نشريه علمی سیاستگذاری اقتصادی
سال يازدهم ،شماره بیست و دوم ،پايیز و زمستان 8931

تحلیل اثر نامتقارن قیمت نفت و شکاف تورم بر نرخ ارز غیر رسمی در ایران
شهریار زروکی

1

آرمان یوسفی بارفروشی
امیرحسین فتحاهللزاده
تاريخ دريافت8931/29/02 :

2

3

تاريخ پذيرش8931/21/21 :

چکیده
در اقتصادهای نفتی نظیر ايران ،نرخ ارز در بازار غیر رسمی از مهمترين متغیرهايی است که تحت تأثیر
تغییرات قیمت نفت قرار میگیرد .بر اين اساس و با توجه به اهمیت نفت و قیمت آن در اقتصاد ايران ،در
اين مقاله کوشش بر آن است تا در کنار شکاف تورم بین ايران و آمريکا ،اثر قیمت جهانی نفت بر نرخ ارز
غیر رسمی (دالر) در قالبی نامتقارن مورد بررسی قرار گیرد .برای اين منظور ،برآورد الگو با رهیافت
 ARDLخطی و غیر خطی و با استفاده از دادههای ماهانه در دورهی زمانی  8319:8تا  0281:80صورت
گرفته است .نتايج حاکی از آن است که در رهیافت متقارن ،تکانههای قیمت نفت تنها در بلندمدت با اثری
منفی بر نرخ ارز غیر رسمی همراه است .اين در صورتی است در رهیافت غیر خطی ،تکانههای نفتی اثر
نامتقارنی بر نرخ ارز غیر رسمی ايران دارند .به نحوی که تکانههای مثبت قیمت نفت هم در کوتاهمدت و
هم در بلندمدت اثری معنادار و البته منفی بر نرخ ارز داشته ولی تکانههای منفیِ آن ،اثر معناداری بر نرخ ارز
ندارد .همچنین شکاف تورمی میان ايران و آمريکا ،در هر دو الگوی خطی و غیر خطی در کوتاهمدت و
بلندمدت ،با اثر معناداری بر نرخ ارز همراه است.

واژههای کلیدی :قیمت نفت ،نرخ ارز غیر رسمی ،نامتقارن ARDL ،غیر خطی.
Keywords: Oil price, Informal exchange rate, Asymmetric, NARDL.
JEL Classification: C12, D82, E31, F31.

 .8استاديار گروه اقتصاد ،دانشگاه مازندران (نويسنده مسئول)
 .0دانشجوی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی ،دانشگاه مازندران
 .9دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی ،دانشگاه مازندران

Sh.zaroki@umz.ac.ir
Arman.yousefi1372@gmail.com
Amirhossein300@yahoo.com

 93نشريه سیاستگذاری اقتصادی ،سال يازدهم ،شماره بیست و دوم ،پايیز و زمستان 8931

 -1مقدمه
درآمد نفتی در کشورهای صادرکنندهی نفت نظیر ايران منبع اصلی اعتبار برای زيرساختهای
اجتماعی و فیزيکی است .اين وابستگی به نفت سبب میشود تکانههای نفتی تأثیر مهمی بر
فعالیتهای اقتصادی در اکثر کشورهای صادرکننده نفت داشته باشد (امامی و اديپپور.)0280 ،8
در مجموع زمانی که درآمدهای نفتی کاهش يابد دولتها تالش میکنند که کاهش درآمد خود
را از طريق درآمدهای غیر نفتی همچون مالیات جبران کنند .با توجه به اينکه سیستم مالیاتی ايران
از گستردگی و کیفیت الزم برخوردار نیست؛ در عمل جبران کسری بودجهی ناشی از کاهش
قیمت نفت از طريق درآمدهای غیر نفتی ،بسیار سخت به نظر میرسد و در نتیجه باعث افزايش
نااطمینانی در توانايی کشور در پرداخت تعهدات خود میشود .در سوی مقابل در اقتصاد ايران با
نظام ارزی شناور مديريت شده به هنگام افزايش قیمت نفت و به تبع آن افزايش درآمدها ،توان
کنترلی دولت بر نرخ ارز افزايش میيابد ،به نحوی که به هنگام افزايش نرخ ارز دولت با تزريق
ارز به بازار ،قیمت آن را در سطح مورد نظر خود ثابت نگه میدارد .از سويی ديگر اگر نرخ ارز
به طور مصنوعی و بدون توجه به تفاوت تورم بین داخل و خارج کشور به صورت ساالنه تعديل
نشود؛ نتیجهای جز جهش يکباره نرخ ارز بعد از گذشت چند سال ندارد .همچنین زمانی که
جريانی از ارزهای خارجی ،که ناشی از يک مازاد درآمد ناگهانی حاصل از افزايش قیمت نفت
است ،وارد اقتصاد کشور میشود بدلیل مديريت ناصحیح موجب افزايش ارزش پول داخلی کشور
شده که در نتیجهی آن قدرت رقابتی صنايع و بخشهای قابل تجارت تضعیف میشود و اين
نشانهايی از بروز بیماری هلندی است (کوردن و نیری .)8310 ،0در پژوهش حاضر کوشش بر آن
است تا فرضیهی ارتباط بین قیمت جهانی نفت و شکاف تورم ايران و اياالت متحده با نرخ ارز
بازار غیر رسمی در اقتصاد ايران مورد آزمون قرار گیرد .برای اين منظور از يک روش جديد در
پردازش دادهها استفاده شده است .عموم الگوهای اقتصادسنجی ،الگويی خطی است .در يک
الگوی خطی ،اندازه مطلق اثرگذاری متغیر توضیحی در روند افزايشی با روند کاهشی آن متفاوت
نیست .به عبارتی ديگر در يک برآورد خطی از تحلیل اثر قیمت نفت بر قیمت ارز بازار غیر رسمی
چنین تفسیری مرسوم است که اگر با افزايش قیمت نفت ،قیمت ارز به اندازه 𝐴 واحد افزايش يابد،
)Emami and Adibpour (2012
)Corden and Neary (1982
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آنگاه به صورت همزمان با کاهش قیمت نفت نیز قیمت ارز به میزان 𝐴 واحد کاهش خواهد
يافت .ولی آنچه که در واقعیت رخ میدهد ممکن است اينگونه نبوده و اثر افزايش قیمت نفت
بر بازار غیر رسمی ارز ،متفاوت با اثر کاهش قیمت آن باشد .به عبارتی ديگر در اقتصاد ايران
انتظار بر آن است که قیمت ارز بازار غیر رسمی به هنگام افزايش و کاهش قیمت نفت ،تأثیرپذيری
متفاوتی از خود نشان دهد .به نحوی که حداقل با افزايش قیمت نفت ،قیمت ارز بازار غیر رسمی
کاهش يابد ولی پس از فروکش کردن قیمت نفت و کاهشهای محسوس در آن ،قیمت ارز بازار
غیر رسمی حتی االمکان يا با همان ضريب و نسبتی که از افزايش قیمت نفت تأثیر میپذيرد؛
افزايش نیابد و يا اينکه افزايشی را در مجموع تجربه نکند .اين موضوع نگارندگان مقاله را بر آن
داشت تا با توجه به مطالعات صورت گرفته ،ضمن بررسی اثر شکاف تورم ،بر تحلیل نامتقارنی اثر
قیمت نفت بر قیمت ارز بازار غیر رسمی تمرکز نمايند و وجود نامتقارنی در اثرگذاری قیمت نفت
بر قیمت ارز بازار غیر رسمی را آزمون کنند .برای دستیابی به چنین پردازشی میبايد از الگوهای
نامتقارن استفاده نمود .بر اين اساس ،با استفاده از مطالعهی شین و همکاران )0283(8و همچنین با
وجود پیششرطهای الزم در پايايی متغیرها ،از رهیافت خودتوضیحی با وقفههای توزيعی غیر
خطی )NARDL( 0در تبیین و تشريح نامتقارنی استفاده شده است .پژوهش حاضر از چند منظر
نسبت به مطالعات پیشین متفاوت است .نخست ،معرفی و بکارگیری رهیافت خودتوضیحی با
وقفههای توزيعی غیر خطی است که توسط شین و همکاران ( )0283طراحی شده است .دوم ،در
مطالعات داخلی که توسط نگارندگان بررسی شده تفکیک اثر افزايش قیمت نفت از اثر کاهش
آن بر نرخ ارز صورت نگرفته است.
ادامه مقاله به اين صورت سازماندهی شده است که در بخش دوم ،ادبیات پژوهش با تأکید بر
مبانی نظری و مطالعات تجربی ارائه میشود .بخش سوم به تصريح الگوی پژوهش در قالب الگوی
خودتوضیحی با وقفههای توزيعی غیر خطی و همچنین توصیف دادهها اختصاص يافته است.
برآورد الگوی پژوهش در دو زيربخش الگوی متقارن و الگوی نامتقارن ،در بخش چهارم انجام و
نتايج تفسیر شده است .نتیجهگیری و پیشنهادات نیز در بخش پنجم صورت گرفته است.

)Shin (2014
Nonlinear Autoregressive Distributed Lag
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 -2ادبیات پژوهش
اولین کانال در اثرگذاری قیمت نفت بر نرخ ارز (دالر) بازار غیر رسمی ،کانال شرايط تجاری نام
دارد که توسط آمانو و نوردن )8331( 8بیان شد .ايشان با در نظر گرفتن مدلی ساده که شامل دو
بخش کاالی تجاری و کاالی غیر تجاری است (و اينکه هر دو بخش از دو نهاده تجاری (نفت) و
غیر تجاری (نیروی کار) استفاده میکنند)؛ مطرح میکنند که با فرض ثابت بودن قیمت محصول
تجاری در سطح بینالمللی ،نرخ ارز توسط قیمت محصول در بخش غیر تجاری تعیین میشود.
اگر بخش تجاری تمايل به مصرف انرژی کمتری نسبت به بخش غیر تجاری داشته باشد ،قیمت
محصول در بخش غیر تجاری در صورت افزايش در قیمت نفت افزايش میيابد و در نتیجه نرخ
ارز نیز افزايش میيابد .اگر بخش تجاری تمايل به مصرف انرژی بیشتری نسبت به بخش غیر
تجاری داشته باشد ،نتیجه معکوس حاصل میشود .بنابراين ،تغییرات نرخ ارز که در اثر تکانههای
قیمت نفت شکل میگیرند؛ به شدت مصرف انرژی در بخشهای تجاری و غیر تجاری وابسته
است .چن و چن ) 0221( 0نیز با بیان يک مدل ساده تجاری که از جهات بسیاری به مدل آمانو و
نوردن ( ) 8331شباهت دارد به تحلیل کانال اثرگذاری قیمت نفت بر نرخ ارز پرداختند .در اين
مدل با فرض تولید دو کاالی تجاری و غیر تجاری در داخل و خارج کشور ،ابتدا تقريبی خطی
لگاريتمی از شاخص قیمت مصرفکننده به صورت زير تعريف میشود:
𝑁𝑃)𝜃 𝑃 = 𝜃 𝑃𝑇 + (1 −

()8

∗𝑁

()0

𝑃) ∗ 𝜃 + (1 −

∗𝑇 ∗

𝑃 𝜃 = ∗𝑃

∗

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

𝑁𝑃 قیمت کاالی غیر تجاری در داخل کشور و 𝑁𝑃 قیمت کاالی غیر تجاری در خارج کشور
است 𝜃 .سهم مخارج کاالی تجاری برای داخل کشور و ∗ 𝜃 سهم مخارج کاالی تجاری برای
خارج کشور است .سپس لگاريتم نرخ حقیقی ارز (𝑞) که در 𝑆 نرخ ارز رسمی است به صورت
زير تعريف میشود:

)Amano and Norden (1998
)Chen and Chen (2007
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𝑃 𝑞 = 𝑆 + 𝑃∗ −

()9

با جایگذاری روابط ( )8و( )0در ( ،)9نرخ حقیقی ارز برابر است با:
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در رابطهی ( )3اگر 𝜃 = ∗ 𝜃 باشد ،افزايش در قیمت نسبی کاالهای تجاری داخلی ارزش نرخ
حقیقی ارز را کاهش میدهد ،در حالی که اين افزايش در قیمت نسبی کاالی تجاری خارجی تأثیر
کمتری روی نرخ حقیقی ارز خواهد داشت .به بیان ديگر ،اگر يک کشور وابستگی بیشتری به
نفت وارداتی داشته باشد؛ افزايش در ارزش حقیقی نفت ممکن است قیمت کاالهای تجاری
داخلی را در مقابل کاالهای تجاری خارجی بیشتر افزايش دهد و از اين طريق ،سبب کاهش نرخ
حقیقی ارز شود .همچنین ،زمانی که يک تکانه نفتی شرايط تجاری را بدتر میکند کشور مذکور
برای بهبود بخشیدن وضعیت رقابتی خود ،نرخ اسمی ارز را افزايش میدهد که اين موضوع عاملی
برای کاهش هرچه بیشتر در نرخ حقیقی ارز میشود.
کانال بعدی در اين رابطه کانال اثر ثروت است که توسط کروگمن )8312( 8و گلوپ)8319( 0
مطرح شد .ايشان با بیان اينکه رشد قیمت نفت منجر به تخصیص مجدد ثروت میشود و اين
موضوع از طريق تبديل پسانداز کشورهای واردکننده نفت به درآمد کشورهای صادرکننده نفت
صورت میگیرد؛ تفسیر ديگری از اثرگذاری قیمت نفت بر نرخ ارز بیان کردند .تفسیری که بر
مبنای حساب جاری از تراز پرداختها است .تأثیر اين انتقال ثروت بر نرخ ارز در کوتاهمدت به
ترجیحات سبد دارايی انتخابی کشورهای صادرکننده نفت وابسته است که با انتقال ثروت به کشور
خود روبرو شدهاند .اگر چه اين موضوع در بلندمدت به ترجیحات وارداتی کشورها وابسته است.
از يک طرف ممکن است درآمد مازاد ،کشورهای صادرکننده نفت را تحريک کند که کاالها يا
تولیدات اضافی را با دالر آمريکا خريداری نمايند و از اينرو احتمال تقويت دالر آمريکا وجود
دارد .از طرف ديگر اين درآمد مازاد میتواند باعث ترغیب اين کشورها برای مصرف و
سرمايه گذاری بیشتر در پولی غیر از دالر آمريکا شده و در نتیجه آن امکان دارد دالر آمريکا

)Krugman (1980
)Golub (1983
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تضعیف شود (گريس .)0282 ،8کروگمن ( )8312و گلوپ ( )8319در ادامه دريافتند که
کشورهای صادرکننده نفت (کشورهای عضو اوپک) تمايل زيادی به مبادله دارايی با دالر دارند.
در نتیجه افزايش در قیمت نفت در کوتاهمدت منجر به افزايش ارزش دالر میشود .در هنگام
تکانههای مثبت نفتی بحث بیماری هلندی مطرح میشود که در نتیجه افزايش شديد قیمت نفت،
درآمد هنگفتی برای کشورهای صادرکننده حاصل میشود که موجب کاهش نرخ ارز در هر دو
سیستم ثابت و شناور میشود .در سیستم نرخ شناور ارز ،ورود ارزهای خارجی عامل کاهش نرخ
ارز است اما در سیستم ثابت يا کنترل شده توسط دولت ،ورود ارز خارجی به داخل کشور عامل
افزايش حجم پول شده که در نهايت عاملی برای انبساط تقاضا و افزايش قیمتها است (صمدی و
همکاران .)8911 ،در اثر تکانههای منفی نفتی ،افزايش نرخ ارز رخ میدهد (همان .)8911 ،منطق
اين موضوع مشخص است زيرا در ايران به دلیل وجود نظام ارزی شناور مديريت شده ،نرخ ارز با
توجه به عرضه و تقاضا معین میشود و دولت (بانک مرکزی) در مقاطعی با توجه به سیاستهای
مورد نظر خود اقدام به عرضه ارز در بازار میکند تا نرخ دلخواه خود را در بازار حاکم کند .با
توجه به اين موضوع که اين قدرت کنترلی دولت بر بازار نیاز به منبع ارزی مناسب دارد و از آنجا
که منبع اصلی ارزی دولت از سمت درآمدهای نفتی تامین میشود ،اين انتظار میرود که در
صورت تکانههای منفی نفتی ،قدرت کنترلی دولت بر بازار کاهش يابد و در نتیجه زمانی که مازاد
تقاضای ارز در بازار رخ دهد ،شاهد افزايش نرخ ارز خواهیم بود.
بر اساس مدلی که اربانوسکی 0ارائه میکند نظريهی تفاضل تورم ارتباط تنگاتنگی با نظريهی
برابری قدرت خريد و مفهوم نرخ ارز حقیقی دارد .تفاضل تورم بر اساس تفاوت نرخ تورم بین دو
کشور تعريف میشود .نرخ ارز حقیقی نیز به صورت نسبتی از سطح قیمت خارجی و سطح قیمت
داخلی تعريف میشود .به نحوی که سطح قیمت خارجی از طريق نرخ ارز اسمی به واحد پول
داخلی تبديل میشود .رابطه بین نرخ ارز اسمی ،نرخ ارز حقیقی ،سطح قیمت داخلی و سطح قیمت
خارجی برابر است با:
()5

𝑃

𝑑𝑃 𝑒 = 𝜀.
𝑓

)Grisse (2010
Urbanovský

1.
2.
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که در آن 𝑒 𝑃𝑑 ،𝜀 ،و 𝑓𝑃 به ترتیب بیانگر نرخ ارز اسمی ،نرخ ارز حقیقی ،سطح قیمت داخلی و
سطح قیمت خارجی است .شکل مطلق نظريهی برابری قدرت خريد با قاعدهی قیمتِ برابر با يک
مرتبط است و با اين فرض که نرخ ارز حقیقی برابر با  8بوده و در هر شرايطی در اين مقدار باقی
میماند ،عمل میکند .بدان معنا که ارزش کاالهای داخلی بر اساس پول داخلی همان ارزش
کاالهای خارجی است .بر اين اساس تغییر بالقوه در نرخ ارز اسمی بايد با تغییر در سطوح قیمتها
ايجاد شود .با بازنويسی رابطهی ( )5به صورت رابطهی زير داريم:
𝑓𝑃 ⇒ 𝑃𝑑 = 𝑒.

()3

𝑑𝑃
𝑓𝑃

=𝑒

رابطهی ( )3مرتبط با زمان 𝑇 است .با حرکت از زمان 𝑇 به زمان  𝑇 + 1در رابطهی مذکور داريم:
) 𝑓𝜋 𝑃𝑑 (1 + 𝜋𝑑 ) = 𝑒. (1 + ∆𝑒). 𝑃𝑓 . (1 +

()1

که در آن 𝑑𝜋 𝜋𝑓 ،و 𝑒∆ به ترتیب نرخ تورم داخلی ،نرخ تورم خارجی و تغییر در نرخ ارز اسمی
است .با جايگذاری رابطهی ( )3در رابطهی ( )1داريم:
()1

) 𝑓𝜋(𝜋𝑑 −
𝑓𝜋1+

𝑃

= 𝑒∆ ⇒ ) 𝑓𝜋 𝑃𝑑 (1 + 𝜋𝑑 ) = 𝑃𝑑 . (1 + ∆𝑒). 𝑃𝑓 . (1 +
𝑓

با تقريب از رابطهی ( ،)1شکل نسبی از نظريه برابری قدرت خريد 8به صورت زير خواهد شد:
()3

) 𝑓𝜋 ∆𝑒 = (𝜋𝑑 −

بر اساس رابطهی ( )3تفاضل در تورم با تغییرات نرخ ارز اسمی برابر است .بر اساس اين رابطه
واضح است که بدون دخالت دولت (سیاستگذار پولی) در تعديل تورم و يا نرخ ارز اسمی ،پول
کشوری که نرخ تورم باالتری دارد به میزان تفاوت در نرخ تورم ،ارزش خود را از دست میدهد.
توضیح بیشتر آنکه که اگر نرخ تورم در داخل بیش از خارج باشد ،افزايش قیمت کاالها در
داخل بیش از خارج خواهد بود .با افزايش تفاضل تورم بدلیل افزايش تورم داخلی ،کاالهای
 .8برای توضیح بیشتر به بارو ( )0282مراجعه شود.
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داخلی گران تر از کاالهای خارجی شده و خانوارها در اين شرايط کاالهای خارجی بیشتری
خريداری میکنند .چنین رفتاری در مصرف کاالهای خارجی بدلیل تبديل پول داخلی به پول
خارجی ،منجر به افزايش تقاضا برای پول خارجی و افزايش عرضهی پول داخلی میشود .در نتیجه
هر دو عامل سبب میشود تا ارزش پول داخلی نسبت به پول خارجی کاهش يابد.
در حوزه کاربردی و ادبیات تجربی ،پژوهشهای متعددی در زمینه اثر قیمت نفت بر نرخ ارز
صورت گرفته است که میتوان آنها را به چهار قالب تقسیم کرد.
-

در قالب اول پژوهشگران با کمک آزمون همانباشتگی به بررسی رابطه بلندمدت قیمت

نفت و نرخ ارز پرداختند .مطالعات در اين قالب را میتوان به سه گروه تقسیم نمود .گروه اول
شامل پژوهشهايی میشود که به مطالعه بینکشوری درباره اين ارتباط بلندمدت پرداختند .چن و
چن )0221( 8رابطه قیمت نفت و نرخ ارز را در کشورهای گروه هفت ( )G-7با استفاده از
دادههای ماهانه در دورهی زمانی  8310-0225و روش همانباشتگی تابلويی بررسی نمودند .نتايج
تحقیق نشان میدهد قیمت نفت ممکن است منبع غالب تحرکات نرخ ارز باشد و همچنین بین
قیمت نفت و نرخ ارز ارتباط بلندمدت وجود دارد .شکیبايی و همکاران ( )8911رابطه بلندمدت
بین نرخ ارز و قیمت نفت در  1کشور عضو اوپک را با استفاده از دادههای ماهانه در دورهی زمانی
 8335-0223با روش همانباشتگی تابلويی بررسی نمودند .نتايج تحقیق نشان میدهد رابطه تعادلی
بلندمدت بین قیمت نفت و نرخ ارز وجود دارد و قیمت نفت ممکن است منبع عمده نوسانات نرخ
ارز باشد .نیکبخت )0282( 0رابطه قیمت نفت و نرخ ارز را در  1کشور عضو اوپک با استفاده از
دادههای ماهانه در دورهی زمانی  0222-0221با روش همانباشتگی بررسی نمود .نتايج تحقیق
نشان میدهد قیمت حقیقی نفت ممکن است منبع اصلی تحرکات نرخ حقیقی ارز باشد و پیوند
بلندمدت و مثبتی بین قیمت نفت و نرخ ارز وجود دارد .در گروه دوم میتوان به پژوهشهايی
اشاره کرد که عال وه بر بررسی رابطه بلندمدت ،علییت را نیز مورد بررسی قرار دادند .در اين
چارچوب ،بزازان و همکاران ( )8911رابطه بلندمدت بین قیمت نفت و دالر آمريکا در ايران را با
استفاده از دادههای فصلی در دورهی زمانی  8315-0221با آزمونهای همجمعی و علییت و روش
خودرگرسیونی با وقفههايی توزيعی بررسی نمودند .نتايج تحقیق نشان میدهد بین قیمت حقیقی

)Chen and Chen (2007
)Nikbakht (2010

1.
2.
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نفت خام و نرخ واقعی دالر آمريکا در بلندمدت ارتباط ضعیفی وجود دارد و رابطه علیی از طرف
نرخ دالر آمريکا به قیمت نفت مشاهده نمیشود .هوشمند و فهیمی دوآب ( )8913رابطه بلندمدت
بین قیمت نفت خام و ارزش دالر را در ايران با استفاده از دادههای ماهانه در دورهی زمانی -0221
 8315با آزمونهای همانباشتگی و علییت و روش خودرگرسیونی برداری بررسی نمودند .نتايج اين
مطالعه نشان میدهد که افزايش  82درصدی در قیمت نفت خام منجر به کاهش  8/1درصدی در
ارزش دالر میشود .همچنین جهت علییت نیز از قیمت نفت به قیمت دالر است و در صورت
انحراف نرخ ارز از روند بلندمدت خود ،اين شکاف با نرخ  3/9درصد در هر دوره ترمیم میشود
تا اينکه دوباره به مسیر بلندمدت خود بازگردد .تیواری 8و همکاران ( )0289به بررسی رابطه
علییت بین قیمت نفت و نرخ ارز در هند با استفاده از دادههای ماهانه در دورهی زمانی 8339-0282
از طريق تحلیل موجک پرداختند .نتايج تحقیق نشان میدهد يک رابطه علیی خطی و غیر خطی بین
قیمت نفت و نرخ موثر ارز در بلندمدت وجود دارد ولی در کوتاهمدت ،رابطه علیی يافت نشد.
براهماسرنه 0و همکاران ( )0283رابطه علیی بین قیمت نفت خام و نرخ ارز را در  5کشور منتخب
با استفاده از دادههای ماهانه در دورهی زمانی  8333-0223و روش همانباشتگی تابلويی و آزمون
علییت بررسی نمودند .نتايج اين تحقیق نشان میدهد رابطه علیی از طرف نرخ ارز به قیمت نفت خام
در کوتاهمدت وجود دارد در حالی که يک رابطه علیی از قیمت نفت خام به نرخ ارز در بلندمدت
وجود دارد .از طرفی در میانمدت و بلندمدت ،تکانههای قیمت نفت اثری معنادار بر تغییرات نرخ
ارز دارد .بال و راس )0285( 9به بررسی علییت بین قیمت نفت خام و نرخ ارز در چین و هند با
استفاده از دادههای ماهانه در دورهی زمانی  8333-0289و آزمونهای همانباشتگی ،علییت و روش
خودرگرسیونی برداری پرداختند .نتايج اين پژوهش نشان میدهد رابطه علیی به صورت خطی از
طرف نرخ ارز به قیمت نفت در دو کشور چین و هند وجود ندارد .از طرفی رابطه علیی از قیمت
نفت به نرخ ارز در هر دو کشور وجود دارد اما در کوتاهمدت به ويژه در هند اين رابطه علیی وجود
ندارد .گروه سوم از قالب اول ،در آن دسته از پژوهشها قرار میگیرد که با استفاده از آزمون
همانباشتگی و روشهای ديگر به بررسی پرداختند .برای نمونه آمانو و نوردن )8331( 3رابطه قیمت

1.

)Tiwari (2013
)Brahmasrene (2014
)3. Bal and Rath (2015
)4. Amano and Norden (1998
2.
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نفت و افزايش و کاهش نرخ دالر آمريکا را در دورهی زمانی  8310-8330با استفاده از آزمون
همانباشتگی و الگوی تصحیح خطا بررسی نمودند .نتايج نشان میدهد که بین نرخ حقیقی دالر
آمريکا و قیمت نفت رابطه بلندمدت وجود دارد و قیمت نفت ممکن است منبع اصلی تکانههای
نرخ ارز باشد و قیمت انرژی ممکن است اثر مهمی بر رفتار آتی نرخ ارز داشته باشد.
-

قالب دوم پژوهشهايی هستند که همحرکتی را بین قیمت نفت و نرخ ارز بررسی

میکنند .برای نمونه ربردو )0280( 8به بررسی تحرکات مشترک قیمت نفت و نرخ ارز در اتحاديه
اروپا و  3کشور ديگر با استفاده از دادههای روزانه در دورهی زمانی  0222 -0282با روش گارچ
آستانهای 0پرداخت .نتايج تحقیق نشان میدهد افزايش در قیمت نفت رابطه ضعیفی با کاهش
ارزش دالر آمريکا دارد ،اگرچه شدت همحرکتی در بین پول داخلی کشورهای مختلف متفاوت
است .بدين شرح که در کشورهای صادرکننده نفت نظیر کانادا ،نروژ و مکزيک شدت همحرکتی
بیش تر بوده و در کشورهای واردکننده نفت به ويژه ژاپن تحرکات قیمت نفت و نرخ ارز تقريبا
مستقل از يکديگر است .حسین 9و همکاران ( )0281همحرکتی قیمت نفت و نرخ ارز را در 80
کشور آسیايی با استفاده از دادههای روزانه در دورهی زمانی  0223-0283با رويکرد همبستگی
متقابل 3بررسی نمودند .نتايج اين تحقیق نشان میدهد همحرکتی بین قیمت نفت و نرخ ارز وجود
دارد و همبستگی متقابل منفی بین قیمت نفت و نرخ ارز در اکثر کشورهای مورد بررسی آنها
يافت شد.
در قالب سوم  ،پژوهشگران به صورت ساده رابطه قیمت نفت و نرخ ارز را با توجه به ديگر
متغیرهای اثرگذار بر نرخ ارز مورد مطالعه قرار دادند .سلمانی و همکاران ( )8932نقش کیفیت
نهادی را در رابطه نرخ ارز با قیمت نفت در  88کشور منتخب با استفاده از دادههای ساالنه در
دورهی زمانی  8335-0223با روش دادههای تابلويی بررسی نمودند .نتايج تحقیق نشان میدهد با
افزايش قیمت نفت ،ارزش پول داخلی کشورهای مورد بررسی افزايش يافته است و به تبع آن توان
رقابتپذيری آنها در تجارت بینالملل کاهش میيابد ،اما داشتن کیفیت نهادی باالتر از جمله
کنترل فساد و حاکمیت قانون باعث بهبود رقابت پذيری کشورها شده و تأثیرپذيری نرخ ارز را از

1.

)Robredo (2012
Threshold GARCH
)3. Hussain (2017
4. DCCA
2.
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تغییرات برونزای قیمت نفت کنترل و خنثی میکند .شهرکی و مرادی ( )8939عوامل تعیینکننده
نرخ ارز را با تأکید بر عامل قیمت نفت در کشورهای صادرکننده و واردکننده نفتی با استفاده از
دادههای ساالنه در دورهی زمانی  8339-0223با روش دادههای تابلويی بررسی نمودند .نتايج
تحقیق نشان میدهد ارتباط بین قیمت نفت و نرخ ارز در هر دو گروه از کشورها معنادار است و
اين ارتباط در هر دو گروه از کشورها مثبت است .همچنین متغیر نرخ بهره تفاضلی در کشورهای
واردکنندهی نفت دارای اثر منفی بر نرخ حقیقی ارز است ،در حالی که اين اثرگذاری در گروه
صادرکنندگان نفت وجود ندارد .همچنین بهرهوری نیروی کار در هر دو گروه از کشورها اثری
مثبت بر نرخ ارز دارد.
-

در قالب چهارم میتوان به آن دسته از پژوهشها اشاره کرد که اثر تکانههای قیمت نفت

را بر نرخ ارز بررسی نمودند .برای نمونه ،هوانگ و گوا )0221( 8نقش تکانههای قیمت نفت را
روی نرخ ارز در چین با استفاده از دادههای ماهانه در دورهی زمانی  8332-0225با روش
خودرگرسیون برداری ساختاری بررسی نمودند .نتايج اين مطالعه نشان میدهد که تکانههای
حقیقی قیمت نفت در مقايسه با تکانههای اسمی آن در ايجاد تغییرات در نرخ ارز غالب هستند.
قوش )0288( 0رابطه بین قیمت نفت خام و نرخ ارز را با استفاده از دادههای روزانه در دورهی
زمانی  0221-0221با روشهای گارچ و گارچ نمايی بررسی نمود .نتايج اين پژوهش نشان
میدهد افزايش در قیمت نفت منجر به کاهش ارزش روپیه هند در مقابل دالر آمريکا میشود.
همچنین واکنش نرخ ارز به تکانههای نفتی متقارن میباشد و اثر تکانههای قیمت نفت روی
نوسانات نرخ ارز پايدار است .احمد و هرناندز )0289( 9رابطه نامتقارن قیمت نفت و نرخ حقیقی
ارز را در  80کشور منتخب با استفاده از دادههای ماهانه در دورهی زمانی  8312-0280با تکنیک
خودرگرسیون آستانهای 3بررسی نمودند .نتايج اين پژوهش نشان میدهد که در کشورهای نیجريه،
برزيل و انگلستان تأثیر تکانههای مثبت و منفی نفتی بر نرخ ارز متفاوت است پس نامتقارنی وجود
دارد .اتمز 5و همکاران ( )0285واکنش نامتقارن نرخ ارز را به تکانههای بازار نفت خام در
کشورهای منتخب با استفاده از دادههای ماهانه در دورهی زمانی  8313-0289با مدل
1.
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خودرگرسیون برداری بررسی نمودند .نتايج اين پژوهش نشان میدهد تکانههای عرضه جهانی
نفت تأثیری بر نرخ ارز ندارد ولی تکانههای تقاضای کل جهانی و تقاضای جهانی نفت منجر به
کاهش ارزش پول ملی میشود ،همچنین واکنش نرخ ارز به تکانههای نفتی نامتقارن است .ولکو و
يوهان )0283( 8رابطه تکانههای قیمت نفت و تحرکات نرخ ارز را در  5کشور عمده صادرکنندهی
نفت با استفاده از دادههای ماهانه در دورهی زمانی  8331-0280با روشهای تصحیح خطای
برداری و گارچ چندمتغیره 0بررسی نمودند .نتايج اين پژوهش نشان میدهد میزان نوسانات نرخ
ارز وابسته به تکانههای قیمت نفت در مکزيک ،برزيل و روسیه قابل توجه است اما در کانادا و
نروژ اين میزان اندک است .رضازاده ( )8935تأثیر تکانههای نفتی را بر نرخ ارز در ايران با استفاده
از دادههای ماهانه در دورهی زمانی  8335-0285با روش خودرگرسیون برداری ساختاری و مدل
مارکوف سوئیچینگ بررسی نموده و نتیجه میگیرد که تکانههای قیمت نفت و تکانههای تقاضای
جهانی تأثیر منفی بر نرخ ارز دارد .همچنین تکانههای عرضه جهانی نفت تأثیر معناداری بر نرخ ارز
ندارد.
 -3تصریح الگوی پژوهش و توصیف دادهها
همان طورکه در مقدمه بدان اشاره شد هدف اصلی پژوهش حاضر تحلیل و بررسی نامتقارنی اثر
قیمت نفت بر نرخ ارز غیر رسمی است .از اين رو تمرکز در تصريح الگوی پژوهش بر آن است تا
اثر افزايشها در قیمت نفت از اثر کاهشها در آن تفکیک گردد .در تصريح الگو از مطالعهی
شین و همکاران ( ) 0283استفاده شده است .در مطالعه ياد شده بحثِ عدم تقارن ضريب يک عامل
اثرگذار بر متغیر وابسته در شرايط رونق و رکود مطرح شده است .ايشان با استفاده از مطالعه
پسران 9و همکاران ( )0228الگوی جديدی را معرفی مینمايند که الگوی خودتوضیحی با
وقفههای توزيعی غیر خطی ( )NARDLنامگذاری شده است .در ادامه ،اين الگو بر اساس
متغیرهای پژوهش حاضر تبیین شده است .اين متغیرها عبارت از نرخ ارز (دالر) بازار غیر رسمی
(𝑟𝑥𝐸) و قیمت نفت (𝑃𝑙𝑖𝑂) میباشد .هر دو متغیر به صورت لگاريتمی در نظر گرفته شده است.
همچنین ،با توجه به تأثیری که اختالف تورم دو کشور ايران و آمريکا از يکديگر بر تغییرات نرخ
1.

)Volkov and Yuhn (2016
Multivariate-GARCH
)3. Pesaran (2001
2.
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ارز دارد؛ تفاوت لگاريتم شاخص قیمت مصرف کننده ايران از لگاريتم شاخص قیمت آمريکا و به
عبارتی ديگر شکاف (اختالف) تورم اقتصاد ايران از اقتصاد آمريکا (𝑓𝑓𝑖𝐷𝐼𝑃𝐶) نیز به عنوان
متغیر توضیحی در الگو لحاظ میشود .مبنای الگوی خودتوضیحی با وقفههای توزيعی غیر خطی
( ،)NARDLرگرسیون نامتقارن در معادله ( )82است که در آن 𝑟𝑥𝐸 𝑂𝑖𝑙𝑃 ،و 𝑓𝑓𝑖𝐷𝐼𝑃𝐶

متغیرهايی

با

انباشت

درجه

يک

میباشند.

متغیر

𝑃𝑙𝑖𝑂

به

شکل

 𝑂𝑖𝑙𝑃𝑡 = 𝑂𝑖𝑙𝑃0 + 𝑂𝑖𝑙𝑃𝑡+ + 𝑂𝑖𝑙𝑃𝑡−تجزيه شده است .به نحوی که انباشت جزئی در
تغییرات 𝑃𝑙𝑖𝑂 به شکل رابطه ( )88است.
𝑡𝑢 𝐸𝑥𝑅𝑡 = 𝜃 + 𝑂𝑖𝑙𝑃𝑡+ + 𝜃 − 𝑂𝑖𝑙𝑃𝑡− + 𝐶𝑃𝐼𝐷𝑖𝑓𝑓𝑡 +

()82

)= ∑𝑡𝑗=1 Max(∆𝑂𝑖𝑙𝑃𝑗 , 0
)= ∑𝑡𝑗=1 Min(∆𝑂𝑖𝑙𝑃𝑗 , 0

()88

= ∑𝑡𝑗=1 ∆𝑂𝑖𝑙𝑃𝑗+
= ∑𝑡𝑗=1 ∆𝑂𝑖𝑙𝑃𝑗−

𝑂𝑖𝑙𝑃𝑡+
{
𝑂𝑖𝑙𝑃𝑡−

در روابط فوق  𝑂𝑖𝑙𝑃𝑡+افزايش ها در قیمت نفت (انباشت در تغییرات مثبت لگاريتم قیمت نفت) و
 𝑂𝑖𝑙𝑃𝑡−کاهشها در قیمت (انباشت در تغییرات منفی لگاريتم قیمت نفت) میباشد .بر اساس اين
روابط الگوی نامتقارن )𝑠  𝐴𝑅𝐷𝐿(𝑝, 𝑞, 𝑟,به شکل رابطه ( )80طراحی میشود که در آن 𝑝،𝑞 ،
𝑟 و  sبه ترتیب بیانگر تعداد وقفهها در متغیرهای لگاريتم نرخ ارز ،لگاريتم افزايشها در قیمت
نفت ،لگاريتم کاهشها در قیمت نفت و لگاريتم شکاف تورم است .در اين رابطه 𝜌 ضريب
خودهمبستگی 𝜃 ،ضريب نامتقارن وقفههای قیمت نفت و 𝛾 ضريب وقفههای تفاوت تورم دو
کشور است.

()80

𝑝
𝑞
+
−
𝑗𝐸𝑥𝑅𝑡 = ∑𝑗=1 𝜌𝑗 𝐸𝑥𝑅𝑡−𝑗 + ∑𝑗=0 𝜃𝑗+′ 𝑂𝑖𝑙𝑃𝑡−
𝑗+ ∑𝑟𝑗=0 𝜃𝑗−′ 𝑂𝑖𝑙𝑃𝑡−
+
𝑠
𝑡𝜀 ∑𝑗=0 𝛾𝑗 𝐶𝑃𝐼𝐷𝑖𝑓𝑓𝑡−𝑗 +

در ادامه ،مطابق با مطالعه شین و همکاران ( )0283رابطه ايستایِ ( )80به رابطه پويایِ ( )89تعمیم
داده شده است .در رابطه ( ) 1يک الگوی تصحیح خطا در وضعیت تقارن اثر 𝑡𝑃𝑙𝑖𝑂 بر 𝑡𝑅𝑥𝐸

تصريح شده است:
𝑝−1

∆𝐸𝑥𝑅𝑡 = 𝜌𝐸𝑥𝑅𝑡−1 + 𝜃𝑂𝑖𝑙𝑃𝑡−1 + 𝛾𝐶𝑃𝐼𝐷𝑖𝑓𝑓𝑡−1 + ∑𝑖=1 𝜌𝑖 ∆𝐸𝑥𝑅𝑡−𝑖 +
𝑠−1
∑𝑞−1
()89
𝑡𝑒 𝑖=0 𝜃𝑖 ∆𝑂𝑖𝑙𝑃𝑡−𝑖 + ∑𝑖=0 𝛾𝑖 ∆𝐶𝑃𝐼𝐷𝑖𝑓𝑓𝑡−𝑖 +
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که با لحاظ اثر نامتقارن قیمت نفت بر نرخ ارز ،به مانند روشی که در معادله ( )88تکرار شده است،
رابطه ( )83تصريح میشود:

()83

+
−
∆𝐸𝑥𝑅𝑡 = 𝜌𝐸𝑥𝑅𝑡−1 + 𝜃 + 𝑂𝑖𝑙𝑃𝑡−1
+ 𝜃 − 𝑂𝑖𝑙𝑃𝑡−1
+ 𝛾𝐶𝑃𝐼𝐷𝑖𝑓𝑓𝑡−1 +
𝑝−1
𝑞−1
𝑠−1
𝑡𝑒 ∑𝑖=1 𝛾𝑖 ∆𝐸𝑥𝑅𝑡−𝑖 + ∑𝑖=0 𝜃𝑖 ∆𝑂𝑖𝑙𝑃𝑡−𝑖 + ∑𝑖=0 𝛾𝑖 ∆𝐶𝑃𝐼𝐷𝑖𝑓𝑓𝑡−𝑖 +

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

است .همچنین میتوان رابطه ( )3را با فرض وجود عدم تقارن کوتاهمدت (يعنی  ،)𝜃𝑖+ ≠ 𝜃𝑖−به
شکل رابطه ( )85تغییر داد:

()85

+
−
∆𝐸𝑥𝑅𝑡 = 𝜌𝐸𝑥𝑅𝑡−1 + 𝜃 + 𝑂𝑖𝑙𝑃𝑡−1
+ 𝜃 − 𝑂𝑖𝑙𝑃𝑡−1
+ 𝛾𝐶𝑃𝐼𝐷𝑖𝑓𝑓𝑡−1 +
𝑞−1 +
+
𝑟−1 −
−
∑𝑝−1
∑
∑
𝛾
𝑅𝑥𝐸∆
+
𝜃
𝑃𝑙𝑖𝑂∆
+
𝜃
𝑖𝑡−
𝑖=0 𝑖 ∆𝑂𝑖𝑙𝑃𝑡−𝑖 +
𝑖𝑡−
𝑖 𝑖=1
𝑖 𝑖=0
∑𝑠−1
𝑡𝑒 𝑖=0 𝛾𝑖 ∆𝐶𝑃𝐼𝐷𝑖𝑓𝑓𝑡−𝑖 +

بر اساس الگوی فوق میتوان اثر نامتقارن قیمت نفت بر نرخ ارز بازار غیر رسمی را در اقتصاد ايران
در وضعیت کوتاهمدت و بلندمدت آزمون نمود .دورهی زمانی پژوهش مشتمل بر دادههای ماهانه
 )8938:82( 8319:8تا  )8933:23( 0281:80میباشد .در ادامه جهت تبیین بهتر ،دو متغیر اصلی
پژوهش (نرخ ارز غیر رسمی و قیمت نفت) طی دورهی مورد بررسی توصیف شده است .برای اين
منظور میانگین متغیرها طی چند زيردوره محاسبه و در جدول ( )8گزارش شده است .با بررسی
قیمت جهانی نفت و نرخ ارز غیر رسمی ايران طی دهههای اخیر ،نوسانات بسیاری قابل مشاهده
است .به نحوی که در سال  8935به دلیل کاهش شديد تقاضای نفت ،قیمت نفت روند نزولی را
طی کرد و از  03.89دالر به  1.31دالر در اواسط سال  8935رسید .از طرفی کشور که در اين
سال ها درگیر جنگ تحمیلی بود بیش از پیش به عنوان کشوری که وابسته به درآمد نفتی بوده در
مضیقه قرار گرفت و با توجه به نیاز اقتصاد به درآمد نفتی برای کنترل نرخ ارز ،افزايش بیش از
 822درصد نرخ ارز غیر رسمی کشور از سال  8930تا پايان سال  8935امری طبیعی بوده است.
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جدول  :1میانگین قیمت نفت و نرخ ارز غیر رسمی طی زیردورهها ()1311-1331
زیر دوره

قیمت نفت (دالر)

نرخ ارز غیر رسمی (ریال)

ابتدای دوره (دی ماه) تا پايان جنگ ()8938-8931

02/3

181

برنامه اول توسعه و سال )8931-8919( 8919

81/20

8333

برنامه دوم توسعه ()8913-8911

83/31

5310

برنامه سوم توسعه ()8913-8919

01/1

1053

برنامه چهارم توسعه ()8913-8911

31/39

3391

برنامه پنجم توسعه و سال )8932-8935( 8935

19/13

03033

نه ماهه اول 8933

50/51

91532

38/82

89910

میانگین کل دوره
منبع :محاسبات پژوهش بر اساس دادههای دريافتی

مطابق با جدول ( )8میانگین قیمت نفت طی دورهی دی ماه  38تا انتهای سال  31برابر با  02/3دالر
در هر بشکه و میانگین نرخ ارز غیر رسمی نیز طی دورهی ذکر شده برابر با  181ريال بودهاند .با
شروع برنامه اول توسعه قیمت نفت همچنان در بازه  82الی  02دالری در نوسان بود اما با شروع
حمله کشور عراق به کويت در سال  8933شاهد جهش افزايشی در حدود  51درصد در قیمت
نفت هستیم .در اين دورهی  3ساله که با شروع کار دولت سازندگی همراه است ،به منظور
بازسازی ويرانههای حاصل از جنگ ،شاهد استقراض جهت تامین مالی پروژههای عمرانی هستیم.
همچنین سیاست باز اقتصادی دولت را میتوان از جمله عوامل موثر در افزايش روز افزون نرخ ارز
غیر رسمی در آن دوران دانست .در سال  8919و به دنبال فشار بیش از پیش تورم داخلی شاهد
جهش ناگهانی نرخ ارز هستیم که بیش از  32درصد بوده و اين جهش ارزی در سال اول برنامه
دوم توسعه ادامه داشته و نرخ ارز جهشی باالتر از  52درصد را تجربه میکند .در برنامه دوم توسعه
و برنامه سوم توسعه شاهد روند تکراری در قیمت جهانی و نرخ ارز غیر رسمی هستیم به طوری
که تا سال  8912قیمت نفت در کانال  82الی  02دالر نوسان میکند و تأکید دولت برای حفظ
نرخ ارز رسمی نتیجهای جز شکاف  352درصدی میان نرخ ارز غیر رسمی و رسمی ندارد که
گزارشات جدول ( )8نیز اين مطلب را تايید میکند و افزايش حدود  922درصدی نرخ ارز غیر
رسمی در برنامه دوم توسعه را نسبت به برنامه اول توسعه و همینطور افزايش  52درصدی اين
متغیر در برنامه سوم توسعه با قیمتی حدود  1053ريال نسبت به برنامه دوم توسعه با قیمتی حدود
 5310ريال را تايید می نمايد .میانگین قیمت نفت در برنامه سوم توسعه با افزايش حدود 32
درصدی نسبت به برنامه دوم توسعه رو به رو میشود و از قیمت میانگین  83/3دالر به قیمت
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میانگین  01/1دالر میرسد .همچنین تنشهای ايجاد شده ناشی از پرونده هستهای ايران تشديد
کننده قیمت نفت بود تا جايی که رقم بیسابقه  801.83دالر برای نفت سبک ايران در سال 8911
ثبت شد .همانطور که در جدول ( )8نیز مشخص شده است میانگین قیمت نفت از قیمت 01/1
دالر در برنامه سوم به قیمت  31/3دالر در برنامه چهارم میرسد .البته بهبود بیسابقه درآمد نفتی
کشور نتیجهای جز تقويت واردات به کشور نداشت و در عمل نتیجهای جز تضعیف قدرت رقابتی
محصوالت تولید داخل نسبت به محصوالت وارداتی نداشته است .البته از اواسط سال  8911با
شدت گرفتن بحران مالی قیمت نفت با قرار گرفتن در کانال نزولی طی  5ماه به  32.29دالر رسید،
البته در مدت کوتاهی قیمت نفت به کانال صعودی بازگشت و با افزايش نگرانیها از وضعیت
سیاسی مصر در سال  8932که هم زمان با شروع برنامه پنجم توسعه در ايران بوده ،بار ديگر قیمت
نفت به باالی  822دالر در هر بشکه رسید .البته در اين دوران به دلیل اعمال محدوديتهای ناشی
از تحريم و نگرانیهای حاصل از آن ،نرخ ارز غیر رسمی دچار جهشی ديگر شد و هر دالر ابتدا از
حدود  80222ريال در اواسط سال  8932به حدود  81222ريال در پايان  8932رسید ،البته بايد به
اين موضوع توجه کرد که تحريمها و محدوديتهای ايجاد شده درآمد نفتی کشور ايران را هر
سال محدودتر میکرد که اين موضوع نشان میدهد که چرا دالر در پايان سال ( 8938اواسط
برنامه پنجم توسعه) به حدود  93222ريال رسید .میانگین نرخ ارز غیر رسمی در برنامه پنجم توسعه
به عدد چشمگیر  03033ريال میرسد که در مقايسه با عدد  3391در برنامه چهارم افزايش بسیار
زيادی داشته است .میانگین قیمت نفت نیز در برنامه پنجم در مقايسه با میانگین قیمت نفت در
برنامه چهارم افزايش يافته است .در پايیز سال  8933و با شکلگیری توافق برجام قیمت نفت در
کانال  32دالری قرار داشت که زمان اجرايی شدن برجام در ابتدای زمستان  8933قیمت نفت
سبک ايران در حدود  01دالر بوده است که در عمل اثر افزايش فروش نفت ايران پس از رفع
تحريمها را تضعیف میکرد .البته پس از اين افت شديد در قیمت نفت کشورهای عضو اوپک
تصمیم به کاهش عرضه نفت به بازار میگیرند که اين موضوع تا حدودی مازاد تقاضای بازار را
جبران میکند که روند صعودی قیمت نفت سبک ايران در سال  8933تايیدکننده اين موضوع
است .مطابق با جدول ،در  3ماه ابتدايی سال  33میانگین قیمت نفت با کاهش زيادی رو به رو
میشود و به رقم  50/51دالر میرسد اما نرخ ارز غیر رسمی در  3ماه ابتدايی سال  33در مقايسه با
برنامه پنجم با افزايش قیمت مواجه میشود و به عدد  91532ريال میرسد.
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در ادامه روند حرکتی نرخ ارز بازار غیر رسمی و قیمت نفت در دورهی مذکور به شرح نمودار ()8
بررسی خواهد شد .همانطور که مشخص است نرخ ارز بازار غیر رسمی روند افزايشی را از سال
 8319تا سال  8333نشان میدهد .از سال  8333تا سال  0288روندی تقريباً غیر افزايشی و بدون
نوسان را سپری نموده ولی از اين سال روند حرکتی مجدد افزايشی میشود .مسیر حرکتی قیمت
نفت نیز از روندی افزايشی ولی به نسبت کم شیبتر در مقايسه با نرخ ارز برخوردار است .به
نحوی که طی سالهای  8319تا  0221و پس از سال  0289در سطحی پايینتر نسبت به دورهی
زمانی  0221تا  0289در نوسان است .در مجموع و در نگاهی کلی و بلندمدت اين نکته مهم قابل
مشاهده است که روند حرکتی دو متغیر تقريباً پاياپای و در راستای يکديگر میباشد.
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منبع :يافتههای پژوهش

نمودار  :1روند حرکتی نرخ ارز بازار غیر رسمی و قیمت نفت

 -4برآورد الگوی پژوهش در حالت متقارن و نامتقارن
در اين بخش پس از بررسی وضعیت پايايی متغیرهای پژوهش ،ابتدا مطابق با روش مرسوم در تبیین
اثر قیمت نفت بر نرخ ارز بازار غیر رسمی ،الگوی خودتوضیحی با وقفههای توزيعی خطی (الگوی
متقارن) برآورد میشود .سپس جهت تحلیل نامتقارنی اثر قیمت نفت بر نرخ ارز بازار غیر رسمی،
الگوی خودتوضیحی با وقفههای توزيعی غیر خطی (الگوی نامتقارن) برآورد خواهد شد.
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 -1-4آزمونهای ریشه واحد
در اين قسمت آزمونهای ريشه واحد ديکی-فولر تعمیميافته و فیلیپس-پرون برای کلیه متغیرهای
پژوهش انجام و در جدول ( )0گزارش شده است .خالصه نتايج آزمون ريشه واحد ديکی-فولر
تعمیميافته نشان میدهد متغیرهای الگو در سطح ناپايا بوده و با يک بار تفاضلگیری پايا میشوند.
از اين رو متغیرهای الگو دارای يک ريشه واحد میباشند .نتايج آزمون ريشه واحد فیلیپس-پرون
نیز در راستای نتايج آزمون ريشه واحد ديکی-فولر تعمیم يافته بوده و البته وجود تغییرات
ساختاری را تايید نمینمايد .با توجه به نتیجه حاصل از آزمونهای ريشه واحد میتوان از رهیافت
خودتوضیحی با وقفههای توزيعی خطی (متقارن) و غیر خطی (نا متقارن) در برآورد ،بهره جست.
جدول  :2نتایج آزمون ریشه واحد دیکی-فولر تعمیمیافته و فیلیپس-پرون
آزمون دیکی-فولر تعمیم یافته
متغیر

در سطح
آماره

آزمون فیلیپس-پرون

در تفاضل مرتبه اول

در سطح

در تفاضل مرتبه اول

سطح

آماره

آزمون

احتمال

آزمون

احتمال

ExR

-0/310

2/031

-89/131

2/222

OilP

-9/230

2/883

-85/059

2/222

-0/19

OilP +

-0/53

2/033

-83/339

2/222

-0/51

2/013

OilP −

-2/832

2/330

-89/091

2/222

-9/28

2/892

89/00

CPIDiff

-0/280

2/530

-81/335

2/222

-8/38

2/333

-05/21

سطح

سطح

آماره

سطح

آماره

آزمون

احتمال

آزمون

احتمال

-0/93

2/323

-81/13

2/222

2/813

-83/19

2/222

-83/53

2/222
2/222
2/222

تعریف عالمتها 𝐸𝑥𝑅 :لگاريتم نرخ ارز بازار غیر رسمی 𝑂𝑖𝑙𝑃 ،لگاريتم قیمت نفت 𝑂𝑖𝑙𝑃 + ،تجزيه مثبت قیمت نفت 𝑂𝑖𝑙𝑃 − ،تجزيه منفی
قیمت نفت 𝐶𝑃𝐼𝐷𝑖𝑓𝑓 ،شکاف تورم
منبع :يافتههای پژوهش

 -2-4نتایج حاصل از برآورد الگوی متقارن
در اين رهیافت ،برآورد الگوی پويا يا  ARDLکوتاهمدت نیازمند تعیین وقفه بهینه است .وقفه
بهینه با اتکاء به معیار آکايیک ،تعیین میشود .کمترين مقدار برای آماره آکايیک بیانگر وقفه بهینه
 3در الگو بوده و بر اساس آن الگوی انتخابی به صورت ) ARDL (4, 0, 2میباشد .پس از تعیین
وقفه بهینه ،الگوی  ARDLبرآورد و در جدول ( )9گزارش شده است.
مطابق با جدول ( )9ضرايب برآوردی الگوی متقارن نشان میدهد که در کوتاهمدت قیمت نفت
اثر معناداری بر نرخ ارز بازار غیر رسمی ندارد .شکاف تورم در دورهی جاری با اثری مثبت و در
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وقفه دوم با اثری منفی بر نرخ ارز بازار غیر رسمی همراه است .نتايج آزمون والد برای بررسی
برآيند اثرات اين متغیر نشان میدهد که اين عامل مطابق با انتظار اثری مثبت بر نرخ ارز دارد .به
نحوی که هر چه شکاف تورم و به عبارتی شکاف تورم بین دو کشور ايران و آمريکا افزايش يابد؛
نرخ ارز در بازار غیر رسمی افزايش خواهد يافت .برای آنکه به طور مشخص دريابیم که قیمت
نفت و شکاف تورم بر شاخص نرخ ارز بازار غیر رسمی در ايران اثر دارد به تشخیص رابطه
بلندمدت بین اين متغیرها نیاز خواهیم داشت.
جدول  :3نتایج برآورد الگوی متقارن با روش ARDL
متغیرهای توضیحی

ضریب

آماره t

سطح احتمال

𝐸𝑥𝑅𝑡−1

8/281

02/193

2/222

𝐸𝑥𝑅𝑡−2

-2/830

-0/203

2/239

𝐸𝑥𝑅𝑡−3

-2/230

-2/389

2/532

𝐸𝑥𝑅𝑡−4

2/880

0/399

2/285

𝑡𝑃𝑙𝑖𝑂

-2/223

-8/952

2/811

𝑡𝑓𝑓𝑖𝐷𝐼𝑃𝐶

2/313

3/233

2/222

𝐶𝑃𝐼𝐷𝑖𝑓𝑓𝑡−1

-2/830

-8/393

2/858

𝐶𝑃𝐼𝐷𝑖𝑓𝑓𝑡−2

-2/018

-9/525

2/222

ضریب تصحیح خطا ()ECT

-2/255

-9/31

2/2228

آزمون والد برای مجموع

مقدار آماره F

سطح احتمال

اندازه مجموع ضرایب (انحراف معیار)

ضرایب 𝒇𝒇𝒊𝑫𝑰𝑷𝑪

9/11

2/2503

)2/2331( 2/833

𝝌𝟐𝑺𝒄 = -0/193

𝝌𝟐𝑨𝒄 = -0/399

𝑹𝟐 = 2/331

2
𝑐𝑆𝜒 آماره شوارتز و 𝑐𝐴 χ2آماره آکايیک است.
تعریف عالمتها 𝑅 2 :ضريب تعیین 𝑅̅ 2 ،ضريب تعیین تعديل شده،

̅ 𝟐 = 2/331
𝑹

الگوی انتخابی بر اساس کمینه معیار آکايیک ) ARDL(4, 0, 2میباشد .کلیه متغیرها در مقیاس لگاريتمی میباشند.

متغیر وابسته لگاريتم نرخ ارز (دالر) بازار غیر رسمی است.
منبع :يافتههای پژوهش

قبل از محاسبه اثر بلندمدت متغیرهای توضیحی بر متغیر وابسته (بر اساس نتايج جدول  ،)3میبايد
امکان وجود رابطه بلندمدت بین آنها مورد بررسی قرار گیرد .به اين منظور میتوان از آزمون
کرانهها 8استفاده نمود .فرضیه صفر در آزمون کرانهها عدم وجود رابطه بلندمدت است .نتیجه اين
آزمون در جدول ( )3نشان داده شده است .مقدار آماره آزمون  9/33است که از هر دو کرانه باال
و پايین در سطح خطای  5درصد بزرگتر است .بنابراين فرض صفر رد میشود و در نتیجه امکان
Bounds Test

1.

 50نشريه سیاستگذاری اقتصادی ،سال يازدهم ،شماره بیست و دوم ،پايیز و زمستان 8931

برقراری رابطه بلندمدت بین قیمت نفت ،شکاف تورم و نرخ ارز بازار غیر رسمی وجود خواهد
داشت.
جدول  :4آزمون کرانهها در برآورد متقارن
آماره آزمون
9/33

کرانه پایین

کرانه باال

سطح خطا

3/89

5

8درصد

9/8

9/11

 5درصد

0/39

9/95

82درصد

منبع :يافتههای پژوهش

با حصول اطمینان از وجود رابطه بلندمدت ،میتوان اثر بلندمدت متغیرهای توضیحی بر نرخ ارز
بازار غیر رسمی را برآورد نمود .نتیجه اين محاسبه در جدول ( )5نشان داده شده است .همان طور
که در جدول ( )5مالحظه میشود بر اساس الگوی متقارن در بلندمدت ،قیمت نفت اثر معناداری
(البته به طور مرزی در سطح اطمینان  32درصد) بر نرخ ارز بازار غیر رسمی دارد .به نحوی که قدر
مطلق کشش نرخ ارز نسبت به قیمت نفت کمتر از واحد بوده و با افزايش (کاهش) يک درصدی
در قیمت نفت ،نرخ ارز بازار غیر رسمی به میزان  2/819درصد کاهش (افزايش) میيابد .اثر
شکاف تورم بر نرخ ارز در بلندمدت به مانند دورهی کوتاهمدت مثبت است .به نحوی که کشش
نرخ ارز غیر رسمی نسبت به اين عامل کمتر از واحد بوده و با افزايش يک درصدی در شکاف
تورم دو کشور نرخ ارز بازار غیر رسمی به میزان  2/381درصد افزايش میيابد و بالعکس.
جدول  :5ضرایب بلندمدت در برآورد متقارن
ضریب

آماره t

سطح احتمال

𝑃𝑙𝑖𝑂𝐿

-2/819

-8/308

2/825

𝑓𝑓𝑖𝐷𝐼𝑃𝐶𝐿

2/381

81/583

2/222

متغیرهای توضیحی

تعریف عالمتها LOilP :نماينده اثر قیمت نفت 𝐿𝐶𝑃𝐼𝐷𝑖𝑓𝑓 ،لگاريتم نرخ ارز در بلندمدت میباشد.
کلیه متغیرها در مقیاس لگاريتمی میباشند .متغیر وابسته لگاريتم نرخ ارز (دالر) بازار غیر رسمی است.
منبع :يافتههای پژوهش

 -3-4نتایج حاصل از برآورد الگوی نامتقارن
برآورد الگو با پیش فرض رابطه خطی نشان داد که اثر قیمت نفت بر نرخ ارز بازار غیر رسمی تنها
در بلندمدت آن هم به صورت مرزی در سطح اطمینان  32درصد معنادار است .در ادامه با فرض
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وجود اثری نامتقارن از قیمت نفت بر نرخ ارز بازار غیر رسمی برآوردِ مجدد صورت میپذيرد .در
برآورد مجدد جهت تحلیل اثر نامتقارن ،قیمت نفت به دو سری  𝑂𝑖𝑙𝑃+و  𝑂𝑖𝑙𝑃−تجزيه شده
است .اين دو به مانند معادله ( )0حاصل انباشت تغییرات مثبت و منفی قیمت نفت میباشد که طی
يک فرآيند شرطی محاسبه شده است .با توجه به اينکه قیمت نفت به مقیاس لگاريتمی تبديل شده
بود ،مقادير تجزيه شده نیز لگاريتمی میباشد .حاصل اين تجزيه در نمودار ( )0نمايش داده شده
است.
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منبع :يافتههای پژوهش

نمودار  :2تجزیه سری زمانی قیمت نفت

به مانند الگوی متقارن ،در اين قسمت نیز برآورد الگوی پويای کوتاهمدت نیازمند تعیین وقفه بهینه
بوده و از معیار آکايیک برای تعیین وقفه استفاده میشود .در برآورد نامتقارن نیز کمترين مقدار
آماره آکايیک بیانگر  3وقفه بهینه در الگو است .الگوی انتخابی در حداکثر وقفه  3به صورت
) ARDL(4, 1, 0‚ 2میباشد .پس از تعیین وقفه بهینه ،الگوی  NARDLدر کوتاهمدت برآورد
و در جدول ( )3گزارش شده است .مطابق با جدول ( )3ضرايب برآوردی الگوی نامتقارن نشان
میدهد که روند افزايشی قیمت نفت و يا همان افزايش مثبت در قیمت نفت (ضريب برآوردی
متغیر  )𝑂𝑖𝑙𝑃+با وقفهای يک دورهايی (يک ماهه) بر نرخ ارز اثرگذار است .اين در حالی است
که روند کاهشی قیمت نفت و يا همان کاهش در قیمت نفت (ضريب برآوردی متغیر  )𝑂𝑖𝑙𝑃−با
اثری معنادار همراه نیست .اين نتیجه بر اين نکته صحه میگذارد که در کوتاهمدت ،نرخ ارز بازار
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غیر رسمی در اقتصاد ايران تنها از تکانههای مثبت قیمت نفت بطور معکوس تأثیر میپذيرد و با
تکانههای منفی در قیمت نفت ،تغییری در نرخ ارز بازار غیر رسمی رخ نمیدهد .به عبارتی ديگر
در کوتاهمدت ،ناتقارنی در اثرگذاری تکانههای قیمت نفت بر نرخ ارز بازار غیر رسمی تايید
میشود .از اين رو می توان اظهار داشت که در اقتصاد ايران رفتار متغیر قیمت نفت به هنگام
افزايش و کاهش رفتاری هم سو نیست .اين نتیجه تفاوت برآورد الگوی نامتقارن را در کوتاهمدت
نسبت به الگوی متقارن نشان میدهد .نکته ديگر آنکه به مانند الگوی متقارن در کوتاهمدت ،در
الگوی نامتقارن نیز ،شکاف تورم ايران از آمريکا در دورهی جاری اثری مثبت و در دورهی دوم
اثر منفی بر نرخ ارز بازار غیر رسمی دارد .انجام آزمون والد برای اين عامل (با توجه به تفاوت در
عالمت اثر) نشان میدهد که در مجموع در کوتاهمدت شکاف تورم با ضريبی مثبت و برابر با
 ،2/099نرخ ارز بازار غیر رسمی را تحت تأثیر قرار میهد.
جدول  :1نتایج برآورد الگوی نامتقارن با روش NARDL
متغیرهای توضیحی

ضریب

آماره t

سطح احتمال

𝐸𝑥𝑅𝑡−1

2/333

02/528

2/222

𝐸𝑥𝑅𝑡−2

-2/893

-0/288

2/235

𝐸𝑥𝑅𝑡−3

-2/291

-2/511

2/539

𝐸𝑥𝑅𝑡−4

2/825

0/983

2/208

𝑂𝑖𝑙𝑃𝑡+

2/213

8/520

2/899

+
𝑂𝑖𝑙𝑃𝑡−1

-2/213

-8/133

2/211

𝑂𝑖𝑙𝑃𝑡−

-2/228

-2/811

2/152

𝑡𝑓𝑓𝑖𝐷𝐼𝑃𝐶

2/523

3/530

2/222

𝐶𝑃𝐼𝐷𝑖𝑓𝑓𝑡−1

-2/891

-8/383

2/851

-2/013

-9/313

2/222

𝐶𝑃𝐼𝐷𝑖𝑓𝑓𝑡−2
ضریب تصحیح خطا

-2/213

-3/82

2/2228

آزمون والد برای مجموع

مقدار آماره F

سطح احتمال

اندازه مجموع ضرایب (انحراف معیار)

ضرایب 𝒇𝒇𝒊𝑫𝑰𝑷𝑪

5/33

()ECT

2
𝑐𝑆𝜒
= -0/102

= -0/391

2/2020
2
𝑐𝐴𝜒

2

𝑅 = 2/331

)2/2333( 2/099
𝑅̅ 2 = 2/331

2
𝑐𝑆𝜒 آماره شوارتز و 𝑐𝐴 χ2آماره آکايیک است.
تعریف عالمتها 𝑅 2 :ضريب تعیین 𝑅̅ 2 ،ضريب تعیین تعديل شده،

الگوی انتخابی بر اساس کمینه معیار آکايیک ) NARDL(4, 1, 0, 2میباشد .کلیه متغیرها در مقیاس لگاريتمی میباشند.
متغیر وابسته لگاريتم نرخ ارز (دالر) بازار غیر رسمی است.
منبع :يافتههای پژوهش
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مشابه با زيربخش قبلی در اينجا نیز جهت حصول اطمینان از وجود رابطهی بلندمدت ،الزم است از
آزمون کرانهها استفاده شود .نتیجه اين آزمون در جدول ( )1گزارش شده است .مقدار آمارهی
آزمون  9/903است که از هردو کرانههای باال و پايین در سطح خطای  82درصد بزرگتر است و از
اين رو امکان برقراری رابطه بلندمدت بین روند افزايشی و کاهشی قیمت نفت ،شکاف تورم و نرخ
ارز بازار غیر رسمی وجود خواهد داشت .با توجه به تايید صورت گرفته در آزمون کرانهها بر
اساس نتايج جدول ( ،) 1اثر بلندمدت روندهای افزايشی و کاهشی قیمت نفت و شکاف تورم بر
نرخ ارز محاسبه و در جدول ( )1گزارش شده است.
جدول  :7آزمون کرانهها در برآورد نامتقارن
آماره آزمون
9/903

کرانه یک

کرانه دو

سطح خطا

9/35

3/33

 8درصد

0/13

9/31

 5درصد

0/91

9/0

 82درصد

منبع :يافتههای پژوهش

مطابق با جدول ( ،) 1نتايج الگوی نامتقارن در بلندمدت در راستای نتايج حاصله از الگوی نامتقارن
در کوتاهمدت است .به اين صورت که افزايش مثبت در قیمت نفت بر نرخ ارز بازار غیررسمیاثری
منفی دارد .اين در حالی است که کاهش در قیمت نفت با اثری معنادار همراه نیست .اين نتیجه بر
اين نکته صحه میگذارد که در بلندمدت به مانند کوتاهمدت ،نرخ ارز بازار غیررسمی در اقتصاد
ايران تنها از تکانههای مثبت قیمت نفت بطور معکوس تأثیر میپذيرد و با تکانههای منفی در قیمت
نفت ،تغییری در نرخ ارز بازار غیررسمی رخ نمیدهد .در بیان علت شايد بتوان چنین اظهار داشت
با توجه به آنکه دولت در اقتصاد ايران عرضهکننده عمده ارز و بطور خاص دالرهای نفتی به بازار
میباشد نتیجه حاصل شده منطقی به نظر میرسد .زيرا با افزايش در قیمت نفت و عموماً افزايش
دريافت دالرهای نفتی ،توان دولت در کنترل نرخ ارز رسمی افزايش يافته و با تزريق میزانی بیش
از نیاز بازار به کاهش در نرخ ارز بازار غیررسمی همت میگمارد.
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جدول  :8ضرایب بلندمدت در برآورد نامتقارن
متغیرهای توضیحی

ضریب

آماره t

سطح احتمال

𝐿𝑂𝑖𝑙𝑃+

-2/819

-0/832

2/203

𝐿𝑂𝑖𝑙𝑃−

-2/208

-2/813

2/133

𝑓𝑓𝑖𝐷𝐼𝑃𝐶𝐿

8/015

1/288

2/222

تعریف عالمتها 𝐿𝑂𝑖𝑙𝑃+ :نماينده اثر افزايش قیمت نفت 𝐿𝑂𝑖𝑙𝑃− ،نماينده اثر کاهش قیمت نفت و 𝑓𝑓𝑖𝐷𝐼𝑃𝐶𝐿 نماينده اثر شکاف
تورم میباشد .کلیه متغیرها در مقیاس لگاريتمی میباشند .متغیر وابسته لگاريتم نرخ ارز (دالر) بازار غیر رسمی است.
منبع :يافتههای پژوهش

نکته ديگر آنکه قدرمطلق کشش نرخ ارز نسبت به شوک مثبت نرخ ارز کمتر از واحد بوده و
نشان میدهد با افزايش يک درصدی در قیمت نفت ،نرخ ارز به میزان  2/819درصد کاهش
میيابد .به عبارتی ديگر در بلندمدت نیز ،ناتقارنی در اثرگذاری تکانههای قیمت نفت بر نرخ ارز
بازار غیر رسمی تايید میشود .از اين رو میتوان اظهار داشت که در اقتصاد ايران در بلندمدت و
کوتاهمدت ،تنها تکانه های مثبت نفت بر نرخ ارز بازار غیر رسمی اثر دارد .در بلندمدت شکاف
تورم نیز به مانند کوتاهمدت اثری مثبت بر نرخ ارز دارد و از حیث اندازه بزرگتر از واحد و در
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
آمريکا ،نرخ ارز بازار غیر رسمی رشدی  80/1درصدی را تجربه مینمايد .با مشاهدات تجربی در
بازار دالر در ايران بر اساس وجود تفاضل مثبت تورم (در اقتصاد ايران نسبت به اقتصاد آمريکا) و
روند تقويتی در ارزش دالر و روند تضعیفی در ارزش پول ملی ،اين نتیجه منطقی به نظر میرسد
که دالر متاثر از اين تفاضل بوده و کاهش مداوم ارزش پول ملی در گذر دهههای اخیر و البته
دوره ی مورد بررسی ،از اين اختالف تورمی رنج ببرد .بر اين اساس شايد بتوان اين استدالل را
منطقی دانست که افزايش در نرخ دالر متاثر از تفاضلهای مثبت در نرخ تورم باشد و کاهشها در
قیمت نفت تأثیر معناداری بر کاهش ارزش پول ملی نداشته باشد.
 -5نتیجهگیری و پیشنهادات
در دهههای اخیر ،نفت نقش مهمی در شکلدهی و سازماندهی اقتصاد ،توسعه سیاسی و صنعت
ايفا کرده و قیمت آن همواره جزء مهمترين مولفهها در مدلسازی اقتصادی و سیاسی کشورهای
در حال توسعه و توسعهيافته بوده است .ايران با دارا بودن ذخاير عظیم نفتی به عنوان تولیدکنندهای
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تأثیرگذار در بازار جهانی نفت مد نظر است و همچنین از اين بازار تأثیر میپذيرد .وابستگی باالی
کشور به درآمد نفت باعث شده تا اين منبع درآمدی به عنوان منبع اصلی تامینکننده بودجه
عمومی کشور باشد و به تبع آن به طور مستقیم و غیر مستقیم بر فعالیتهای اقتصادی کشور تأثیر
بگذارد .نرخ ارز به عنوان يکی از مهمترين شاخصهای اقتصادی همواره تحت تأثیر مستقیم قیمت
نفت قرار گرفته و در ايران بیشترين نوسانات نرخ ارز مربوط به تکانههای نفتی است .اين موضوع
آسیبپذيری اقتصاد ايران در مقابل تغییرات قیمت نفت را نشان میدهد .بنابراين ،با توجه به
اهمیت درآمد نفتی و تغییرات آن بر اقتصاد ايران و بويژه در بازار ارز کشور ،در اين مقاله به
بررسی اثر نامتقارن قیمت جهانی نفت بر نرخ ارز بازار غیر رسمی ايران پرداخته شده است .به اين
منظور با استفاده از الگوی  ARDLخطی و غیر خطی و دادههای ماهانه در دورهی زمانی 8319:8
تا  0281:80بررسی مورد نظر انجام شده است .نتايج به دست آمده نشان میدهد در الگوی
 ARDLخطی تکانههای قیمت نفت تنها در بلندمدت با اثری منفی بر نرخ ارز همراه است .اين در
صورتی است که با تفکیک روند حرکتی قیمت نفت در قالب رهیافت  ARDLغیر خطی،
تکانههای مثبت قیمت نفت هم در کوتاهمدت و هم در بلندمدت اثر معنادار و البته منفی بر نرخ ارز
داشته ولی تکانههای منفی آن اثر معناداری بر نرخ ارز ندارد .اين موضوع بیانگر اين مطلب است
که تکانههای نفتی اثر نامتقارنی بر نرخ ارز بازار غیر رسمی ايران دارند .نتیجه حاصل شده در مورد
اثر منفی تکانههای مثبت نفتی بر نرخ ارز منطقی است .چرا که درآمدهای ارزی حاصل از فروش
نفت در اختیار دولت قرار میگیرد و دولت در اقتصاد ايران تنها مهمترين عرضهکننده ارز (دالر)
است .از اين رو به هنگام افزايش قیمت نفت و به تبع آن افزايش درآمدهای نفتی ،توانايی دولت
برای کنترل و جلوگیری از افزايش نرخ ارز در بازار ارز کشور افزايش میيابد.
عامل ديگرِ مورد بررسی يعنی شکاف تورم ايران از آمريکا ،در هر دو الگوی خطی و غیر خطی
در کوتاه مدت و بلندمدت ،اثر معناداری بر نرخ ارز دارد .به نحوی که در الگوی نامتقارن کشش
نرخ ارز بازار غیر رسمی نسبت به آن بزرگتر از واحد بوده و نشان میدهد که در بلندمدت رشد
نرخ دالر در بازار غیر رسمی ايران بیش از رشد شکاف نرخ تورم اقتصاد ايران از اياالت متحده
است .اين نتیجه نخست ،به اهمیت تعديل نرخ ارز با توجه به اختالف تورم داخل و خارج در هر
سال برای جلوگیری از جهش ناگهانی نرخ ارز در کشور اشاره دارد و دوم ،امکان پوشش دالری
تورم را در بلندمدت تايید مینمايد .به عبارتی ديگر دالر در بلندمدت میتواند به عنوان سپر در
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مقابل تورم عمل نموده و البته اين به سرمايهگذاران و سفتهبازان ارزی در اقتصاد ايران نیز با اين
عالمتدهی همراه است که برای حفظ ارزش حقیقی دارايیشان میتوانند در نگاهی بلندمدت از
تبديل آن به دالر بهرهمند شوند.
با توجه به نتیجه پژوهش حاضر مبنی بر اثر منفی تکانههای مثبت نفتی در کوتاهمدت و بلندمدت بر
نرخ ارز بازار غیر رسمی در اقتصاد ايران و همچنین باتوجه به وجود نظام ارزی شناور مديريت
شده و اينکه دولت به طور مستقیم با تزريق دالر حاصل از درآمد نفت به بازار اقدام به کنترل و
حفظ نرخ ارز بازار در نرخ مشخصی میکند؛ پیشنهاد میشود به طور ساالنه نرخ ارز به طور منطقی
تعديل شود تا قدرت رقابتی بخشهای صادراتی کشور کاهش نیابد و در عمل با حفظ نرخ ارز
منجر به تقويت واردات کشور نشود .بديهی است در صورت تعديالت نرخ ارز به صورت ساالنه،
کشور در بلندمدت تا حد زيادی از تکانههای ارزی که اثرات منفی بسیاری در پیش دارد در امان
میماند .همچنین پیشنهاد میشود تعديل ساالنه نرخ ارز بايستی با توجه به تفاوت تورم داخل و
خارج کشور صورت گیرد چرا که در صورت عدم تعديل ،اختالف تورم در بلندمدت انباشت
شده و نتیجهای جز ايجاد تکانه و جهش يکباره در نرخ ارز ندارد.
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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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