی  مريکا، نرخ ارز بازار غیرآ

مريکا( و آبازار دالر در ايران بر اساس وجود تفاضل مثبت تورم )در اقتصاد ايران نسبت به اقتصاد 

رسد مینظر ه روند تقويتی در ارزش دالر و روند تضعیفی در ارزش پول ملی، اين نتیجه منطقی ب

های اخیر و البته داوم ارزش پول ملی در گذر دههکه دالر متاثر از اين تفاضل بوده و کاهش م

ی مورد بررسی، از اين اختالف تورمی رنج ببرد. بر اين اساس شايد بتوان اين استدالل را دوره

ها در های مثبت در نرخ تورم باشد و کاهشمنطقی دانست که افزايش در نرخ دالر متاثر از تفاضل

 زش پول ملی نداشته باشد.بر کاهش ار داریمعناقیمت نفت تأثیر 
 

 گیری و پیشنهاداتنتیجه -5

دهی و سازماندهی اقتصاد، توسعه سیاسی و صنعت های اخیر، نفت نقش مهمی در شکلدر دهه

سازی اقتصادی و سیاسی کشورهای ها در مدلايفا کرده و قیمت آن همواره جزء مهمترين مولفه

ای يافته بوده است. ايران با دارا بودن ذخاير عظیم نفتی به عنوان تولیدکنندهدر حال توسعه و توسعه
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پذيرد. وابستگی باالی نظر است و همچنین از اين بازار تأثیر می تأثیرگذار در بازار جهانی نفت مد

کننده بودجه کشور به درآمد نفت باعث شده تا اين منبع درآمدی به عنوان منبع اصلی تامین

های اقتصادی کشور تأثیر مستقیم بر فعالیت شور باشد و به تبع آن به طور مستقیم و غیرعمومی ک

قیمت مستقیم  های اقتصادی همواره تحت تأثیرشاخصترين مهمنرخ ارز به عنوان يکی از بگذارد. 

 موضوع اين نفتی است. هایتکانهقرار گرفته و در ايران بیشترين نوسانات نرخ ارز مربوط به  نفت

 به توجه با بنابراين، .دهدمی نشان را نفت قیمت تغییرات مقابل در ايران اقتصاد پذيریآسیب

 به مقاله اين در کشور، ارز بازار بويژه در و ايران اقتصاد بر آن تغییرات و نفتی درآمد اهمیت

 اين به است.پرداخته شده  ايران رسمی بازار غیر ارز نرخ بر نفت جهانی قیمت نامتقارن اثر بررسی

 8319:8 زمانی یدوره در ماهانه یهاداده و خطی غیر و خطی ARDL الگوی از استفاده با منظور

 الگوی در دهدمی نشان آمده دست به نتايج .است شده انجام نظر مورد بررسی 0281:80 تا

ARDL اين در. همراه است ارز نرخ بلندمدت با اثری منفی بر نفت تنها در قیمت هایتکانه خطی 

 خطی، غیر ARDL با تفکیک روند حرکتی قیمت نفت در قالب رهیافت که صورتی است

 ارز نرخ بر و البته منفی دارمعنا اثر مدت و هم در بلندمدتنفت هم در کوتاه قیمت مثبت هایتکانه

 است مطلب اين گربیان موضوع اين ندارد. بر نرخ ارز داریمعنا اثر آن منفی هایتکانه داشته ولی

 مورد در شده حاصل نتیجه .دارند ايران رسمی بازار غیر ارز نرخ بر نامتقارنی اثر نفتی هایتکانه که

 فروش از حاصل ارزی درآمدهای که است. چرا منطقی ارز نرخ بر نفتی مثبت هایتکانه منفی اثر

کننده ارز )دالر( عرضه ترينگیرد و دولت در اقتصاد ايران تنها مهممی قرار دولت اختیار در نفت

 دولت توانايی نفتی، افزايش قیمت نفت و به تبع آن افزايش درآمدهای رو به هنگام است. از اين

  .يابدمی افزايش کشور ارز بازار در ارز نرخ افزايش از جلوگیری و کنترل برای

خطی  غیر و خطی الگوی دو هر مريکا، درآعامل ديگرِ مورد بررسی يعنی شکاف تورم ايران از 

بر نرخ ارز دارد. به نحوی که در الگوی نامتقارن کشش  داریمعنا اثر بلندمدت، و مدت کوتاه در

که در بلندمدت رشد  دهدمیتر از واحد بوده و نشان رسمی نسبت به آن بزرگ نرخ ارز بازار غیر

از اياالت متحده  رسمی ايران بیش از رشد شکاف نرخ تورم اقتصاد ايران نرخ دالر در بازار غیر

 هر در خارج و داخل تورم اختالف به توجه با ارز نرخ تعديل اهمیت نخست، به نتیجه است. اين

امکان پوشش دالری دارد و دوم،  اشاره کشور در ارز نرخ ناگهانی جهش از جلوگیری برای سال

تواند به عنوان سپر در . به عبارتی ديگر دالر در بلندمدت مینمايدتورم را در بلندمدت تايید می
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بازان ارزی در اقتصاد ايران نیز با اين گذاران و سفتهمقابل تورم عمل نموده و البته اين به سرمايه

توانند در نگاهی بلندمدت از شان میدهی همراه است که برای حفظ ارزش حقیقی دارايیعالمت

 مند شوند.تبديل آن به دالر بهره

 بر بلندمدت و مدتکوتاه در نفتی مثبت هایتکانه اثر منفی حاضر مبنی بربا توجه به نتیجه پژوهش 

 تيمدير شناور ارزی به وجود نظام همچنین باتوجه و ايران در اقتصاد رسمی بازار غیر ارز نرخ

 و کنترل به اقدام بازار به نفت درآمد از حاصل دالر تزريق با مستقیم طور به که دولتاين و شده

 منطقی طور به ارز نرخ ساالنه طور به شودمی پیشنهاد کند؛می مشخصی نرخ در بازار ارز نرخ حفظ

 ارز نرخ با حفظ عمل در و نیابد کاهش کشور صادراتی هایبخش رقابتی قدرت تا شود تعديل

 ساالنه، صورت به ارز نرخ تعديالت صورت در است بديهی. نشود کشور واردات تقويت به منجر

 امان در دارد در پیش بسیاری منفی اثرات که ارزی هایتکانه از زيادی حد تا بلندمدت در کشور

 و داخل تورم تفاوت به توجه با بايستی ارز نرخ ساالنه تعديل شودمیهمچنین پیشنهاد  .ماندمی

 انباشت بلندمدت در تورم که در صورت عدم تعديل، اختالف گیرد چرا صورت کشور خارج

 .ندارد ارز نرخ و جهش يکباره در تکانه ايجاد جز اینتیجه و شده
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 و مآخذ منابع

بررسی رابطه بلندمدت "(. 8911زاد، مهناز )و صیدی .نژاد مهربانی، فرهادعلی .بزازان، فاطمه .8

-881(: 00)6 فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی. "قیمت نفت خام و نرخ ارز واقعی دالر آمريکا

39.  

خطی  های نفتی بر نرخ ارز در ايران: رهیافت غیربررسی تأثیر شوک"(. 8935رضازاده، علی ) .0

  .809-833(: 13)42 ی اقتصادیهاها و سیاستفصلنامه پژوهش. "سوئیچینگ-مارکوف

نقش کیفیت نهادی در رابطه نرخ "(. 8932پور، سیاب )و ممی .بهبودی، داود .سلمانی، بهزاد .9

 فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی. "واقعی ارز با قیمت نفت مطالعه موردی: اقتصادهای نفتی

2 :800-829.  

بررسی رابطه بلندمدت بین نرخ "(. 8911و نیکبخت، لیلی ) .افالطونی، عباس .شکیبايی، علیرضا .3

 .31-15(: 05)51 مجله دانش و توسعه. "های نفت در کشورهای عضو اوپکارز و قیمت

کننده نرخ واقعی ارز: با تأکید بر قیمت عوامل تعیین"(. 8939و مرادی، حمید ) .شهرکی، جواد .5

 فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی. "نفت برای مقايسه کشورهای صادرکننده و واردکننده نفت

51(32 :)39-35. 

های قیمتی تحلیل تأثیر شوک"(. 8911و معلمی، نوشین ) .آبادی، ابوالفضليحیی .صمدی، سعید .3

(: 50)51 های اقتصادیها و سیاستفصلنامه پژوهش. "نفت بر متغیرهای اقتصاد کالن در ايران

03-5. 

تخمین رابطه بلندمدت قیمت حقیقی نفت "(. 8913و فهیمی دوآب، رضا ) .هوشمند، محمود .1

  .31-893(: 92)51 مجله دانش و توسعه. "خام و ارزش واقعی دالر آمريکا
8. Ahmad, A. H. and Hernandez, R. M. (2013). "Asymmetric 

Adjustment between Oil Prices and Exchange Rates: Empirical 

Evidence from Major Oil Producers and Consumers". Journal of 

International Financial Markets, Institutions and Money 27: 306-

317. 

9. Amano, R. A. and Van Norden, S. (1998). "Oil Prices and the Rise 

and Fall of the US Real Exchange Rate". Journal of international 

Money and finance 17(2): 299-316.  

10. Atems, B., Kapper, D. and Lam, E. (2015). "Do Exchange Rates 

Respond Asymmetrically to Shocks in the Crude Oil Market?". 

Energy Economics 49: 227-238. 



 

 8931 زمستانو  پايیز ،بیست و دوم شماره ،يازدهم سال گذاری اقتصادی،سیاست نشريه   32

 

11. Bal, D. P. and Rath, B. N. (2015). "Nonlinear Causality between 

Crude Oil Price and Exchange Rate: A Comparative Study of China 

and India". Energy Economics 51: 149-156. 

12. Barro, R. J. (2010). Intermediate Macro, Mason, OH: South-

Western Cengage Learning.  

13. Brahmasrene, T., Huang, J. C. and Sissoko, Y. (2014). "Crude Oil 

Prices and Exchange Rates: Causality, Variance Decomposition and 

Impulse Response". Energy Economics 44: 407-412. 

14. Chen, S. S. and Chen, H. C. (2007). "Oil Prices and Real Exchange 

Rates". Energy Economics 29(3): 390-404. 

15. Corden, W. M. and Neary, J. P. (1982). "Booming Sector and De-

industrialization in a Small Open Economy". The Economic Journal 

92(368): 825-848. 

16. Emami, K. and Adibpour, M. (2012). "Oil Income Shocks and 

Economic Growth in Iran". Economic Modelling 29(5): 1774-1779. 

17. Ghosh, S. (2011). "Examining Crude Oil Price–Exchange Rate 

Nexus for India during the Period of Extreme Oil Price Volatility". 

Applied Energy 88(5): 1886-1889.  

18. Golub, S. S. (1983). "Oil Prices and Exchange Rates". The 

Economic Journal 93(371): 576-593.  

19. Grisse, C. (2010). "What Drives the Oil-Dollar Correlation". 

Unpublished manuscript.  

20. Huang, Y. and Feng, G. U. O. (2007). "The Role of Oil Price Shocks 

on China's Real Exchange Rate". China Economic Review 18(4): 

403-416. 

21. Hussain, M., Zebende, G. F., Bashir, U. and Donghong, D. (2017). 

"Oil price and Exchange Rate Co-Movements in Asian Countries: 

Detrended Cross-Correlation Approach". Physica A: Statistical 

Mechanics and its Applications 465: 338-346. 

22. Krugman, P. (1980). "Oil and the Dollar". Working Paper No. 554, 

Cambridge, MA. 

23. Nikbakht, L. (2010). "Oil Prices and Exchange Rates: The Case of 

OPEC". Business Intelligence Journal 3(1): 83-92. 

24. Pesaran M.H., Shin Y. and Smith R.J. (2001). "Bounds Testing 

Approaches to the Analysis of Level Relationships". Journal of 

Applied Econometrics 16(3): 289-326. 

25. Reboredo, J. C. (2012). Modelling Oil Price and Exchange Rate Co-

movements". Journal of Policy Modeling 34(3): 419-440. 

26. Shin Y., Yu B. and Greenwood-Nimmo M. (2014). "Modelling 

Asymmetric Cointegration and Dynamic Multipliers in a Nonlinear 

ARDL Framework". Springer New York 281-314. 



 

 14 ايران در رسمی غیر ارز نرخ بر تورم شکاف و نفت قیمت نامتقارن اثر تحلیل

 

27. Tiwari, A. K., Dar, A. B. and Bhanja, N. (2013). "Oil Price and 

Exchange Rates: A wavelet Based Analysis for India". Economic 

Modelling 31: 414-422. 

28. Urbanovsky, T. (2016). "The Effect of Inflation Differential on the 

Nominal Exchange Rate: The Case of USA and Canada". Faculty of 

Economics and Administration, Department of Finance.  

29. Volkov, N. I. and Yuhn, K. H. (2016). "Oil Price Shocks and 

Exchange Rate Movements". Global Finance Journal 31: 18-30.  



 
 
 Biquarterly Journal of Economic Research                 Vol.11, No.22, Autumn & Winter 2019 

 

Original Research Article 

 

Analysis of the asymmetric effect of oil prices and inflation 

gap on the informal exchange rate in Iran through the 

Nonlinear ARDL Approach 

 
Shahryar Zaroki 1* 

Arman Yousefi Barfurushi 2 

Amirhossein Fathollahzadeh 3 

 
Received: 10-06-2018                                                              Accepted: 29-09-2018 

 

Abstract 
In oil economies such as Iran, the exchange rate in the informal market is an 

important variable influenced by oil price variation. Accordingly, and 

considering the importance of oil and its price in the Iranian economy, this 

study seeks to evaluate the effect of the global oil price on the unofficial 

exchange rate (dollar) in an asymmetric shape alongside the inflation gap 

between Iran and the United States. For this purpose, model estimation was 

done using linear and nonlinear ARDL approaches and monthly data during 

a period from Jan., 1983 to December, 2017. The results indicate that, in the 

symmetric approach, oil price shocks have negative effects on the informal 

exchange rate just in a long run. According to the nonlinear approach, 

however, oil shocks have an asymmetrical effect on the informal exchange 

rate of Iran. The positive impacts of oil prices on the exchange rate in both 

the short and the long terms are significant, but the negative impacts are not 

significant on the exchange rate. Also, the inflation gap between Iran and the 

United States proved to have a significant effect on the exchange rate with 

both linear and nonlinear patterns and in the short and long runs. 
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