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دانشـمندان علـم اقتصـاد سـعی دارنـد سیسـتمی را       رو دانند. از اینداري میسرمایه
ذاران را در جریـان  سیاسـتگ ،تبیین و طراحی کنند که بتواند قبـل از وقـوع بحـران   

لذا هاي پیشگیرانه الزم در جهت مقابله با آن اجرا شود. قرار دهد و سیاستآنوقوع 
مـالی يهـا یک سیسـتم هشـداردهنده در جهـت شناسـایی بحـران     در این پژوهش 
بـدین گونـه کـه ایـن سیسـتم هشـداردهنده در       ،خواهد شدتبیین (بانکی و پولی)

ده باید بتواند یک سیگنال در حـال حاضـر مبنـی    صورت احتمال وقوع بحران در آین
هاي هشـدار شـامل رشـد    ابتدا شاخصبر احتمال وقوع بحران در آینده ارسال کند.

تولید ناخالص داخلی، تورم، نرخ بهره حقیقی، شاخص بورس، نرخ ارز مؤثر و انحراف 
نرخ ارز رسـمی و غیررسـمی، نسـبت بـدهی خـارجی بـه دارایـی خـارجی، نسـبت          

شوند اي جاري به تولید ناخالص داخلی از طریق روش سیگنالی انتخاب میهحساب
و سپس این متغیرها از طریق مـدل الجیـت و شـبکه عصـبی مـورد سـنجش قـرار        

، 1373، 1374هـاي  باشـد و سـال  ها طبق نتایج مورد انتظـار مـی  گیرند. تخمینمی
هـایی همچـون   شوند و شاخصهاي بحرانی انتخاب میبه عنوان سال1359، 1366

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، نرخ بهره حقیقـی، نـرخ تـورم و انحرافـات ارزي بـه      
شوند.  هاي هشدار شناسایی میعنوان شاخص

هاي مالی، سیستم هشداردهنده اولیه، رویکـرد سـیگنالی،   بحرانکلیدي:هايواژه
مدل الجیت

JEL:E58, C25, F47, G10بندي طبقه



171هاي مالی در ایران                            تبیین یک سیستم هشداردهنده جهت شناسایی بحران

. مقدمه1

انقالب صنعتی در اواخر قرن هجدهم و اوایل قرن نوزدهم سرآغاز نظام اقتصـاد  وقوع
هاي متعدد مـالی و اقتصـادي   داري است. از آن زمان تاکنون این نظام بحرانسرمایه
فرضـیه کـه   براي تأیید ایـن سر گذاشته است. از دیدگاه نظري دالیل زیاديرا پشت
، هسـتند داري ذاتی در نظام اقتصاد سرمایههايهاي مالی و اقتصادي از پدیدهبحران

توانـد  . از سوي دیگر، وقوع دهها بحران جدي در خالل دو قرن اخیر مـی وجود دارد
هاي آماري تأیید کند. با وجود این الذکر را به لحاظ مشاهدات و سنجشفرضیه فوق

یسـتند و  کننـده ن هاي مالی و اقتصادي اساساً نگرانتوان نتیجه گرفت که بحراننمی
هاي مناسب بـراي پیشـگیري و   نیازي به بررسی و تجزیه و تحلیل و تدوین سیاست

مدیریت بحران وجود ندارد.  
ها در نظـام طبیعـت مقایسـه کـرد،     لرزهها را با وقوع زمینشاید بتوان این بحران

زیرا اوالً لرزش زمین ذات این نظام طبیعی است و ثانیـاً بـه طـور مرتـب و پیوسـته      
هـاي  شود امـا توسـط دسـتگاه   دارد، هرچند وقوع بسیاري از آنها احساس نمیوجود
ها جدي است و برخـی دیگـر   لرزهنگار قابل ثبت است. با وجود این برخی زمینزلزله

هاي اقتصادي در دنیـا  بار است. تاریخ بحرانکننده و تعدادي نیز مصیبتبسیار نگران
الزم بـه طراحـی سیسـتمی    رواز این،باشدبودن بعضی از آنها میدهنده مخربنشان

ها را بگیرد. است که بتواند جلوي آثار مخرب برخی از این بحران
سیستم هشداردهنده در جهان اولین بار بعد از بحران ارزي کشـورهاي اروپـایی   

و بـه طـور   1995ــ 1994، بحران کشورهاي آمریکاي التـین  1993ـ1992در سال
. در مطـرح شـد  1998ــ 1997هاي شرق آسیا در سـال  رتر بعد از بحران کشوجدي

المللـی پـول کـه پیشـرو ایـن روش اسـت، برخـی        این زمینه عالوه بر صندوق بـین 
اند.هاي مرکزي نیز تحقیقاتی انجام دادهها و بانکدانشگاه

متغیر اقتصادي مطـرح و تأثیرگـذار اسـتفاده شـده اسـت.      60در این تحقیق از 
هاي ها و متغیرست که از رویکرد سیگنالی و با ترکیب دادهروش کار به این صورت ا

هـاي بحرانـی   سـال ،موجود و با نگاه بـه شـواهد تجربـی تـاریخی در اقتصـاد ایـران      
هـایی از  هاي منتخب باید قبل از بحران، هشداراستخراج خواهند شد. سپس شاخص

جیت تخمـین  هایی که داراي نویز کمتري هستند با روش الشاخص.خود بروز دهند
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هاي اثرگذار معرفی شوند. شوند تا بهترین شاخصزده می
مقایسـه آنهـا بـا    بینی روند متغیرها ودر پایان با استفاده از شبکه عصبی و پیش

سیسـتم هشـداردهنده   شـود. ها پی برده میمتغیرهاي واقعی بر صحت سایر تخمین
را به عنـوان  1359، 1366، 1372، 1373هاي توانسته است در این سه آزمون سال

هایی چـون رشـد   هاي بحران شناسایی کند. با استفاده از این سه روش شاخصسال
تولید ناخالص داخلی، تورم، نرخ بهـره حقیقـی، نسـبت بـدهی خـارجی بـه دارایـی        

هاي جاري به تولید ناخالص داخلی به عنوان خارجی، تحرکات ارزي و نسبت حساب
هـایی چـون نسـبت بـدهی     ند، هـر چنـد شـاخص   اهاي هشدار انتخاب شدهشاخص

هاي جاري به تولیـد ناخـالص داخلـی بـه     خارجی به دارایی خارجی و نسبت حساب
لـذا  .انـد دلیل کمبود داده در الگوي الجیت و شبکه عصبی مورد آزمون قرار نگرفتـه 

هـاي مـورد اسـتفاده و روش    در این مقاله ابتدا پیشینه و ادبیات تحقیق، سپس داده
خواهند شد.ارائهشود. نتایج و پیشنهادهاي سیاستی نیز در پایان ق بررسی میتحقی

. پیشینه تحقیق2

صـورت گرفتـه اسـت،    طراحی سیسـتم هشـداردهنده  تحقیقاتی که در مورد بیشتر 
ها انـدك  پژوهشد و در حوزه بحران مالی نباشهاي ارزي میدر حوزه بحرانمعموالً 

گرفته در حوزه بحران ارزي و بـانکی نیـز   صورتهايپژوهشاز سعی شده ولی است
هاي ساختاري و هاي موجود در سیستم هشداردهنده شامل مدل. مدلشوداستفاده 

و 1هـاي الجیـت و پروبیـت   هاي ساختاري شامل مـدل مدل،دنباشغیرساختاري می
بـه  د.نباشـ هاي غیرساختاري شامل رویکرد سیگنالی میسیستم منطق فازي و مدل

، رز ویپلـر  )2000(از ایچنگـرین  تحقیقـاتی در حـوزه الجیـت و پروبیـت    ثالطور م
تحقیقاتی ) درباره بحران ارزي و همچنین1998کامینسکاي و رینهارت (و)1996(
و در حـوزه رویکـرد   ) درباره بحران مـالی موجـود اسـت   2002(رشیر و فراتزوساباز

تحقیقـاتی توسـط  ه اسـت، براي یک کشور واحدي صورت گرفتسیگنالی که معموالً
و2002سـال ، پارك براي اقتصاد کره جنوبی2000اوغلی براي اقتصاد ترکیه سال 

اکثر این تحقیقات، نمونه را بـه  .شده استمطرح 2002سال براي اندونزيتامبونان

1- Probit or Logit Analysis
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هـاي مختلـف اقتصادسـنجی    کننـد و از تکنیـک  دو دوره آرامش و بحران تقسیم می
) 1مئـ هـاي اسـتخراج عال  ث، تحلیل پروبیت یا الجیـت و روش (اعم از تحقیقات حواد

تـرین  د. در این مقاله سعی شده، به طور خالصه بـه برخـی از مهـم   نمایناستفاده می
.بینی بحران اشاره شودتحقیقات داخلی و خارجی مرتبط با پیش

. تحقیقات داخلی1ـ2

) بـراي  ارائه یـک سیسـتم هشـدار پـیش از موعـد     «) در مقاله 1382نادري
، سیسـتمی  »1372هاي مالی در اقتصاد ایران با تکیه بر بحران مـالی  بحران

هـاي دیگـر را نیـز    کند کـه بتوانـد بـا آن بحـران در سـال     سازي میرا شبیه
هـاي مهـم   کند. در این مقالـه ابتـدا از روش سـیگنالی، شـاخص    بینیپیش

بحـران مـالی از   هاي مالی و سپس با ارائه یک تابع احتمال اثرگذار بر بحران
انـد. در روش  هاي بحرانی در اقتصاد ایران شناسایی شدهطریق الجیت، سال

، اسـت هایی کـه نسـبت پارازیـت بـه هشـدار آنهـا کمتـر        سیگنالی شاخص
هـاي بهینـه هسـتند. بنـابراین نـرخ واقعـی ارز، نـرخ رشـد ذخـایر          شاخص

ـ المللی، نرخ رشد ارزشبین هـاي  دهیافزوده بخش صنایع و معادن، نسبت ب
المللی، نرخ تورم، نرخ رشـد صـادرات، نـرخ رشـد رابطـه      ارزي به ذخایر بین

هاي مالی و بـه  هاي مؤثر در بحرانبرترین شاخص،هاي ارزيمبادله و بدهی
اند. هاي پیشرو در روش سیگنالی انتخاب شدهعنوان شاخص

      در روش الجیت، طبق تعریف کامینسـکاي از بحـران، در صـورتی کـه تـابع
انحراف معیار باالي میـانگین خـود قـرار گیـرد، آن     5/1بحران در یک سال 

شود. متغیرهاي توضـیحی در روش  گذاري میسال به عنوان سال بحرانی نام
انـد و  هـاي پیشـرو در روش سـیگنالی انتخـاب شـده     الجیت از بین شاخص

شـود. بـا توجـه بـه     متغیر وابسته نیز طبـق الگـوي الجیـت اسـتخراج مـی     
از طریـق الگـوي   1378تا 1338هاي گرفته در بین سالازي صورتسشبیه

هاي بحرانی به عنوان سال1373و 1372، 1366،1370هاي الجیت، سال
انـد کـه بـا توجـه بـه وضـعیت اقتصـاد کـالن در        در این روش انتخاب شده

1- Signal Extraction
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هـاي بحرانـی را   انـد سـال  ها توانستههاي مذکور تا حدودي این شاخصسال
معین کنند.

) هاي ارزي در بینی بحرانپیش«اي با عنوان ) در مقاله1384نیلی و کنعانی
نقـش  ،)»KLRاقتصادهاي وابسته به منابع نفت (با استفاده از ایـده الگـوي   

متغیرهایی چـون تغییـرات نـرخ واقعـی ارز، تغییـرات حجـم ذخـایر ارزي،        
بینـی  تغییرات متغیرهاي پولی نسـبت بـه ذخـایر ارزي در رابطـه بـا پـیش      

از لحاظنامهاي نفتی در کشورهاي صاحبدر کنار شوكراهاي ارزيبحران
. به عـالوه بررسـی میـزان حساسـیت     ددهنمنابع نفت مورد ارزیابی قرار می

عوامل بازار ارز بین کشورهاي نفتی نسبت به متغیرهاي تأثیرگـذار در بـروز   
رگیرشـدن در  ها و تخمـین ریسـک د  بینی بحرانبحران، مدل احتمالی پیش

ــان   ــریب اطمین ــران، داراي ض ــی 45بح ــد م ــد.درص ــه  باش ــن مقال در ای
پذیري بازار ارز ایران نیز مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتـایج  آسیب

این مقاله حاکی از این است که اگر تغییرات قیمـت نفـت، تغییـرات ذخـایر     
همزمـان  ارزي و تغییرات نسبت حجم پول به حجـم ذخـایر ارزي بـه طـور    

رسد.درصد می100اعالن هشدار نمایند، احتمال بروز بحران به 
هـاي بـانکی و   بینـی بحـران  پـیش «) در مقالـه 1389خواه (شجري و محبی

(مطالعـه مـوردي:   KLRدهـی  عالمـت بـا اسـتفاده از روش  ا هـ ترازپرداخت
هـاي بـانکی و   بینـی وقـوع بحـران   یک مـدل احتمـالی بـراي پـیش    » ایران)

دهـی ارائـه   ها در اقتصـاد ایـران را بـا اسـتفاده از روش عالمـت     اختترازپرد
کنند و امکان همپوشانی دو بحران (بحران دوقلـو) را نیـز مـورد بررسـی     می

تـا فصـل دوم   1384دهند. سیستم بانکی ایـران از فصـل اول سـال    قرار می
رو بوده است. در دوره مورد بررسـی به طور مداوم با بحران روبه1388سال 

)، بازار ارز ایران بر اساس شاخص فشار بازار ارز چهار وضعیت 1388ـ1367(
و اوایـل  1372، اواخر سـال  1368و اوایل 1367بحرانی (فصل چهارم سال 

) را1377و بـاالخره نیمـه دوم سـال    1374فصـل اول سـال   ،1373سال 
ن هـا و بحـرا  تجربه نموده که این مسأله همزمانی بروز بحـران ترازپرداخـت  

پولی را در این دوره منتفی نموده است. با توجـه بـه نتـایج برآمـده از ایـن      
تحقیق، دو متغیر قیمت سـهام و نـرخ بهـره واقعـی بـه ترتیـب معتبرتـرین        

باشند. همچنین قیمت سـهام بـه   بینی بحران پولی میها براي پیششاخص
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و بینـی بحـران پـولی   ترین شاخص براي پـیش همراه نرخ ارز واقعی، مناسب
.اندهاي دوقلو شناخته شدهبینی بحرانپیش

خارجیتحقیقات. 2ـ2

ارزیابی یک سیستم «اي با عنوان در مقاله1، لیزوندو و رینهارتکامینسکاي
شـواهد  » هـاي ارزي (پـولی)  بینـی بحـران  هشداردهنده اولیه براي پـیش 

هاي پولی را آزمون و یک سیستم هشداردهنده اولیـه بـراي   تجربی بحران
اند. سیستم پیشـنهادي مـورد نظـر آنهـا،     هنمودهاي پولی پیشنهاد حرانب

رفتـار  بـه آشـکار سـاختن   گـرایش  بـا  شامل مشـاهده چنـدین شـاخص    
هنگـامی کـه   باشـد. ، مـی هاي پـیش از وقـوع بحـران   غیرمعمول در دوره

اي تجاوز نماید، این امـر تحـت عنـوان یـک     شاخصی از یک ارزش آستانه
دهـد یـک بحـران پـولی در     شود که نشان مـی یهشدار تلقی م» عالمت«

فتـد.  امـاه آینـده) اتفـاق مـی    24فواصل زمانی آینـده (در تحقیـق آنهـا،    
شـوند،  هـاي پیشـرو شـناخته مـی    متغیرهایی که در تحقیق آنها شـاخص 

اند از: صادرات، انحراف نرخ واقعی ارز از روند، نسبت نقـدینگی بـه   عبارت
ید و قیمت سهام. در ادامه جزئیات بیشتري المللی ناخالص، تولذخایر بین

.از تحقیق آنها ارائه خواهد شد
سوي یک سیستم هشداردهنده ه ب«اي با عنوان مقالهدر2رشیر و فراتزوساب

که توسط بانک مرکزي اروپـا منتشـر   »جدید جهت شناسایی بحران مالی
اي یک سیسـتم تا از طریق مدل الجیت چندجملهاندشده است، کوشیده

اقتصـاد نوظهـور   32هاي مـالی  هشداردهنده جدید براي شناسایی بحران
تبیین شود. بنابراین با توجه بـه 2002تا 1993داراي اقتصاد باز از سال 

اي کـه در آن  دوره(بـا سـه دوره پـیش بحـران، دوره سـکون      بودنمواجه
ي که ا) و دوره فرابحران یا بهبود (دورهباشدمیمبناي اقتصاد داراي ثبات 

هستندتعادلی در حرکتفراینددر آن متغیرهاي اقتصادي به سمت یک 
شـروع سـطح رشـد بیشـتر و ثبـات اقتصـاد       اززمـانی قبـل  و این دقیقـاً 

1- Kaminsky, Lizondo & Reinhart (1998)
2 -Bussiere,Matthieu & Fratzscher, Marcel (2002)
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پدیـدار  اریـب فرابحـران در حـل مسـائل     ،بینیدر هنگام پیش،)باشدمی
یی مثـل رویکـرد سـیگنالی و    هامدلدلیل شکست 1که این اریبشودمی

بحـران را  اي دوره پـیش . در مدل الجیت چندجملهباشدمیها سایر روش
بنـابراین  گیرند.مییک، دوره سکون را صفر و دوره بهبودي را دو در نظر

هـد یـک   داي ایـن اسـت کـه اجـازه مـی     مزیت مدل الجیـت چندجملـه  
را محقـق و همچنین وجود داشته باشدسازي شفاف از این سه دوره مدل

ایـن مـدل   شـود.  تمـایز قائـل   β2و β1تأثیر نهـایی  ن بیتاسازد قادر می
از سـال  راهـا جز یـک بحـران، تمـام بحـران    به توانسته است به درستی 

بنابراین با بررسـی  بینی کند.در اقتصادهاي نوظهور پیش2002تا 1993
قابل تأمل این است که مدل الجیت بهتـرین  نکتهنتایج این دو نوع مدل، 

تنهـا یـک بحـران    کشـور 32در حقیق کامینسکايو در تدعملکرد را دار
بینـی نشـده و   که در این مدل پـیش باشدمیموجود 1996ارزي قبل از 

ایـن  هاي خود به این بحران برسـد. بنـابراین   بینیمدل نتوانسته در پیش
که مدل الجیت داراي دقت بـاالتري نسـبت   باشدمینتیجه قابل برداشت 
است.به رویکرد سیگنالی 

هـاي  یـک تحلیلـی از سـیگنال   «اي بـا عنـوان   در مقالـه 2اوغلـی چیکبریت
بـا  »2004ــ 1996هاي ارزي در ترکیه از سـال  دهنده اولیه بحرانهشدار

ندو و رینهـارت در چـارچوب رویکـرد    وهاي کامینسکاي، لیزتکیه بر یافته
جهت شناسـایی بحـران   سیگنالی به تبیین سیستم هشداردهنده اولیه در

و بـراي تعیـین بحـران ارزي از شـاخص فشـار بـازار ارز       زد پـردا ارزي می
iکه متغیر فشار بـازار ارز هـر کشـور    در صورتیکند. بنابراین استفاده می

،از میانگین به اضافه دو برابر انحراف معیار خودش بیشتر باشـد tدر دوره
. در قسـمت دوم کامینسـکاي   بودبیشتر قابل مشاهده خواهدوقوع بحران 

ماننـد ها کنند که این شاخصهاي پیشرو استفاده میین از شاخصو سایر
باشـند. بـراي   هـا مـی  نسبی باعـث آغـاز بحـران   ارزتجارت خارجی و نرخ

کنند گیري رویکرد سیگنالی از نسبت پارازیت به هشدار استفاده میاندازه
نماینــد و درصــدد و بــراي هــر شــاخص یــک آســتانه بهینــه تعیــین مــی

.وجود نداشته باشداي بین دوره سکون و دوره بهبودي که هیچ فاصلهوجود نداردزمانی اریب -1
2- Aycut Kibritcioglu (2004)
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چی اوغلیت. بنابراین کبریباشندمیت پارازیت به هشدار کردن نسبحداقل
دوره بحرانی اقتصاد ترکیـه را در  5متغیر اقتصادي توانست 46با ترکیب 

دوره بحرانـی  5شناسایی کند که از بین این 2000در سالخودتحقیق
2001و یکـی از آنهـا مربـوط بـه     2000چهار تاي آن مربوط به قبـل از  

آمیز بوده است.بینی موفقیتاین پیشاًتقریبوباشدمی
یک رویکرد جدید بـه مـدل سیسـتم    «با عنوان اي در مقاله1سایرینو نلی

توانـد  دهنده اولیه: آیا یک سیستم منطق فازي به طـور مـؤثر مـی   هشدار
تحقیـق  در زمینـه بحـران ارزي   »؟بینـی کنـد  هـاي ارزي را پـیش  بحران
ه ابتــدا رابطـه بــین بحــران ارزي و  . در ایـن مقالــه ســعی شـد  انــدنمـوده 

موجـود در شـبکه   (متغیرهاي سیاستی بر مبنـاي یـک دانـش و آگـاهی     
ـ بـودن از بـین   خطیرسپس مشکل اصلی غی،فازي) تبیین شود رود و از ب

ن بـی کشـف ارتبـاط   ،در پایـان هـدف  .هاي جایگزین استفاده شـود روش
مهـم اثرگـذار بـر    پایه آزمون فرضیات بیشتر در تعیین عوامل ها برمتغیر

با مقایسه سه روش رویکرد سـیگنالی،  این محققینباشد.بحران ارزي می
اند که منطـق فـازي بـا وجـود     الجیت و منطق فازي به این نتیجه رسیده

.باشـد مـی دیگـر روشوبینی باالتري نسبت به دنقص داراي قدرت پیش
آورد شده است. ردرصد ب86بینی این روش حدود قدرت پیش

دهنـده  مقایسه یک سیسـتم هشـدار  «اي با عنوان در مقاله2ویس و دلربادی
دهنــده را بــا یــک مــدل الجیــت ســعی دارنــد سیســتم هشــدار» بــانکی

اي و رویکرد سیگنالی براي بحران بانکی ارزیابی کننـد. آنهـا بـا    چندجمله
کشور و همچنین روي کشورهاي خاصی به ایـن نتیجـه   60تحقیق روي 

گـذارترین  د تولید ناخالص حقیقی و رابطـه مبادلـه، اثـر   اند که رشرسیده
هـا  باشند و ترکیبی از سایر متغیـر روي بحران بانکی میهاي پیششاخص
همچنـین مـدل الجیـت    . رو باشندهاي پیشتوانند شاخصاي میدر دوره

دهنده جهـانی بهتـر عمـل    بینی یک سیستم هشداراي در پیشچندجمله
بینـی بحـران یـک    رویکرد سیگنالی براي پـیش کند، در حالی که یک می

کشور خاص عملکرد بهتري از خـود نشـان داده اسـت. بنـابراین دلربـا و      

1- Chin-Shien lin,Haider A. Khan, Ying-Chieh Wang, Ruei-Yuan Chang(2006)
2- E. Philip Davis, Dilruba Karim(2008)
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دهنده بحران بانکی رسند که یک سیستم هشداردیویس به این نتیجه می
یست.بینی نهرچند ضروري است ولی یک ابزار کافی براي پیش

. روش تحقیق3
د شد. سپس بـا معرفـی رویکـرد    نها تشریح خواهمتغیرها ودر این قسمت ابتدا داده

هـاي رویکـرد   سیگنالی و رویکرد الجیت، با استفاده از سیستم اقتصادسـنجی یافتـه  
گیرد و روش شبکه عصبی به اختصار تشریح خواهـد  سیگنالی مورد آزمایش قرار می

ن آدر واقع از طریق شبکه عصبی مصنوعی متغیرهاي بحران و قاعده تشـخیص  .شد
هـاي  کند تا با آزمون و خطا بتـوان بحـران  روش کمک میاین .استخراج خواهد شد

گذاري بیشتر را با زمان کمتري انتخاب کرد.هاي با اثرمالی و شاخص

ها. داده1ـ3

هاي مستقل این پژوهش براي برخی متغیرهـا بـه صـورت    هاي مربوط به متغیرداده
و براي برخی دیگـر کمتـر از   1388الی 1339هاي سري زمانی در دوره زمانی داده

الملـل از سـایت   هـاي بـین  متغیربراياین دوره به صورت سالیانه از بانک مرکزي و
).  1مؤسسه مطالعات انرژي گردآوري شده است (جدول 

. معرفی متغیرهاي پژوهش2ـ3

هـاي موجـود در   آورده شده اسـت، منتخبـی از شـاخص   1متغیرهایی که در جدول 
باشد و تقریباً سعی شده متغیرهـاي اقتصـادي کـه در ایـران     ت گذشتگان میتحقیقا

ساله موجود است، مـورد بررسـی و آزمـون    10هاي آنها حداقل براي یک دوره داده
قرار گیرد.
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هاي منتخب براي سیستم هشداردهنده اولیه در ایرانهاي موجود شاخصـ داده1جدول 

شاخصهابندي دادهطبقههاهمنبع دادهادوره دادههاطول داده
رشد تولید ناخالص بانک مرکزي1386ـ471339

داخلی
تولید ناخالص 

داخلی
26
34

1384ـ1358
1386ـ1352

رابطه مبادلهبانک مرکزي
رشد تجارت

رابطه مبادله

صادراترشد صادراتبانک مرکزي1386ـ471339
وارداترشد وارداتبانک مرکزي1386ـ471339
تورمنرخ تورمبانک مرکزي1387ـ481339
رشد نسبت بدهی بانک مرکزي1386ـ341352

دولت به تولید 
ناخالص داخلی

نسبت بدهی 
دولت به تولید 
ناخالص داخلی

34
46
34

35

1387ـ1353
1387ـ1341
1387ـ1353

1387ـ1352

رشد بدهی دولت به بانک مرکزي
بانک مرکزي

رشد بدهی دولت به 
ستم بانکیسی

رشد بدهی بخش 
خصوصی به سیستم 

بانکی
رشد بدهی کل 

(عمومی و 
خصوصی) به 
سیستم بانکی

نسبت کل 
هابدهی به بانک

45

46
34

1386ـ1341

1387ـ1341
1387ـ1353

رشد نسبت بانک مرکزي
نقدینگی به تولید 

،ناخالص داخلی
،رشد نقدینگی

رشد نقدینگی به 
دارایی خارجی

رشد نقدینگی

استهالكرشد استهالكبانک مرکزي1386ـ471339
درآمد سرانهرشد درآمد سرانهبانک مرکزي1386ـ481338
37
47

1387ـ1350
1386ـ1339

رشد قیمت نفتبانک مرکزي
رشد درآمد نفت

قیمت نفت
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شاخصهابندي دادهطبقههاهمنبع دادهادوره دادههاطول داده
نسبت بدهی بانک مرکزي1386ـ141372

خارجی به دارایی 
خارجی

نسبت بدهی 
خارجی به 

خارجیدارایی 
45
33
33

36

1384ـ1339
1386ـ1353
1387ـ1354

1387ـ1351

رشد ذخایر بانک مرکزي
،المللیبین

رشد خالص 
،هاي خارجیدارایی

هاي رشد دارایی
،خارجی

هاي نسبت دارایی
خارجی به دارایی 

بانک مرکزي

ذخایر 
المللیبین

33
34

1387ـ1353
1386ـ1352

خش رشد اعتبارات ببانک مرکزي
،خصوصی

نسبت اعتبارات 
بخش خصوصی به 

تولید ناخالص 
داخلی

رشد اعتبارات 
بخش خصوصی

34
35
35

1387ـ1353
1387ـ1352
1387ـ1352

تغییرات نرخ بهره بانک مرکزي
،واقعی

،نرخ بهره واقعی
گذاري نرخ سپرده

(یک ساله)

نرخ بهره واقعی

رشد شاخص بازار بانک مرکزي1388ـ171371
سهام

شاخص بازار 
سهام

48
48
48
48

1387ـ1339
1387ـ1339
1387ـ1339
1387ـ1339

،رشد نرخ ارز رسمیبانک مرکزي
رشد نرخ ارز 

،غیررسمی
انحراف نرخ ارز 

،رسمی و غیررسمی
تغییرات نرخ ارز 
رسمی و غیررسمی

نرخ ارز
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شاخصهابندي دادهطبقههاهمنبع دادهادوره دادههاطول داده
29
29

1384ـ1355
1384ـ1355

،نرخ ارز رسمی مؤثربانک مرکزي
ات نرخ ارز تغییر

مؤثر

نرخ ارز مؤثر

رشد سرعت گردش بانک مرکزي1381ـ421339
پول

سرعت گردش 
پول

رشد نسبت حساب بانک مرکزي1386ـ341352
جاري به تولید 
ناخالص داخلی

نسبت حساب 
جاري به تولید 
ناخالص داخلی

هاي رشد سپردهبانک مرکزي1379ـ281351
بخش خصوصی

هاي سپرده
صیبخش خصو

کارایی (نسبت تولید بانک مرکزي1384ـ451339
به اشتغال)

کارایی تمام 
هاي بخش

اقتصادي
رشد خالص انرژي بانک مرکزي1385ـ121373

تولیدي
خالص انرژي 

تولیدي
نسبت ذخایر نقد به بانک مرکزي1384ـ441340

هادارایی بانک
نسبت ذخایر 
نقد به دارایی 

هابانک
نکول سیستم نرخ نکولبانک مرکزي1388ـ111378

بانکی
افزوده رشد ارزشبانک مرکزي1386ـ471339

صنایع
ارزش افزوده 

صنایع

39
16
16

1389ـ1350
1389ـ1373
1389ـ1373

مؤسسه 
مطالعات 

انرژي

رشد تولیدات 
عضوکشورهاي

سازمان همکاري
،اقتصادي و توسعه

مدت نرخ بهره کوتاه
،آمریکا

م آمریکانرخ تور

هاي شاخص
المللیبین
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. معرفی الگو3ـ3

دو روش داراي کاربرد بیشـتري  ) EWS(در ساختار مدل سیستم هشداردهنده اولیه
د. روش نباشـ یـت و روش سـیگنالی مـی   بپروــ ها شامل الجیـت هستند. این روش

هکدهداجازه میدر واقع این روش ،داردبیشتريپروبیت چندگانه کاربردـالجیت
هاي توضیحی بهتر مورد سـنجش قـرار داده شـود. ایـن نـوع      معناداري آماري متغیر

هـاي  هاي بزرگتري نیاز دارند تا بتوانند تنها شمار محدودي از متغیرها به نمونهمدل
توضیحی را بدون همخطی برآورد کنند.  

هاي تک متغیري، روش سیگنالی بیشتر اوقات در مورد مدلسواز یک همچنین 
کـاربرد دارد. لـذا ایـن    )شـود هـاي پیشـرو مـی   اي از شـاخص شامل مجموعهه نچآ(

انـد، رفتـاري   هـا در ارتبـاط بـوده   هاي منتخب که به طور تاریخی بـا بحـران  شاخص
هـا در  متفاوت در شروع بحران تا مرز آستانه خود دارند که به طور تاریخی با بحـران 

هـاي کـم، قابـل اعتمـادتر     بـا نمونـه  هیـر متغهاي تکمدلدر نتیجهاند.ارتباط بوده
شود هیچ محدودیتی روي متغیرهاي توضیحی وجود ندارد.د و فرض مینباشمی

هاي تـاریخی  تک متغیره، گام اول شناسایی بحرانEWSساختن یک مدل زمان
ها که بـه  . به عنوان مثال مشکل ترازپرداختستهاو سپس بررسی دالیل آن بحران

شد، به این موضـوع  منجر1970شورهاي آمریکاي التین در دهه هاي ارزي کبحران
منجـر المللـی و سـقوط ارزي  داللت دارد که کسري بودجه به کسـري ذخـایر بـین   

کـه  کننـد مـی اشـاره  هاي بانکیدر ارتباط با بحران2کالومیریس و گورتن1.شودمی
ین است کـه معمـوالً   ها اافتند. شباهت اکثریت بحرانها بعد از رکود اتفاق میبحران

در ایـن  .دنشویابد، نمایان میوقتی رکود در یک دوره رشد شدید اعتبارات ادامه می
هـا هنگـام   رزیابی مجددي از ریسـک بـدهی بانـک   اگذاران ممکن است راستا سپرده

گـذاران جهـت برداشـت    آشکارشدن رکود داشته باشند و نتیجـه آن هجـوم سـپرده   
. استلی و مالی هاي خود از مؤسسات پوسپرده

شـدن  عقیده دارنـد کـه معکـوس   3در مقابل بحران نقدینگی، مونتیال و رینهارت
کند. به عنوان جریان سرمایه به طور ناگهانی نقش مهمی در تشکیل بحران بازي می

1- Krugman (1979)
2- Calomiris and Gorton(1991)
3- Montiel and Reinhart (1999)
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مثال در طول بحران مالی شرق آسیا، توقف ناگهانی جریان سرمایه به نوسانات نـرخ  
نقش جریان 1جر شد. به طور مشابه مک کینون و پیلبهره در کشورهاي صنعتی من

سرمایه را در یک اقتصاد داراي سیسـتم بـانکی نـامنظم بـا مسـائلی از قبیـل بیمـه        
ها و مخاطره اخالقی آزمون کردند. آنها پیشـنهاد دادنـد کـه جریـان سـرمایه      سپرده

ز اندازه تواند به چرخه دیون بیش از اندازه در نتیجه مصرف بیش اتحت شرایطی می
بازارهـاي دررونـق عالوه بـر ایـن،  هاي جاري منجر شود. و اغراق در کسري حساب

حضـور  شـده، بـه   در نظر گرفتهعالئم ازبرخیبه عنوانامالك و مستغالتوسهام
شود.  ها منجر میفراگیر مؤسسات مالی در ناپایداري بازار دارایی
هـاي پیشـرو بـا    نتخاب شاخصدهنده اگام بعدي در ساختار مدل سیستم هشدار

باشـد. بـر پایـه مطالعـات تجربـی      مراجعه به عالئم پررنـگ بحـران در گـام اول مـی    
بحـران ارزي و  76، 1995الی 1970کشور از سال 20باره) در2000کامینسکاي (

ــانکی شناســایی شــده اســت. در  26 ــقبحــران ب ــم تحقی ــذکور بســیاري از عالئ م
د. کامینسکاي عقیده دارد که محاسبات مورد نیاز شده ضعف آشکاري دارنبنديگروه

اقتصـادي  پذیريآسیبوضعیتتعیین کمیتبه منظورمنفی براي شماري از عالئم 
باشد.الزم می

گـروه اول شـامل   :شـوند نماگرهاي کالن اقتصـادي بـه سـه گـروه تقسـیم مـی      
وز تغییرات هایی هستند که برد. این نماگرها اولین شاخصنباشنماگرهاي پیشرو می
دهند. در واقع با مشاهده تغییرات در نماگرهاي پیشرو، منتظـر  اقتصادي را نشان می

هاي اقتصادي مانند عرضه پول و شاخص قیمت مـواد  بروز تغییرات مجموعه فعالیت
خام صنعتی خـواهیم بـود. گـروه دوم نماگرهـاي همزمـان هسـتند. ایـن نماگرهـا،         

غییرات در نماگرهاي پیشرو، شـروع بـه تغییـر    هایی هستند که پس از بروز تشاخص
فروشـی  فروشی و عمدهها، شاخص قیمت خردهکنند. نرخ بیکاري، تولیدات بخشمی

اند. گروه سـوم دربرگیرنـده   و تولید ناخالص ملی به قیمت ثابت و جاري از این دسته
در که بروز تغییراتاستیهایباشند. این گروه شامل شاخصنماگرهاي تأخیري می

پیونـدد، ماننـد   هـاي اقتصـادي بـه وقـوع مـی     آنها پس از بروز تغییر در سایر بخـش 
هاي بهره بانکی. البته جداسـازي  آالت و تجهیزات و نیز نرخگذاري در ماشینسرمایه

توان به طور قطعی علت یا دقیق این نماگرها کار دشواري است و در اکثر موارد نمی

1- McKinnon and Pill
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بنابراین در ادامه روش تحقیق شـاخص فشـار   کرد.بودن متغیري را استخراجمعلول
شود.بازار ارز، رویکرد سیگنالی و رویکرد الجیت توضیح داده می

. شاخص فشار بازار ارز1ـ3ـ3

میـانگین  RERمتغیر فشار بازار ارز ، EMPکامینسکاي و سایرین در فرمول زیر که 
تغییـر در ذخـایر ارز خـارجی    resتغییر در نرخ بهره،rوزنی تغییرات نرخ ارز مؤثر،

پردازند.  باشد، به یک سیستم هشداردهنده اولیه بحران ارزي میمی
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CCکـه متغیـر فشـار    باشد. در صـورتی در معادله باال در واقع وقوع بحران ارزي می
اضافه دو برابـر انحـراف معیـار خـودش     از میانگین به tدر دورهiبازار ارز هر کشور 

کامینسـکاي بـه ایـن    در واقع شـاخص مشهود خواهد بود.وقوع بحران ،بیشتر باشد
گذاران احساس کنند یـک  در یک اقتصاد سرمایهکه اگرسازي شده استدلیل مدل

حـل  هـا دو راه یورش ارزي (پول ملی) یا یک بحران ارزي در پیش خواهد بود، دولت
ت:خواهند داش

امتناع از حمایت پول ملی؛ خودداري از اعمال رژیـم نـرخ ارز ثابـت و عـدم     )الف
به این صورت که اجازه دهنـد ارزش پـول ملـی کـاهش یابـد و      ،دخالت در بازار ارز

قیمت جدید ارز مشخص شود.
المللـی در  حمایت از پول ملی با افزایش نرخ بهره و کاهش ذخـایر ارز بـین  )ب

نظرسطح نرخ ارز مورد
هـاي بحـران   کردن سالبعد از مشخصندو و رینهارت زوکامینسکاي، لیهمچنین 

و در چـارچوب رویکـرد سـیگنالی    روند و هاي اثرگذار در بحران میبه سراغ شاخص
جهـت شناسـایی بحـران ارزي    بـه تبیـین سیسـتم هشـداردهنده اولیـه در     الجیت 
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یکرد سـیگنالی و الجیـت در   ها در روکه روش محاسبه و ترکیب این دادهدنپردازمی
آورده شده است. ادامه

. روش سیگنالی2ـ3ـ3

مبناي فلسفی روش سیگنالی این است که اقتصـاد رفتـار متفـاوتی در دوره بحـران     
رسـد ایـن   دهد. لذا به نظـر مـی  مالی در مقایسه با دوره نسبتاً نرمال از خود بروز می

هـاي ارزي  اشد. براي مثـال بحـران  رفتار نابجا داراي یک الگوي مکرر سیستماتیک ب
هاي بانکی (پولی) به طور معمول به دنبال افزایش بیش از حد واقعی در ارز و بحران

افتند.ها اتفاق میدر ادامه کاهش شدید در قیمت دارایی
ـ تعیین خطاي نوع اول و دوم در رویکرد سیگنالی2جدول 

بحران در عدم وجودکل مشاهدات
ماه12محدوده 

ود بحران در وج
ماه12محدوده 

A+BBA
هاي ارسال سیگنال

شده

C+DDC
هاي ارسال سیگنال

نشده

A+B+C+DB+DA+Cکل مشاهدات

شـده  هاي مشاهدهدهنده شماري از سیگنالبه ترتیب نشانBو A، 2در جدول 
. خیـر اشد یـا  ماه بحران به طور واقعی اتفاق افتاده ب24باشد، زمانی که در طول می

باشـد،  هاي بدون سیگنال میدهنده شماري از زمانبه ترتیب نشانDو Cهمچنین
باشـد و یـا نداشـته   ماه به طور واقعی بحرانـی وجـود داشـته    24زمانی که در طول 

بینی غلـط  دهنده پیشنشانCو Bبینی درست ولی دهنده پیشنشانDو Aباشد.
بینـی  نـرخ پـیش  B+D(/B(جـایی کـه   ،B[=µ)/C+A/(A)]/[B+D[(است. بنـابراین  
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باشد، در حالی که بحران اتفاق افتاده بینی درست مینرخ پیشC+A/(A(نادرست و 
شود.  نامیده می1زیت به هشدار (سیگنال)انسبت پارµباشد. 

دهـد، بـدین   بینـی ارائـه مـی   روش سیگنالی یک محتواي قابل تشخیص و پیش
گـامی اولیـه در جهـت    انه بهینـه بـراي هـر شـاخص،    صورت که با تعریف یک آسـت 

از نسـبت پارازیـت بـه هشـدار     دارد. در این مسیر میهاي پیشرو برشناسایی شاخص
نماینـد و درصـدد   کنند و براي هر شاخص یک آستانه بهینه تعیـین مـی  استفاده می

ت اي بهینـه اسـ  . لذا آستانههستند(سیگنال)کردن نسبت پارازیت به هشدارحداقل
تـا 10توانـد بـین   حداقل باشـد. بـه طـور معمـول مقـدار آسـتانه مـی       µکه در آن 

تواند مقدار البته هر کشوري می3.واقع شده باشددرصد20تا 1یا بین 2درصد20
اي بهینـه تشـخیص   آستانه بهینه خاص خود را داشته باشد. در این پژوهش آسـتانه 

د باشد.درص30تا 1شود که مقدار آن بین داده می

. روش الجیت3ـ3ـ3

از آنجا که متغیر وابسته یعنی بحران مالی، یک متغیر بـاینري از یـک مقـدار کیفـی     
بیـانگر  Yit=1بنابراین4باشد.باشد، مدل الجیت گزینه خوبی براي برآورد آن میمی

Pit.اسـت غیـر از ایـن   Yit=0باشد وداراي بحران میtدر زمان iآن است که کشور 

ــانگ ــور  بیـ ــران در کشـ ــال بحـ ــود احتمـ ــان iر وجـ ــیtدر زمـ ــذا مـ ــد. لـ باشـ
itititit PPPYE  )1(01)(

هاي توضیحی به صورت زیر نوشت:توان آن را با توسعه متغیرکه می

ititit

itititrit

XY

XFXYEYPP










)()|()1(

بنابراین
itYباشد که قابل مشاهده نیسـت و بسته واقعی میمتغیر واitY  بـرداري

هاي توضیحی،شامل متغیر   برداري شامل ضـرایب ناشـناخته وit   جملـه خطـا
به صورت زیر نوشته شود:تواند نمایی میراستـباشد. بنابراین تابع لگاریتممی

1- Noise-to-Signal Ratio
2- Kaminsky, Lizando and Reinhart, (1998)
3- Goldstein, Kaminsky and Reinhart, (2000)
4- Baltagi, (1995)
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هـا را از روش  باشـد. پـارامتر  تعداد کشـورها مـی  Nها و تعداد دورهTدر معادله باال 
1توان استخراج کرد.نمایی میحداکثر راست

. شبکه عصبی مصنوعی4ـ3ـ3

لیـد از  د که بـا تق نباشالگویی براي پردازش اطالعات می2هاي عصبی مصنوعیشبکه
عنصـر کلیـدي ایـن    .استهاي عصبی بیولوژیکی مثل مغز انسان ساخته شده شبکه

باشد و از تعـداد زیـادي عناصـر    الگو ساختار جدید سیستم پردازش اطالعات آن می
(نرون) با ارتباطات قوي داخلی که هماهنگ با هم براي حل مسائل مخصـوص کـار   

هـاي  نوعی بـا پـردازش روي داده  هـاي عصـبی مصـ   شبکه.اندتشکیل شده،کنندمی
کنـد کـه   ها را به ساختار شبکه منتقل میتجربی، دانش یا قانون نهفته در وراي داده

.گویندبه این عمل یادگیري می

شده از روش سیگنالی و الجیت هاي بحرانی استخراجها و سالدر این مقاله داده
هـاي  هـا و سـال  رونـد داده را به شبکه عصبی آموزش داده و شبکه بعد از یـادگیري 

کند. در صورتی که خطاي بین هاي واقعی مقایسه میبحرانی، تخمین خود را با داده
تـوان فهمیـد کـه وقـوع     هاي واقعی کوچک باشـد، مـی  تخمین شبکه عصبی با داده

توانمیبحران به صورت یک عمل سیستماتیک است و همچنین آن را قبل از وقوع
هاي واقعی و آموزشی کوچـک باشـد،   تی که خطاي بین دادهاستخراج نمود. در صور

ها را مشخص نماید.تواند با یک درصد خطا روند آینده دادهشبکه عصبی می

. نتایج4
. واکاوي، بررسی و رسم نمودار تمـامی متغیرهـاي تأثیرگـذار در    1ـ4

بحران
م نمـوده و  انـد، رسـ  معرفی شـده 1هایی را که در جدول در این مرحله تمامی متغیر

انحـراف معیـار از میـانگین خـود     5/1هاي مربوط به آنها بیش از هایی که دادهسال

1- Gujarati, (2003)
2- Artificial Neural Network
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5/1باشند، به عنوان سال بحرانی آن شاخص انتخـاب خواهـد شـد. دلیـل انتخـاب      
باشد که براي گروهی از کشـورها عـدد   انحراف معیار طبق تحقیقات کامینسکاي می

ــراي یــک کشــور عــدد 2 کنــد. البتــه ایــن عــدد (ضــریب  ب مــیرا انتخــا5/1و ب
و بسـتگی بـه نـوع تحقیـق و نـوع      استمعیار) در تحقیقات مختلف متفاوت انحراف

کشور از لحاظ میزان ریسک و احتمـال وقـوع بحـران دارد. در کشـور مـا بـه دلیـل        
اقتصاد دولتی و درآمدهاي نفتـی احتمـال وقـوع بحـران کمتـر از کشـورهاي داراي       

توان به عنـوان ضـریب انحـراف    را هم می5/1. لذا عدد کمتر از باشداقتصاد آزاد می
مشـخص شـده اسـت. در    1ها (باال یا پایین) در نمـودار  معیار به کار برد. جهت داده

انحراف 5/1صورتی که جهت آستانه، پایین باشد یعنی باید متغیر مورد نظر بیش از 
هاي مربوط ها و همچنین دادهمعیار از میانگین خود کمتر باشد. نحوه انتخاب متغیر

توضیح داده شده است.1به آنها در جدول 
هاي بحرانی هر هاي منتخب و تعیین آستانه بهینه آنها و سالـ متغیر1نمودار 

هاکدام از متغیر
نرخ بهره حقیقی
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هاي جاري به تولید ناخالص داخلینسبت حساب

تورم

نرخ ارز غیررسمی
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رسمی و غیررسمیانحراف نرخ ارز 

رشد درآمد نفتی

رشد تولید ناخالص داخلی
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رشد صادرات

. ترکیب متغیرها و استخراج شاخص فشار بازار2ـ4

هـا  در واقع طبق مدل کامینسکاي متغیرهاي مورد نظر با یـک وزن بـا دیگـر متغیـر    
1مـودار  اي آنهـا کـه در ن  شوند. جمع یا تفریق متغیرها به جهت آسـتانه ترکیب می

بستگی دارد، به این نحو که اگر جهت آستانه باال باشد، عالمت جمع و ،مشخص شد
باشد.در غیر این صورت بر عکس می

از آنجا که هر متغیر یک ضریب اهمیتی براي خود در اقتصاد کالن دارد، بـه هـر   
شود که این وزن یک دقت نسبی بـه هـر متغیـر    متغیر در این ترکیب وزنی داده می

دهد، به طوري که هر چه یک متغیر داراي وزن بزرگتري باشد، نوسان و فراریـت  یم
کمتري خواهد داشت. در این پژوهش وزن هر متغیر مساوي با عکـس واریـانس آن   

متغیر است.
لذا در ساختن مدل موردنظر کامینسکاي در مورد کشورهایی همچون ایـران بـه   

تربـودن ایـن پـژوهش    یرها و نیـز وسـیع  شدن متغبودن اقتصاد و کنترلدلیل دولتی
هـایی همـراه   باشد) بـا کاسـتی  (مدل کامینسکاي صرفاً جهت تعیین بحران ارزي می

بـه شـرح زیـر   است. بنابراین در این پژوهش مدل شاخص فشـار بـازار از دو طریـق    
گردد.برآورد می
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. ترکیب تمامی متغیرها  1ـ2ـ4

این پژوهش شاخص فشار بازار است که از گرفته در هاي متعدد صورتبرآوردیکی از 
باشد، این متغیر) می60ترکیب تمام متغیرهاي به کار رفته در این آزمون (قریب به 

).3و 2شاخص نتایج بهتري را برآورد نموده است (نمودار
ـ شاخص فشار بازار ارز2نمودار

EMP>mu+1/500000*sigma

هاي تحقیقمنبع: یافته

شـاخص فشـار   صورتی که با ترکیب تمامی متغیرها مانند مـدل کامینسـکاي  در 
انحراف معیار به عالوه میانگین باشد، سال مربوط بـه آن  5/1، بزرگتر از (EMP)بازار

به عنوان ضـریب انحـراف معیـار در قسـمت     5/1داده مؤید سال بحرانی است. عدد 
ـ  1ـ4 تغییـر دهـیم، نتـایج    25/1ه توضیح داده شد. لذا در صورتی که این عـدد را ب

کمی بهتر خواهد شد.
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ـ شاخص فشار بازار3نمودار
EMP>mu+1/250000*sigma

هاي تحقیقمنبع: یافته

هاي منتخب  . ترکیب شاخص2ـ2ـ4

دهـی بـه هـر کـدام     و وزنمتغیـر مـذکور)  60(آنجا که ترکیب تمام این متغیرهااز
، یـک  استشد و تقریباً کار دشوار و طاقت فرسایی تواند کاربرد چندانی داشته بانمی

تر نیز برآورد شده که ترکیب موزونی از تولید ناخالص داخلی، نـرخ  مدل تقریباً ساده
باشد:بهره حقیقی، انحراف نرخ ارز رسمی و غیررسمی و تورم به شکل زیر می
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هـا مثـل   د. البته برخی از شـاخص شوهاي پیشرو استفاده میدر اینجا از شاخص
هاي جاري به تولیـد ناخـالص   نسبت بدهی خارجی به دارایی خارجی، نسبت حساب

اند.داخلی و شاخص بورس به دلیل کمبود داده مورد استفاده قرار نگرفته
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هاي منتخبـ شاخص فشار بازار با ترکیب شاخص4نمودار

هاي تحقیقمنبع: یافته

عیین مقادیر مربوط به خطاي نوع اول و دوم. ت3ـ4

متغیر فشار بـازار  شده هر شاخص و بحرانی که از هاي استخراجدر این قسمت بحران
بحران و یـا غیربحـران   در صورتی کهگیرد. به دست آمده، مورد سنجش قرار میارز

اشـد،  در متغیر مورد نظـر هـم اتفـاق افتـاده ب    ،متغیر فشار بازار ارزشده در مشخص
اگـر بحـران اتفـاق افتـاده باشـد و      همچنـین بینی به درستی عمل کرده است.پیش

اگـر  وشاخص سیگنالی منتشر نکرده باشد، خطـاي نـوع اول صـورت گرفتـه اسـت     
بحران اتفاق نیفتاده باشد ولی متغیر مورد نظر سیگنال داده باشد، خطـاي نـوع دوم   

ـ      ب کمتـر از خطـاي نـوع اول    صورت گرفته است. هزینـه خطـاي نـوع دوم بـه مرات
گیري این پژوهش نیز دخالت داشته است.باشد. البته این امر در تصمیممی

که در آن نسبت پارازیـت بـه   )(اي . تعریف یک آستانه بهینه4ـ4
هشدار حداقل شده باشد.

کمتر اي بهینه است که در آن نسبت سیگنال غلط به سیگنال درست حداقلآستانه
بهینه انتخاب شده است که این نسبت کمتـر از  از یک باشد. در این پژوهش آستانه
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درصد باشد.30

)(
)(

DBA

CAB






گویاي مطالب بیشتري است.3البته جدول 

. انتخاب متغیرهایی که در آنها نسبت هشدار به پارازیت کمتر از 5ـ4
درصد باشد.30

، متغیرهایی چـون رشـد تولیـد ناخـالص     شودمیمشاهده 1طور که در نمودار همان
داخلی، تورم، نسبت بدهی خارجی به دارایی خارجی، نـرخ بهـره حقیقـی، شـاخص     
بورس، تغییرات نرخ ارز مؤثر حقیقی، انحراف نرخ ارز رسـمی و غیررسـمی، نـرخ ارز    

و هاي جاري به تولید ناخالص داخلی مؤثر حقیقی، نرخ ارز غیررسمی، نسبت حساب
توانند ها، رشد صادرات و استهالك میهمچنین رشد بدهی بخش خصوصی به بانک

هاي منتخب در این مرحله قرار گیرند.به عنوان شاخص

دادن بحـران بـه   (احتمال رخ. تعیین مقدار تفاوت بحران شـرطی 6ـ4
شرط انتشار سیگنال) از بحران غیرشرطی (احتمـال رخ دادن  

باشد، چه نشده باشد)بحران چه سیگنال منتشر شده 

P(Crisis│Signal)-P(Crisis) =
)(

)(
)( DCBA

CA

BA

A







شـوند کـه مقـدار تفـاوت احتمـال بحـران       در این مرحله متغیرهایی انتخاب می
درصد باشد. رشد تولید ناخالص داخلی، رابطه مبادلـه، رشـد   20شرطی آنها حداقل 

هاي نفتی، نسـبت بـدهی خـارجی بـه دارایـی      صادرات، تورم، استهالك، رشد درآمد
خارجی، رشد اعتبارات بخش خصوصی، نرخ بهره حقیقی، شاخص بـورس، تغییـرات   
نرخ ارز مؤثر حقیقی، انحراف نرخ ارز رسمی و غیررسمی، نرخ ارز مؤثر حقیقی، نـرخ  

هاي جاري به تولیـد ناخـالص داخلـی همچنـین رشـد      ارز غیررسمی، نسبت حساب
باشند.  ها، متغیرهاي منتخب این مرحله میبه بانکبدهی بخش خصوصی
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( شاخصی که آسـتانه بهینـه آن   هاي هشدار. انتخاب شاخص7ـ4
درصد و تفاوت بحران شرطی و غیرشرطی آن بـیش  30کمتر از 

درصد باشد)20از 
رشد تولید ناخالص داخلی، تورم، نرخ بهره حقیقی، نرخ ارز غیررسمی، انحـراف نـرخ   

غیررسمی، نسبت بدهی خارجی به دارایی خارجی، شاخص بورس، نرخ ارز رسمی و
هـاي جـاري بـه تولیـد ناخـالص داخلـی از جملـه        ارز مؤثر حقیقی، نسـبت حسـاب  

انـد  توانسته3ها در جدول هاي منتخب در این روش هستند. تمامی شاخصشاخص
بینی کنند.  ها را صحیح پیشاکثریت بحران

الوه بر اینکه در زمان بحران دچـار نوسـانات منفـی    رشد تولید ناخالص داخلی ع
شود، در دوره بحرانی رشد اقتصاد نیز منفی اسـت و رونـد رشـد ایـن شـاخص و      می

هـاي اقتصـادي   تواند به بروز بحران در برخی از بخشدار بودن آن میهمچنین ادامه
د.شومنجر 

بـودن نـرخ بهـره    بـت تورم و نرخ بهره حقیقی در اقتصاد ایران با وجود تقریبـاً ثا 
گسـیخته و دو  هـاي لجـام  اسمی در جهت عکس یکدیگر در حرکـت هسـتند. تـورم   

رقمی نشانگر ذهنیت و انتظارات بد کارگزاران اقتصـادي از آینـده اقتصـاد اسـت. در     
کند و در صورتی که نرخ بهـره اسـمی رشـد    هاي باال ارزش پول ملی سقوط میتورم

رشد نکند، نرخ بهره حقیقی منفی شده و کـارگزاران  نکند و یا حداقل به اندازه تورم
هاي مختلف اقتصاد خواهند شـد و نتیجـه آن   بازي در بخشاقتصادي غرق در بورس

ثباتی کل فضاي جامعه خواهد بود.بی
المللـی یـک   نرخ ارز در صورتی که فعاالن اقتصادي انتظـار کـاهش ذخـایر بـین    

المللـی  خواهد شد. در ایران ذخایر بـین کشور را داشته باشند، به شدت دچار نوسان
باشـند، لـذا در صـورتی    تابعی از درآمدهاي نفتی و یا به عبارت دیگر تابع قیمت می

شده باشد، نرخ ارز رسمی و غیررسـمی بـه   که نرخ ارز مثل رژیم ارزي ایران مدیریت
بـه  رو انحراف نرخ ارز رسـمی و غیررسـمی نیـز    گیرند. از اینشدت از هم فاصله می

ثبـاتی  تواند هم بعد از بیرود. لذا نرخ ارز نیز میعنوان یک شاخص پیشرو به کار می
اقتصاد دچار نوسانات شدید گردد و هم خود عامل بحران ارزي شود.

نسبت بدهی خارجی به دارایی خارجی نیز در صورتی که کشور به شدت جهـت  
ر داشـته باشـد و در   آمدن به مشکالت خود نیـاز بـه قـرض از کشـورهاي دیگـ     فائق
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المللی (دارایی خارجی) نداشـته باشـد، فشـار روي    ذخایر بین،هاسررسید این بدهی
نرخ ارز ایجاد شده و به شدت ارزش پول ملی سقوط خواهد کرد.

گـذاران بـه آینـده اقتصـاد     دهنده امید و بیم سرمایهشاخص بورس در واقع نشان
تـوان  را از روي شـاخص بـورس آن مـی   آینده اقتصاد هر کشـور رونداست. در واقع

دهنـده  . در صورتی که شاخص بورس یک کشور سـقوط کنـد، نشـان   بینی کردپیش
وقوع یک بحران اقتصادي در آن کشور خواهد بود. البته روند این شاخص در صورت 

تواند گویاي احتمال وقوع بحران در آینده باشد.بودن مینزولی
ناخالص داخلی در زمـان یـک شـوك منفـی،     هاي جاري به تولید نسبت حساب

المللـی کشـور   دهنده این است که خالص صادرات کاهش یافتـه و ذخـایر بـین   نشان
تواند به معنی شروع یک بحران ارزي باشد.دچار نوسان شده است و این امر می
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جدول 
3

ص
ـ انتخاب شاخ

هاي هشدار

منبع: یافته
هاي

تحقیق
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تعیـین  هاي هشدار از طریق مدل الجیت جهت . تخمین شاخص8ـ4
هاي منتخببینی شاخصقدرت پیش

،شوددر نظر گرفته می4در تعیین متغیرهاي مؤثر یک ضریب اهمیت بین صفر الی 
تـرین متغیرهـا   اهمیتو براي کم4ترین متغیرها عدد صورت که براي بااهمیتبدین

شود، البته در متغیرهاي این پژوهش بـه هـیچ متغیـري    عدد صفر در نظر گرفته می
صفر داده نشده است.عدد 

هاي زیادي مواجه بودیم، در واقع نزدیـک بـه   در این مرحله با برآوردها و تخمین
نوع تخمین با متغیرهاي مختلف انجام شده است. لذا به دلیـل محـدودیت در   200

گروهی از هاي متعدد،تعداد متغیرهاي مورد استفاده در مدل الجیت با انجام آزمون
شوند. لذا بعد از بررسی، مانـایی آنهـا در   رین برآورد انتخاب میمتغیرهاي داراي بهت

گیرند.مدل الجیت تحت آزمون قرار می

. نتایج برآورد الگو از طریق مدل الجیت9ـ4

هـاي پیشـرو   در این بخش متغیرهایی که در مبحـث سـیگنالی بـه عنـوان شـاخص     
گیرند. ه قرار میانتخاب شده بودند، جهت عملیات تخمین مدل الجیت مورد استفاد

شوند. به دلیل لذا ابتدا مانایی آنها سنجیده و سپس در مدل الجیت تخمین زده می
هـاي فراوانـی کـه    محدودیت داده و محدودیت استفاده متغیرها در مدل، با تخمـین 

انجام شد، متغیرهایی همچون رشـد تولیـد ناخـالص داخلـی، نـرخ بهـره حقیقـی و        
سمی و تورم بهترین جواب را براي این پـژوهش ارائـه   انحراف نرخ ارز رسمی و غیرر
شود.پوشی میشده در تخمین چشمهاي استفادهدادند، در نتیجه از بقیه گروه

هاي منتخب. بررسی مانایی شاخص1ـ9ـ4

آورده 4ـ فولر براي بررسی مانایی متغیرهـا در جـدول   نتایج حاصل از آزمون دیکی
اند. طبق مون، تمامی متغیرها بدون تفاضل مانا شدهشده است. بر طبق نتایج این آز

مباحث اقتصادسـنجی مربـوط بـه الگوهـاي همجمعـی، چـون همـه متغیرهـا مانـا          
باشند، لذا در تخمین الگو و تفسیرهاي آن مشکلی ایجاد نخواهند کرد.  می
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ـ بررسی مانایی متغیرهاي منتخب4جدول 
احتمالtآماره نام اختصاريمتغیر مستقل

G86/3-004/0شد تولید ناخالص داخلیر

P6/2-081/0تورم

I36/3-019/0نرخ بهره حقیقی

انحراف نـرخ ارز رسـمی و   

غیررسمی

SEXC07/3 -004/0

. بررسی همبستگی بین متغیرهاي منتخب2ـ9ـ4
همبستگی بین متغیرها برآورد و نتایج خوب و مورد انتظـاري مشـاهده   5در جدول 

هـاي مطـرح   امی روابط بین متغیرها طبق انتظارات و مطابق با نظریـه شده است. تم
باشند. به عنوان مثال رابطه رشد تولید ناخـالص داخلـی بـا تـورم و     اقتصاد کالن می

انحراف نرخ ارز رسمی و غیررسمی منفی و با نرخ بهره حقیقی مثبت است و یا نـرخ  
بـودن  از ذکر این مبحـث، سـالم  بهره حقیقی با تورم ارتباط منفی دارند. البته هدف

.باشدها و عمومیت داشتن انتظارات اقتصاد کالن میداده
ـ همبستگی بین متغیرها5جدول 

نرخ بهره متغیر مستقل
یقیحق

انحراف نرخ ارز 
و یرسم

غیررسمی

د یرشد تولتورم
ناخالص 

یداخل
د ناخالص یرشد تول

یداخل
09/024/0 -25/0 -1

- 44/0125/0-46/0تورم
یانحراف نرخ ارز رسم

و غیررسمی
24/0 -144/024/0 -

09/0-46/0- 124/0یقینرخ بهره حق
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. تخمین الجیت3ـ9ـ4

هـاي متغیرهـا و همچنـین    اشاره شد، به دلیل محدودیت در دادهطور که قبالًهمان
اي از بهتـرین  محدودیت در خود مدل جهت برآورد متغیرها، در این بخـش خالصـه  

،جه مورد تخمین آورده شده است. بنابراین با استناد به آماره نسبت درسـتنمایی نتی
مک فادن کـه شـبیه بـه    R2درصد معنادار بوده و آماره 99مدل در سطح اطمینان 

R2دهنده بـرازش نسـبتاً خـوبی از مـدل     کند، نشانهاي معمولی عمل میرگرسیون
ست آمده از مدل الجیت بجز تـورم بقیـه متغیرهـا    به دzباشد. با توجه به آماره می

اند.درصد معنادار شده90تقریباً در سطح 
نحوه تأثیر متغیرها بر تابع بحران به ضرایب آنها بستگی دارد. اگر عالمت ضریب

خواهد منجردهنده این است که کاهش متغیر مورد نظر به بحرانمنفی باشد، نشان
واکنش کیفی از جمله مدل ارائه شده در بخش سوم هايشد و برعکس. لذا در مدل

در مورد الجیت، تأثیر متغیرها روي متغیر وابسته از طریق آثـار نهـایی آنهـا تفسـیر     
روي احتمال وقوع بحـران بـه   x) از بردار x(شود. به عنوان مثال اثر نهایی متغیرمی

شود:صورت زیر ارزیابی می
xg

x

xcrisisprob


 ).0(,|)1(





) بر احتمـال بحـران،   x(به غیرمنفی بودن تابع چگالی، آثار نهایی متغیربا توجه 
آن متغیـر  ،منفی باشدxبستگی خواهد داشت. اگر عالمت xبه عالمت ضریب 

تأثیر نهایی منفی روي بحران خواهد داشت و برعکس. 
شـد تولیـد ناخـالص داخلـی، نـرخ بهـره       نتایج حاصـل از ر 6بنابراین در جدول 

یعنی با کـاهش  .حقیقی و انحراف نرخ ارز رسمی و غیررسمی مورد انتظار بوده است
رشد تولید و نرخ بهره حقیقی و افزایش انحراف نرخ ارز بحـران مـالی اتفـاق افتـاده     
است. در این بین نتیجه حاصل از نرخ تـورم مـورد انتظـار نبـوده و در واقـع خـالف       

با کاهش تورم بحران مالی اتفاق افتـاده اسـت کـه بـا     در واقع،ارات برآورد شدهانتظ
تـوان ایـن چنـین    حاصـل از ایـن بـرآورد، نمـی    zتوجه بـه عـدم معنـاداري آمـاره     

گیري را انجام داد.     نتیجه
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ـ نتایج برآورد تابع بحران مالی در ایران6جدول 

متغیر 
وابسته

متغیر 
مستقل

نام 
اختصاري

احتمالzآماره ضریب

بحران مالی

C68/4-48/1 -1366/0ثابت

رشد تولید 
ناخالص 

داخلی

G37/45 -81/1 -0696/0

P694/9-994/0 -3199/0تورم

نرخ بهره 
حقیقی

I56/21-58/1 -1135/0

انحراف نرخ 
ارز رسمی و 

غیررسمی

SEXC308/2746/1087/0

R2 :66/0مک فادن

1386ـ1352از سال 35هدات تعداد مشا

19آماره نسبت درستنمایی مدل: 

0007/0معناداري نسبت درستنمایی مدل: سطح

سازي شـده  جهت آزمودن خوبی برازش مدل توسط مدل الجیت شبیه5نمودار 
باشد.  بینی آن میاست که مشخصات آن گویاي خوبی برازش مدل و قدرت پیش
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ازش مدل بحران مالیـ ارزیابی خوبی بر5نمودار 

بینی بحران                         پیش
یبحران واقع

)1387ـ1338بینی: (نمونه قابل پیش
)1386ـ1352بینی: (شده جهت پیشلینمونه تعد

35مشاهدات مشمول: 
19/0شه:  ین ریانگیمربع ميخطا
07/0ن: یانگیمطلق ميخطا

90/3ن: یانگیبینی مطلق مپیشيطاخ
27/0ل: یتيب نابرابریضر

0000/0نسبت تورش: 
11/0انس: ینسبت وار

88/0نسبت کواریانس:  

هاي مالیبحران



1389زمستان ، 6فصلنامه پول و اقتصاد، شماره 204

. نتایج حاصل از شبکه عصبی 10ـ4

دهنده این است که متغیرهاي مـورد اسـتفاده در   نتایج حاصل از شبکه عصبی نشان
مدل الجیت یعنی تولید ناخالص داخلی، تورم، نرخ بهره حقیقی و انحـراف نـرخ ارز   

بـل از بحـران مـالی    هاي قابل اطمینان جهـت هشـدار ق  رسمی و غیررسمی شاخص
بـه اختصـار بـه شـرح زیـر      1متلـب افـزار  هاي حاصـل از نـرم  باشند. لذا خروجیمی
د.نباشمی

هاي واقعـی آمـوزش بـر روي    در خروجی شبکه و خروجی7و 6هايدر نمودار
شوند:هم رسم می

لبتافزار مـ خروجی واقعی و آموزشی از نرم6نمودار

شوند. هاي واقعی آزمون، روي هم رسم میوجیخروجی شبکه و خر6در نمودار 
هـا را  هاي آموزش اهمیت دارد، چون شبکه ایـن داده این خروجی بیشتر از خروجی

دهـد، نشـانگر کیفیـت واقعـی     هـا مـی  قبالً ندیده است و جوابی که بـراي ایـن داده  
دهی شبکه عصبی است.پاسخ

1- Matlab
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شده با واقعیبینیهاي پیشـ مقایسه داده7نمودار 

دهـد.  نحوه کاهش خطا در حین آمـوزش شـبکه عصـبی را نشـان مـی     8نمودار 
به خصـوص .چون مستقیماً در نحوه آموزش اثر دارند،نمودارها براي ما مهم هستند

در هر آموزش هستند.  1صحیحهاينمودار باالتري که مربوط به داده
ـ نحوه کاهش خطا در حین آموزش شبکه8نمودار 

1- Validation
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فقط جنبه نمایشی نحوه آموزش و تغییر پارامترهـا را دارد، نمـودار  که9نمودار 
است. در ایـن نمـودار پارامترهـایی مثـل گـام آمـوزش، گرادیـان خطـا و         1آموزشی
مقـدار بـر ایسـتادن فراینـد آمـوزش      3شـود، ایـن   دیـده مـی  2عدم اعتبارهمچنین

انجـام شـده   متلبفزارانرممستقیماً اثرگذارند. نحوه تغییر دینامیک آنها توسط خود
هـاي انجـام   شـود، آمـوزش  دیده می9است. به طور مثال در آموزشی که در نمودار 

مدتی رو به وخامـت گذاشـته و سـپس دوبـاره     30تا 20حدود 3شده در تکرارهاي
باشند و در نهایت جواب مناسبی به بدون مشکل میتکرار1000اند و تا بهبود یافته

دست آمده است.   
ها در حین آموزشـ نحوه تکرار داده9ار نمود

از معیارهـاي  R2یـا  Rباشد. معیـار  رگرسیون و ضریب رگرسیون می10نمودار 
سازي است. مقدار مطلوب هاي مدلسازي در انواع روشدهی و مدلمهم نحوه پاسخ

سازي به دسـت  ترین حالت ممکن از مدلآلاین ضریب عدد یک است که براي ایده

1- Training State
2- Validation Fail
3- Epochs
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. بنابراین هرچه مقدار این ضریب به سمت یک میل کنـد، نشـان از بهینگـی    آیدمی
.است979/0تقریباR2ًضریب 10جواب حاصله دارد. در نمودار 

ـ تصویر رگرسیون10نمودار 

گیريبندي و نتیجه. جمع5
، از طریـق رویکـرد   1هاي هشدار موجود در جدول ابتدا تمامی شاخصدر این مقاله 

هایی چون رشد تولید ناخـالص  مورد بررسی قرار گرفته و در نتیجه شاخصسیگنالی 
داخلی، تورم، نرخ بهره حقیقی، شـاخص بـورس، نـرخ ارز مـؤثر و انحـراف نـرخ ارز       

هـاي  رسمی و غیررسمی، نسبت بدهی خارجی به دارایـی خـارجی، نسـبت حسـاب    
ایـن متغیرهـا از   اند. سپس جاري به تولید ناخالص داخلی از این طریق انتخاب شده

هـا طبـق   انـد. تخمـین  طریق مدل الجیت و شبکه عصبی مورد سنجش قرار گرفتـه 
بــه عنــوان 1359،1366،1373،1374هــاي باشــد و ســالنتــایج مــورد انتظــار مــی
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هایی همچون نرخ رشـد تولیـد ناخـالص    هاي بحرانی انتخاب و در پایان شاخصسال
هـاي هشـدار   ات ارزي به عنوان شـاخص داخلی، نرخ بهره حقیقی، نرخ تورم و انحراف

اند.شناسایی شده
در یمـال يهـا از وقـوع بحـران  يریلـوگ ججهت طبق نتایج حاصل از این مقاله، 

، نـرخ  ید ناخالص داخلـ یمثل روند توليمهم اقتصادهايشاخصاز ید برخیران بایا
ن یـ را بـه شـدت تحـت نظـر گرفـت. ا     ين تحرکات ارزیهمچنی، تورم و قیبهره حق

لـذا ایـن   انـد. ه بـوده یـ سـتم هشـداردهنده اول  یبر ستأثیرن یشتریبيها دارااخصش
هاي مالی در ایران بیشتر ریشه پولی و ارزي دارنـد و  که بحرانهددمیتحقیق نشان

انـد.  تقریباً متغیرهاي پولی و ارزي، هشدارهاي مربـوط بـه بحـران را منتشـر کـرده     
کات بازار ارز، نـرخ بهـره حقیقـی و اسـمی و     تمرکزکردن بر نوسانات و تحربنابراین

هاي الزم را به سیاستگذاران تواند راهنماییها میهمچنین تورم قبل از شروع بحران
ارائه دهد.

المللـی پـول چنـدین دهـه جهـت طراحـی سیسـتم        با وجود اینکه صندوق بین
هـاي  بینی نشد. وجود متغیرپیش2008کند، ولی باز بحران هشداردهنده تالش می

هـاي  از دالیـل نـاتوانی سیسـتم   ،باشـند سازي مـی کیفی تأثیرگذار که غیرقابل کمی
باشـند. لـذا تبیـین سیسـتم     بینی دقیق در شرایط فعلـی مـی  هشداردهنده در پیش

هشداردهنده به مثابه یک کار مبتـدي در شـرایط فعلـی اسـت، بـه ایـن امیـد کـه         
کـاملی طراحـی کننـد. بنـابراین     اندیشمندان آتی بتوانند چنین سیستمی را با دقت

نباید انتظار جواب با خطاي ناچیز را از این سیستم داشت.
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