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هدف این مطالعه ارائه سیستم هشداردهنده بحران ارزی با رویکردی جدید است .برای این
منظور متغیرهای هشداردهنده بحران ارزی برای دو گروه از کشورها با نظام ارزی شناور و
غیرشناور بررسی میشود .همچنین ،برای برطرف کردن مشکل نااطمینانی به مدل از روش
متوسطگیری بیزین استفاده میشود .بدین ترتیب برای  34کشور در طول دوره زمانی -9111
 43 ،4193متغیر هشداردهنده بررسی شده است .در اینجا دو نوع سیستم هشداردهنده مورد
آزمون قرار گرفته ،به طوری که در سیستم اول شاخص بحران ارزی و در سیستم دوم بیثباتی
فشار بازار ارز ارزیابی شده است .همچنین ،در هر دو سیستم ،متغیرهای هشداردهنده شامل
شاخصهای متنوعی در بخشهای تجاری ،مالی ،واقعی ،نهادی ،سیاسی و ساختاری میشود.
در مجموع نتایج بیانگر آن است که با اعمال نظام ارزی در سیستمهای هشداردهندهی
یادشده ،متغیرهای هشدار متفاوتی برای نظامهای مختلف ارزی معرفی میشوند؛ به طوری
که نشان داده شد قیمت نفت در نظام ارزی شناور و تغییرات فشار بازار ارز در نظامهای
غیرشناور ،شاخصهای هشداردهنده مهم هستند.
واژههای کلیدی :فشار بازار ارز ،هشداردهنده بحران ارزی ،مدل متوسطگیری بیزین.
طبقهبندی .F37 ،F31 ،C11:JEL
 9مقاله حاضر مستخرج از رساله دکترای نویسنده اول در دانشگاه تبریز است.
⃰ نویسنده مسئول مکاتبات
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 -1مقدمه
بحرانهای مالی باعث به وجود آمدن مشکالت اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی وسیعی در
سطح جوامع شده و هزینههای سنگینی را بر جامعه تحمیل کردهاند .از بین زیرمجموعه-
های بحرانهای اقتصادی و مالی ،بحرانهای ارزی از اهمیت ویژهای برخوردارند .بحران-
های ارزی به صورت کاهش شدید ارزش پول ملی یا کاهش شدید ذخایر ارزی و یا هر دو
ظاهر میشوند .بحرانهای ارزی به هر صورتی که رخدهند ،کلیه بخشهای اقتصاد را تحت
تاثیر قرار میدهند.
طبق مطالعات انجام شده (کروگمن9111 ،9؛ بالنچارد و واتسون9122 ،4؛ آبسفلد،4
 9113و 9114؛ فلدکیچر و همکاران ،)4193 ،3بحرانهای ارزی از سه جنبه مورد توجه
بودهاند .اول انتخاب معیاری مناسب جهت معرفی بحرانهای ارزی ،دوم تعیین متغیرهای
هشداردهنده بحرانهای ارزی و سوم بررسی آثار بحران بر بخشهای مختلف اقتصادی.
مطالعه حاضر در گروه دوم قرار دارد .در واقع در این مطالعه به دلیل اهمیت الگوهای
پیشبینی بحرانهای ارزی ،الگوهای یادشده تحت نظامهای متفاوت ارزی مورد بررسی
قرار گرفته است.
ساختار اقتصادی و نظام سیاستگذاری کشورها بخصوص سیاستهای اعمال شده و
روابط حاکم تحت نظامهای ارزی متفاوت در تعیین هشداردهندهها و انتخاب سیاستهای
مقابله با بحرانهای مالی نقش اساسی دارند .مطالعات اخیر (آیزنمن و هاچیسان4194 ،5؛
فلدکیچر و همکاران ،)4193 ،بر بحران مالی سال  4112و عوامل هشداردهنده آن معطوف
شده اند .در بیشتر مطالعات در مورد بحرانهای مالی به خصوص بحرانهای ارزی ،توجه
بیشتری به کشورهای پیشرفته وصنعتی با نظام نرخ ارز شناور شده و در این زمینه به
کشورهای درحال توسعه ،تحت نظام های مختلف ارزی کمتر توجه شده است .هرچند
برخی مطالعات ،این بررسیها را برای کشورهای در حال توسعه انجام دادهاند ولی همچنان
به امکان تفاوت در الگوی پیشبینی بحرانها در نظامهای ارزی متفاوت کمتر توجه شده
است.
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مطالعه حاضر با رویکردی بین کشوری ،شاخصهای هشداردهنده متنوعی را تحت نظام-
های ارزی متفاوت مورد آزمون قرار داده است .ضمن آنکه در این پژوهش با بکارگیری
مدل متوسطگیری بیزین ،مشکل نااطمینانی به مدل مرتفع و در نهایت نتایج قابل تأملی
حاصل شده است.
این مقاله در پنج بخش تدوین شده که بعد از مقدمه در بخش دوم به ادبیات نظری و
پیشینه تحقیق در حوزه سیستمهای هشدار پرداخته شده است .سپس در بخش سوم،
دادهها و روش تحقیق ارائه شده ،بخش چهارم به نتایج حاصل از مدل متوسطگیری بیزین
اختصاص دارد و در نهایت ،نتایج در بخش پنجم آورده شده است.

 -2مروری بر ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق
از بعد اقتصادکالن ،بحرانهای اقتصادی به دو جزء بحران بخش حقیقی و بحران مالی
تقسیمبندی میشود .بحران بخش حقیقی شامل بحران بازار نیرویکار و بحران بازارکاال
و خدمات است در حالی که بحران مالی به بحرانهای ارزی ،بانکی و سهام تقسیمبندی
می شود .همچنین ،بحران ارزی نیز دارای دو جزء است ،بحران نرخ ارز و بحران ذخایر
ارزی (کبریتچی اوغلو.)4113،9
به دلیل اهمیت پیشبینی بحرانهای ارزی نزد برنامهریزان و کارشناسان اقتصادی و
همچنین به منظور اقدام به موقع جهت جلوگیری از وقوع بحرانها ،سیستمهای
هشداردهنده بحرانهای ارزی معرفی شد و متغیرهای هشداردهندهی بحرانهای ارزی
تحت سیستم های یادشده مورد بررسی قرار گرفتهاند .یک سیستم هشداردهنده بحران
ارزی به صورت زیر تعریف می شود.
𝑌𝑡 = 𝑓(𝑋𝑖𝑡−1 ) i=1,2,…,k
()9
به طوری که 𝑡𝑌 شاخص بحران ارزی؛  𝑋𝑖𝑡−1شامل تعداد  kمتغیر هشداردهنده است که
البته متغیرهای هشداردهنده مربوط به یک دوره قبل از وقوع بحران هستند .هدف یک
سیستم هشداردهنده اولیه ،بررسی رفتار تعداد متعددی متغیر قبل از وقوع بحران ارزی
است ،به طوری که بتوان از این طریق ،احتمال وقوع بحرانهای آتی را محاسبه نمود.
همچنین ،متغیرهای هشداردهنده ( 𝑖𝑋) متعددی در سه نسل متفاوت از تئوریهای بحران
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ارزی ( کروگمن 9111 ،9و 9112؛ فالد و گاربر9123 ،4؛ آبسفلد 9113 ،4و 9114؛
جین9111 ،3؛ رانوید4119 ،5؛ بالنچارد و واتسون9124 ،4؛ آکرولف و رومر9115 ،1؛
ساچز9115 ،2؛ مک کینون و پیل9114 ،1؛ کالوو9114 ،91؛ ماسون9112 ،99؛ رادلت و
ساچز9112 ،94؛ بیگ و کلدفین9111 ،94؛ ادیسون و همکاران9111 ،93؛ کروستی،95
9111؛ برنساید و همکاران4119 ،94؛ فراتزچر )4114 ،91و مطالعات تجربی پیشین
معرفی شده و مورد آزمون قرار گرفتهاند.
برای محاسبه شاخص بحران ارزی ( 𝑡𝑌) ،اولبار گیرتون و روپر ( 92)9111با استفاده از
مدل پولی تعیین نرخ ارز ،شاخص فشار بازار ارز91را تعریف کردند (سایر محاسبات مربوط
به شاخص فشار بازار ارز در مطالعات روپر و ترنوسکی)9121( 41؛ ویمارک )9111( 49و
آیخن گرین و همکاران )9115( 44آورده شده است)؛ طبق نظر آنها تغییرات نرخ ارز و
ذخایر خارجی از عناصر این شاخص میباشند و افزایش زیاد این شاخص به عنوان بحران
ارزی معرفی شده است (مراجعه شود به مطالعات :کامینسکی و همکاران9112 ،44؛
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ادیسون4111 ،9؛ بوسایر و فراتزچر .4 )4114 ،طبق این شاخص ،در صورت وجود نرخ ارز
شناور تمامی عدم تعادل ارز خارجی توسط تغییرات نرخ ارز تعدیل میگردد؛ برعکس در
نظام نرخ ارز غیرشناور ،ذخایر خارجی ،بیشترین فشار را متحمل میشود تا نرخ ارز ثابت
بماند.
در بیشتر مطالعات مربوط به بحران ارز (برای مثال :کامینسکی و همکاران9112 ،؛
ادیسون4111 ،؛ بوسایر و فراتزچر4114 ،؛ دیویس و کریم4111 ،؛ آیزنمن و هاچیسان،
4194؛ فلدکیچر و همکاران ،)4193 ،با هدف پیش بینی بحرانهای ارزی ،از شاخص
فشار بازار ارز برای محاسبه سال بحران استفاده شده است .زیرا معیار مذکور میتواند
شرایط و بحرانهای ارزی را در هردو نوع نظام ارزی شناور و غیرشناور نشان دهد.
در مطالعات پیشین با استفاده از مدلهای ساختاری (روش تخمین الجیت4و پروبیت)3
برای بررسی بین کشوری و با بکارگیری مدلهای غیرساختاری (روش تخمین عالمت
دهی ،)5اکثرا برای مطالعات تک کشوری ،به ارائه سیستم هشداردهنده بحران ارزی
پرداخته شده است .برای مثال ،فرنکل و رز )9114( 4برای  915کشور با روش پروبیت،
کامینسکی و همکاران ( )9112برای  95کشور درحال توسعه و  5کشور توسعه یافته با
روش عالمت دهی ،ادیسون ( )4111برای  42کشور با روش عالمتدهی ،بوسایر و فراتزشر
( )4114برای  41کشور در حال گذر با روش الجیت و پروبیت ،دیویس و کریم)4111( 1
برای  915کشور با روش الجیت ،طیبی و محمدزاده )9421( 2برای  11کشور درحال
توسعه با روش پروبیت ،آیزنمن و همکاران )4194( 1برای  42کشور در حال گذر با روش
الجیت و فلدکیچر و همکاران ( )4193برای  951کشور با بکارگیری مدل متوسطگیری
بیزین به بررسی هشداردهندههای بحران ارزی پرداختهاند .آن متغیرهایی که بیشترین
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شده است .از میزان انحراف از معیار متفاوتی در مطالعات استفاده شده است.
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حمایت را از طرف شواهد تجربی به عنوان شاخصهای مفید پیشبینی بحران ارزی به
خود اختصاص میدهند ،عبارتند از :ذخایر بینالمللی ،نرخ واقعی ارز ،رشد اعتبارات ،اعتبار
به بخش دولتی و تورم داخلی ،تراز تجاری ،عملکرد صادرات ،رشد پول ،نسبت ذخایر
بینالمللی به مجموع پول و شبه پول ،رشد تولید ناخالص داخلی واقعی ،کسریهای مالی
و قیمت نفت .از دیگر شاخصها نتایجی غیر مطمئن و موقتی را میتوان استنباط کرد.
در مطالعه آخر که توسط فلدکیچر و همکاران انجام گرفته است ،هشداردهندهها برای دو
گروه از کشورها با سطح تورم باال و پایین پیش از بحران مورد بررسی قرار گرفتهاند و
نتایج تحقیق مذکور نشان میدهد که در کشورهای با سطح تورم باال پیش از بحران،
تغییرات تورم از متغیرهای عمده هشداردهنده بحران ارزی است .در مطالعات داخلی نیز
سیستم هشداردهنده بحرانهای ارزی و بانکی ،اکثرا برای کشور ایران تحت مدلهای
ساختاری و غیرساختاری ارائه شده است و مطالعات بین کشوری کمی در این زمینه انجام
گرفته است .برای مثال ،در مطالعات نادری )9421( 9با روش الجیت و پروبیت و عالمت
دهی ،شجری و محبی خواه )9421( 4با روش عالمتدهی ،صیادنیا طیبی و همکاران4
( )9411با روش عالمت دهی و شبکه عصبی ،مشیری و نادعلی )9414( 3با روش الجیت
و مطهری و همکاران )9413( 5با روش مارکوف سوئیچینگ گارچ ،هشداردهندههای
بحران ارزی برای ایران بررسی شدهاند .در کلیه مطالعات داخلی شاخصهای متنوعی به
عنوان هشداردهندههای ارزی معرفی شدهاند ولی به نتیجه واحدی دست نیافتهاند .البته
در چند مطالعه ،نرخ ارز واقعی و رشد تولید ناخالص داخلی به عنوان هشداردهندههای
مهم معرفی شدهاند .در کل بر اساس مطالعات صورت گرفته به نظر میرسد که مطالعه
حاضر از لحاظ تعداد و تنوع هشداردهنده ها و روش آزمون ،متفاوت و متمایز از مطالعات
پیشین است ،البته در این مطالعه روش آزمون یکسانی بر اساس مطالعه فلدکیچر و
همکاران ( )4193بکار گرفته شده است .همچنین ،طبق بررسیهای انجام شده ،مطالعه
داخلی مشابهی با این مطالعه تاکنون انجام نگرفته است .به طوری که از میان مطالعات
داخلی ،مطالعات اندکی با رویکرد بین کشوری در خصوص سیستمهای هشدار بحران
1
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ارزی صورت گرفته و به سیستمهای ارزی متفاوت نیز توجه نشده است .بنابراین ،انجام
مطالعه حاضر با وجود گستردگی نمونه و شاخصهای هشداردهنده متنوع تحت نظامهای
ارزی متفاوت ،ضروری به نظر می رسد.

 -3داده ،تصریح مدل و روش تخمین
به منظور دستیابی به هدف تحقیق ،از متغیرهای هشداردهنده متنوعی برگرفته از
متغیرهای معرفی شده در سه نسل از تئوریهای بحران ارزی و مطالعات پیشین استفاده
شده است .9در مجموع  43متغیر بالقوه تعیینکننده فشار بازار ارز برای  34کشور مورد
آزمون قرار میگیرند .4همچنین ،با تقسیمبندی کشورها بر اساس نظام ارزی حاکم در
زمان وقوع بحران در آنها ،اثر شاخصهای بالقوه هشدار بحران تحت دو نظام ارزی شناور
و غیر شناور نیز مورد بررسی قرار میگیرد.4
با پیروی از مطالعه فلدکیچر و همکاران ( ،)4193شاخص فشار بازار ) (EMPطبق رابطه
زیر محاسبه می شود،
() 4

100

𝑖𝑟𝑡 −𝑖𝑟𝑡−1
×)
𝑖𝑟𝑡−1

−

𝑒𝑡 −𝑒𝑡−1
𝑡𝑒

( = 𝑡𝑃𝑀𝐸

به طوری که 𝑡𝑒 نشاندهنده نرخ ارز اسمی در ازای یک واحد سبد ارزی اعالم شده توسط
صندوق بینالمللی است (افزایش آن به معنی کاهش ارزش پول ملی است)؛ 𝑡𝑟𝑖 نیز بیانگر
ذخایر بینالمللی (به جز طال) برحسب دالر امریکا در زمان  tاست .هرچه مقدار بدست
آمده از رابطه ( )4بیشتر باشد به معنای فشار بیشتر در بازار ارز است.
در سیستم اول برای تعیین زمانهای بحران از تعریف بحران کامینسکی و همکاران
( )9112استفاده شده ،به طوری که با استفاده از انحراف معیاری معین از میانگین برای
شاخص فشار بازار ارز ،محاسبه سالهای بحرانی برای کلیه کشورها انجام گرفته است .با
پیروی از مطالعات کامینسکی ( ،)9112ادیسون ( )4111و بوسایر و فراتزشر (،)4114

 9فهرست کامل متغیرها در جدول پیوست ( )9آورده شده است.
 4انتخاب کشورها بر اساس در دسترس بودن کلیه داده ها در دوره زمانی تحت بررسی بوده است .فهرست اسامی
کشورهای مورد بررسی در جدول پیوست ( )4گزارش شده است.
 4تقسیم بندی کشورها بر اساس نظام ارزی واقعی آنها و طبق ) IMF (2015می باشد .طبق این گزارش ،کشورها
به دو گروه شناور و غیرشناور تقسیم بندی شده اند؛ به طوری که گروه کشورهای شناور دارای دو زیرمجموعه و غیر
شناور دارای هشت زیرمجموعه می باشد .در این مطالعه  42کشور در گروه نظام ارزی شناور و  95کشور در گروه
نظام ارزی غیرشناور قرار گرفته اند.
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مقدار انحراف تحت سناریوهای متفاوت 9تحلیل حساسیت شده و بحرانهایی در نظر
گرفته شده که با واقعیت مطابقت دارند.
در سیستم دوم جهت بررسی نقش متغیرهای هشداردهنده بر بیثباتی فشار بازار ارز ،اثر
متغیرهای هشداردهنده بر تفاوت بین حداکثر و حداقل مقدار شاخص فشار بازار ارز برای
هر کشور در دوره زمانی معین شده مورد بررسی قرار گرفته است.
در واقع در اینجا دو سیستم هشداردهنده تحت مدل رگرسیون خطی زیر تخمین زده
می شود،4
𝜀 𝑦 = 𝛼𝑠 + 𝑋𝑠 𝛽𝑠 +
()4
به طوری که 𝑦 در سیستم اول ،نشان دهنده شاخص فشار بازار ارز محاسبه شده در معادله
( )4در سال بحران برای هر کشور و در سیستم دوم ،تفاوت بین حداکثر و حداقل شاخص
فشار بازار ارز برای هر کشور است 𝛼𝑠 .عرض از مبدا 𝑋𝑠 ،ماتریسی با ابعاد  N*Kاز
متغیرهای توضیحی یا همان هشداردهندههای بحران میباشند و  εیک بردار  Nبعدی از
شوکهای تصادفی است و فرض شده که این بردار مستقل و همگن با توزیع نرمال است.
در این مطالعه تعداد کشورها  ) N=43 ( 34و تعداد متغیرهای توضیحی (K=64) 43
است.
تعداد زیاد متغیرهای توضیحی میتواند مشکالتی را در ارتباط با نااطمینانی مدل ایجاد
کند به طوریکه منجر به تفسیرهای اشتباه شود .بنابراین ،برای مقابله با این مشکل ،از
تکنیکهای متوسطگیری یا متوسطگیری مدل بیزین استفاده شده است؛ به طوری که
دیگر نیازی به انتخاب تصریحهای مدل نخواهد بود و تفسیرها بر روی متوسط وزنی
رگرسیون ها انجام میشود .مدل متوسطگیری بیزین اول بار توسط رفتری ( 4)9115و
رفتری و همکاران ( 3)9111در علوم اجتماعی بکار گرفته شده است .از این مدلها به
طور گسترده در مطالعات مربوط به تعیینکنندههای رشد اقتصادی استفاده شده است
(برای مثال مطالعات :ساالیی مارتین و همکاران )4113( 5و دورلوف و همکاران.)4112( 4

 9سناریوهای  4 ،9/5و  4انحراف معیار از میانگین شاخص فشار بازار ارز برای هر کشور.

2

Feldkircher et al.
Raftery
4
Raftery et al.
5
Sala-I-Martin et al.
6
Durlauf et al.
3
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در واقع در این مدلها مشکل انتخاب متغیرهای توضیحی مهم از میان تعداد زیادی از
متغیرهای معرفی شده در ادبیات و مطالعات تجربی دیگر مرتفع شده است.
در این روش مجموعه مدلهای مکمل با } 𝐾 𝜇 = {𝑀1, 𝑀2 , … , 𝑀2نشان داده میشود ،به
طوری که  kتعداد متغیرهای توضیحی را نشان میدهد .تفسیر هر پارامتر  δدر مدل
متوسط گیری بیزین به شکل زیر می باشد:
𝑘

)𝑦|) 𝑗𝑀(( 𝑝 )𝑦 𝑝((𝛿)|𝑦) = ∑2𝑗=1 𝑝 ((𝛿)|𝑀𝑗 ,

() 3
به طوری که )𝑦|  𝑝(.نشاندهنده توزیعهای پسین است و )𝑦  𝑝(. |𝑀𝑗 ,توزیعهای پسین
را تحت این فرض که 𝑗𝑀 مدل صحیح است ،نشان میدهد .تفسیر پارامترها یا ترکیبی از
پارامترهای  ،δبر حسب مدلهای 𝑘 𝑀𝑗 , 𝑗 = 1, … , 2انجام میشود ،به طوری که تخمینها
بر حسب احتماالت مدل پسین آنها یا )𝑦|) 𝑗𝑀(( 𝑝 وزن داده میشوند .این احتماالت
(نرمال شده) در یک مجموعه بیزین از انتگرال احتمال = ) 𝑗𝑀|𝑦(𝑝
𝑗𝜃𝑑) 𝑗𝑀| 𝑗𝜃(𝑝) 𝑗𝜃  ∫ 𝑝(𝑦|𝑀𝑗 ,و مدل پیشین مربوطه یا 𝑙𝑀 = ̅𝑝 حاصل میشود.
همچنین داریم،
() 5

) 𝑗𝑀( ̅𝑝) 𝑗𝑀|𝑦(𝑝

𝑘
(𝑝 ∑2𝑙=1

) 𝑙𝑀( ̅𝑝) 𝑙𝑀|𝑦

= )𝑦| 𝑗𝑀(𝑝

یک کمیت کلیدی در مدل متوسطگیری بیزین احتمال شمول پسین 9یا  PIPاز یک
کوواریانس است و به صورت زیر تعریف میشود:
𝑘

)𝑦| 𝑗𝑀(𝑝 𝑃𝐼𝑃𝑍 ≡ ∑2𝜇:𝑚𝑧 =1

() 4
به طوری که  𝑚𝑧 = 1نشان میدهد که متغیر  zدر مدل است .بنابراین  PIPیک متغیر
خاص آن میزان احتمالی را نشان میدهد که متغیر وارد شده در مدل میتواند متغیر
وابسته را توضیح دهد یا به عبارت دیگر نشان میدهد که متغیر مورد نظر ،در چند درصد
از مدلهای شامل آن متغیر ،اثری معنادار داشته است .برای تفسیر راحت تر  ،PIPاز معیار
معرفی شده توسط ایچر و همکاران )4199(4استفاده شده .طبق تعریف آنها PIP ،به
اندازه های ( )15-51%معیاری ضعیف )15-15%( ،قابل توجه )11-15%( ،قوی و 11%
معیاری تعیینکننده است .در حالیکه محاسبه مستقیم معادله ( )3برای تعداد زیاد متغیر
توضیحی ( ) kدشوار است ،لذا با استفاده از الگوریتم های زنجیره مارکوف مونت کارلو4
1

)Posterior Inclusion Probability (PIP
Eicher et al.
3
Markov Chain Monte Carlo
2
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( )MCMCمیتوان تقریبی از این آماره را بدست آورد (مادیگان و یورک)9115(9؛ فرناندز
و همکاران ،4119( 4الف و ب)).
در چارچوب بیزین ،به تصریح توزیع های پیشین برای پارامترهای  𝜎 2 ،𝛽𝑠 ،αدر مدل نیاز
است .با این فرض که ضرائب شیب 𝑠𝛽 دارای توزیع نرمال با مرکز صفر میباشند ،معیار g
زلنر 4برای تعداد زیاد پارامتر بصورت زیر به کار گرفته میشود،
−1

) ) 𝑆𝑋 𝑆́𝑋(𝑔 𝛽𝑠 |𝜎 2 , 𝑀𝑠 , 𝑔~𝑁 (0, 𝜎 2

() 1
جریمه وارد کردن هر متغیر جدیدی در مدل با معیار  gبه صورت احتمال نهایی تعدیل
خواهد شد .به پیروی از فلدکیچر و زوگنر )4111( 3و لی و استیل ،)4194( 5از ثابت نگه
داشتن  gدر یک مقدار مشخص خودداری کرده و در عوض آن را به داده ها وابسته کرده
و فرا  gپیشین 4بکار گرفته شده است .با بکارگیری این روش ،پارازیت کمتری در داده ها
جهت تفسیر رخ خواهد داد (فلدکیچر و زوگنر.)4194 ،
در نهایت ،میبایستی فروض مربوط به فضای مدل یا همان مدل مناسب پیشین تعیین
شود .به پیروی از لی و استیل ( ،)4111یک مدل پیشین بتای دوتایی یکنواخت ،1برای
ورود هر متغیر به مدل انتخاب میشود؛ به طوری که تعداد مدل انتظاری پیشینk/2 ،
رگرسورها خواهد بود .با این کار ،نسبت اولیه احتمال پیشین ،به طور مشابه برای همه
مدلها کاهش مییابد .بنابراین ،زمانی که اثرات متقابل خطی در بخشی از فضای مدل
قرار گیرد ،فروض کاهش یافته و یک اطالعات پیشین مناسب برای مدلها استخراج خواهد
شد.

 -4نتایج تخمین مدل
در این بخش نتایج تخمین دو سیستم هشدار معرفی شده در معادله ( ،)4برای کل کشورها
و دو گروه از کشورها با نظام های ارزی متفاوت آورده شده است .در جدولهای (ا-الف)
الی (-9ج) نتایج تخمین سیستم اول آورده شده است .همانطور که گفته شد در سیستم
اول هشداردهندهها برای بحران ارزی بررسی میشود .جدولهای تخمین شامل چهار
1

Madigan and York
Fernandez et al.
3
Zellner’s g
4
Feldkircher and Zugner
5
Ley and Steel
6
Hyper g-prior
7
Uninformative Binomial-Beta Prior Model
2
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آماره تخمینی میباشند .در ستون اول بعد از نام متغیر ،آماره  PIPیا همان احتمال شمول
پسین آورده شده است درواقع این آماره اهمیت آن متغیر در کل مدلهای تخمینی را
نشان می دهد و هرچه مقدار آن بیشتر باشد یعنی متغیر از احتمال تاثیرگذاری بیشتری
برخوردار است یا به عبارت دیگر هشداردهنده مهمتری است .در ستون دوم ،میانگین
ضرایب تخمینی برای متغیر در کلیه مدلها (حتی مدلهایی که متغیر در آن وجود
نداشته و ضریب آن صفر بوده) آورده شده است .همچنین ،در ستون سوم ،انحراف
استاندارد پیشین ضرایب متغیر آمده است و در ستون آخر میتوان به عالمت متغیر در
اکثر مدلهای تخمینی پیبرد .به طوری که هرچه این آماره 9به یک نزدیکتر باشد عالمت
ضریب تخمینی متغیر در بیشتر مدلهای تخمین زده شده مثبت و هرچه به صفر نزدیکتر
باشد عالمت متغیر منفی خواهد بود.
تخمین سیستم اول برای کل کشورها ،یعنی بدون درنظر گرفتن نظام ارزی حاکم در آنها،
نشان میدهد که متغیر تغییرات فشار بازار ارز ،به عنوان یک متغیر هشداردهنده از اهمیت
باالیی برخورداراست و آماره  PIPبرای این متغیر  %11است .بعد از آن متغیر انحراف نرخ
ارز با اهمیت خیلی کم یعنی با  %91 PIPو متغیرهای دیگر با اهمیت ناچیز آورده
شدهاند .متغیر تغییرات شاخص فشار بازار ارز با قطعیت زیاد و با عالمت مثبت در ضرایب
تخمینی به عنوان متغیر هشدار بحران ارزی معرفی شده است .به عبارت دیگر نتیجه
نشان میدهد که در  %11رگرسیونهای تخمینی ،تغییرات فشار بازار ارز متغیری معنادار
بوده ،به طوری که افزایش زیاد آن هشداردهنده وقوع بحران ارزی در یکسال بعد است.
همچنین ،این متغیر در مطالعات قبلی مانند مطالعات فرنکل و رز ( ،)9114کامینسکی و
همکاران ( ،)9112ادیسون ( )4111و فلدکیچر و همکاران ( )4193نیز به عنوان یک
هشداردهنده م هم معرفی شده است .هرچند هشداردهندگی سایر متغیرها از جمله متغیر
انحراف نرخ ارز که در مطالعات پیشین (مطالعاتی مانند :نادری9424 ،؛ شجری و محبی
خواه9421 ،؛ فرنکل و رز9114 ،؛ کامینسکی و همکاران9112 ،؛ و ادیسون )4111،به
عنوان یک هشداردهنده مهم در نظر گرفته شده است ،تایید نشد.
در جداول (-9ب) و ( -9ج) نتایج برای زمانی آورده شده که کشورها بر اساس دو نظام
ارزی شناور و غیر شناور به دو گروه تقسیم بندی شدهاند .طبق این نتایج نشان داده شده
1

Posterior Probability of a Positive Coecient Expected Value Conditional on
Inclusion.
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که با اعمال این نوع تقسیم بندی ،متغیرهای هشدار دهنده بحران برای کشورهای با نظام
ارزی شناور متفاوت از نتیجه برای نمونه کل کشورها است .به طوری که ،قیمت نفت با
 PIPبرابر  %23یک هشداردهنده قابل توجه برای این گروه از کشورهاست .ضمن آنکه
متغیرهای فشار بازار ارز ،انحراف نرخ ارز ،شکاف بین نرخ رشد اقتصادی و مقدار تعادلی
آن و متغیر رشد اقتصادی به ترتیب با  PIPهای  %11 ،%14 ،%14و  %41از هشداردهنده-
های ضعیف بحران ارزی برای کشورهای یادشده میباشند .در مقابل برای کشورهای با
نظام ارزی غیرشناور ،همانند نمونه کل کشورها ،متغیر تغییرات فشار بازار ارز ،متغیر اصلی
و تعیین کننده بحرانهای ارزی در این کشورها است .در گروه کشورهای با نظام ارزی
غیرشناور به جز متغیر تغییرات فشار بازار ارز سایر متغیرها از هشداردهندههای بسیار
ناچیز میباشند.
جدول (-1الف) :تخمین مدل یک برای کل کشورهای نمونه
متغیروابسته :شاخص فشار بازار ارز

متغیر مستقل
emp.chg
reer
claim.us.w
forex.adv
oil.price
claim.eu.adv
adv.hdi
claim.eu.w
forex.w
claim.us.adv

PIP
0/799
0/197
0/039
0/030
0/030
0/029
0/020
0/021
0/010
0/019

Post.mean
0/709
0/000
-0/000
0/000
0/000
0/000
0/090
0/000
0/000
-0/000
منبع :محاسبات تحقیق

Post.SD
0/131
0/000
0/000
0/000
0/030
0/000
0/009
0/000
0/000
0/000

Cond.Pos.Sign
0/777
1/000
0/339
0/010
1/000
0/720
1/000
0/079
0/799
0/307
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جدول (-1ب) :تخمین مدل یک برای کشورهای با نظام ارزی شناور
متغیر مستقل
oil.price
emp
reer
dgap
gdp.rate
oil.prod
gov.exp.gdp
dep.rate
credit.bank
for.invest.gdp

متغیر وابسته :شاخص فشار بازار ارز
Post.SD
Post.mean
PIP
1/444
1/411
1/234
1/111
1/111
1/143
1/111
1/111
1/144
4/944
4/513
1/111
1/122
-9/143
1/414
19/432
44/151
1/312
1/941
1/115
1/352
1/445
1/111
1/354
1/442
-1/195
1/341
1/115
-1/141
1/344

Cond.Pos.Sign
1/114
1/123
1/129
1/123
1/133
1/142
1/259
1/259
1/122
1/955

منبع :محاسبات تحقیق

جدول (-1چ) :تخمین مدل یک برای کشورهای با نظام ارزی غیرشناور
متغیر مستقل
emp.chg
emp
openness
credit.bank
infl.chg
Monetary.ind
imp.gdp
oil.dum
kof
claim.eu.w

PIP
9/111
1/111
1/114
1/114
1/114
1/114
1/114
1/114
1/114
1/114

متغیر وابسته :شاخص فشار بازار ارز
Post.SD
Post.mean
1/111
1/442
1/911
1/193
1/114
1/111
1/111
1/111
1/114
-1/111
1/115
-1/114
1/119
1/111
1/141
1/111
1/111
1/111
1/111
-1/111

Cond.Pos.Sign
9/111
9/111
9/111
9/111
1/913
1/111
9/111
1/111
9/111
1/111

منبع :محاسبات تحقیق

با تخمین سیستم دوم برای سه نمونه کشورها ،یعنی با استفاده از متغیر فاصله بین
حداکثر و حداقل مقدار شاخص فشار بازار ارز ،به عنوان شاخص بیثباتی فشار در بازار
ارز  ،نتایج تقریبا مشابهی با سیستم اول حاصل شد .هرچند برای نمونه کشورهای با نظام
ارزی شناور ،متغیر قیمت نفت نسبت به سیستم اول دارای  PIPکمتری است .به عبارت
دیگر ،قیمت نفت در سیستم هشداردهنده بیثباتی فشار بازار ارز ،قدرت هشداردهی
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کمتری دارد .البته همچنان تغییرات فشار بازار ارز یک هشداردهنده تعیینکننده در
سیستم هشدار بی ثباتی فشار بازار ارز معرفی میشود .نتایج در جداول (-4الف) الی (-4
ج) قابل مشاهده است.
جدول (-2الف) :تخمین مدل دو برای کل کشورهای نمونه
متغیر مستقل
emp.chg
reer
kof.eco
oil.price
claim.us.w
openness
forex.w
regime
currency.dum
claim.us.adv

متغیروابسته :بی ثباتی فشار بازار ارز
Post.SD
Post.mean
PIP
1/153
9/131
9/111
1/111
1/111
1/194
1/114
1/111
1/114
1/112
1/111
1/115
1/111
1/111
1/113
1/119
1/111
1/114
1/111
1/111
1/114
1/941
1/115
1/114
1/943
1/114
1/114
1/111
-1/111
1/114

Cond.Pos.Sign
9/111
9/111
9/111
9/111
1/134
9/111
9/111
9/111
9/111
1/145

منبع :محاسبات تحقیق

جدول (-2ب) :تخمین مدل دو برای کل کشورهای با نظام ارزی شناور
متغیر مستقل
oil.price
emp
reer
dgap
claim.eu.w
oil.prod
saving.gdp
gdp.rate
resv
forex

PIP
1/154
1/512
1/591
1/354
1/314
1/311
1/415
1/419
1/431
1/442

متغیروابسته :بی ثباتی فشار بازار ارز
Post.SD
Post.mean
1/311
1/311
1/111
1/111
1/111
1/111
9/132
9/931
1/111
-1/111
11/231
31/291
1/541
-1/992
1/294
-1/443
1/114
-1/111
1/114
1/111
منبع :محاسبات تحقیق

Cond.Pos.Sign
1/115
1/124
1/113
1/141
1/112
1/119
1/914
1/914
1/934
1/921

914

فصلنامه نظریههای کاربردی اقتصاد /سال پنجم /شماره  /9بهار 9411
جدول (-2ج) :تخمین مدل دو برای کل کشورهای با نظام ارزی غیرشناور
متغیر مستقل
emp.chg
food.exp
adv.hdi
openness
unemp
emp
infl.indx
kof.so
manuf.exp
merch.gdp

PIP
9/111
1/114
1/119
1/119
1/119
1/119
1/1111
1/1111
1/1111
1/1112

متغیروابسته :بی ثباتی فشار بازار ارز
Post.SD
Post.mean
1/155
9/131
1/111
1/111
1/192
1/111
1/119
1/111
1/113
-1/111
1/132
1/119
1/111
1/111
1/111
1/111
1/111
1/111
1/111
-1/111

Cond.Pos.Sign
9/111
9/111
9/111
9/111
1/111
9/111
9/111
9/111
9/111
1/111

منبع :محاسبات تحقیق

همانطور که از نتایج بر میآید ،اینکه قیمت نفت از هشداردهندههای قابلتوجه بحران
برای کشورهای دارای حاکمیت نظام ارزی شناور است ،میتواند به این حقیقت مربوط
شود که بیشتر کشورهای مذکور از کشورهای پیشرفته و صنعتی میباشند و اینکه حتی
در سالهای اخیر هم نفت از مواد اولیه مهم برای این کشورها تلقی میشود .از طرف دیگر
وجود هشداردهنده تغییرات شاخص فشار بازار ارز ،به عنوان یک پیش بینی کننده عمده
بحران ارزی برای کشورهای با نظام ارزی غیر شناور را نیز میتوان به این موضوع ارجاع
داد که بانک مرکزی درکشورهای مذکور قادر به دخالت و اعمال تغییراتی در ذخایر ارزی
برای حفظ ثبات نرخ ارز اسمی این کشورها است؛ همچنین ،از آنجایی که ذخایر ارزی
یکی از دو جزء شاخص فشار بازار ارز است ،بنابراین ،افزایش تغییرات این شاخص به عنوان
یک هشداردهنده دور از ذهن نیست .در اکثر مطالعات پیشین متغیر تغییرات ذخایر ارزی
به عنوان هشداردهنده مهم معرفی شده است .همان طور که قبال گفته شد متغیر یادشده
یکی از اجزاء متغیر شاخص فشار بازار ارز است که در این مطالعه نیز تغییرات آن برای
کشورهای با نظام ارزی غیرشناور به عنوان یک هشداردهنده مهم نشان داده شد .هرچند
در مطالعات پیشین به جز متغیر یادشده ،متغیرهای متنوع دیگری نیز به عنوان
هشداردهنده بحران ارزی معرفی شدهاند که این میتواند از این موضوع ناشی شود که در
همه آنها به جز مطالعه فلدکیچر و همکاران ( )4193در مدل نااطمینانی وجود دارد و
خطای حذف متغیرها صورتگرفته است .همچنین در مطالعه فلدکیچر و همکاران()4193
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با اینکه بکارگیری مدل متوسطگیری بیزین مشکل نااطمینانی در مدل را برطرف شده اما
در مطالعه یادشده به اثر نظام های ارزی توجه الزم مبذول نشده است .در مطالعه مذکور
توجه به سطح تورم کشورها بوده است و متغیرهای هشداردهنده بحران ارزی برای دو
گروه از کشورها با سطح تورم باال و پایین تعیین شدهاند و لذا هشداردهندههای متفاوتی
در مقایسه با مطالعه حاضر معرفی شده است .به طوری که طبق مطالعه مذکور ،برای
کشورهای با تورم باال ،تغییرات متغیر تورم از متغیرهای هشداردهنده بحران ارزی است و
برای کشورهای با سطح تورم پایین ،متغیر هشداردهنده ،میزان پس انداز داخلی است.

 -5نتیجهگیری
در مطالعه حاضر ،هدف بررسی هشداردهندههای مهم بحرانهای ارزی در نظامهای
متفاوت ارزی است .بدین منظور برای  34کشور در طول دوره زمانی  9111الی ،4193
بعد از تعیین زمان بحران ارزی برای کشورهای نمونه ،برای رفع مشکل نااطمینانی به
مدل ،از رویکرد متوسطگیری بیزین استفاده شده است .بدین ترتیب ،دو نوع سیستم
هشداردهنده بحران ارزی تخمین زده شد .در سیستم اول هشداردهندهها برای بحران
ارزی تعیین شد و در سیستم دوم هشداردهندههای بیثباتی فشار بازار ارز مورد ارزیابی
قرار گرفت.
نشان داده شد که با درنظر گرفتن نظام حاکم ارزی در سیستم هشداردهنده بحران ،در
کشورهای با نظام ارزی شناور در مقایسه با سایر کشورها ،شاخصهای هشداردهنده عمده
متفاوتی معرفی میشود .به طوری که برای کشورهای با حاکمیت نظام ارزی شناور ،قیمت
نفت از شاخصهای عمده تعیین کننده فشار بازار ارز و بی ثباتی آن است .درحالیکه طبق
نتایج ،برای کشورهای با نظام ارزی غیرشناور ،تغییرات شاخص فشار بازار ارز از متغیرهای
هشداردهنده بحران ارزی و بی ثباتی فشار بازار ارز نشان داده شد.
در واقع در این مطالعه نشان داده شد که با در نظر گرفتن نظام حاکمیت ارزی در مدلهای
هشداردهنده بحرانهای ارزی ،متغیرهای متفاوتی تحت نظام های متفاوت ارزی به عنوان
هشداردهنده بحرانهای ارزی و بی ثباتی فشار بازار ارز معرفی میشوند که این امر می-
تواند برای سیاستگذاران و نقش آفرینان بازار ارز جهت پیش بینی و جلوگیری از بحران-
های ارزی مورد توجه قرارگیرد.
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