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Abstract 
Objective: Ever since the World Health Organization formally identified the corona virus as 

a worldwide epidemic, various countries have entered new and, of course, unknown stages. 

The prevalence of the corona virus, in addition to posing serious health risks and problems, 

has had significant and sometimes irreversible effects on global trade and the economy. From 

there Iran is no exception to the prevalence of coronary disease in other countries and is 

facing a major crisis of this disease, the need to study and analyze the long-term causality 

between the prevalence and recurrence of persistent peaks of the disease and the country's 

economy is very important. Therefore, the purpose of this study is to analyze the long run 

causality between coronavirus prevalence as a dummy variable and selected economic 

variables (exports, transportation, unemployment and economic growth) in Iran. 
 

Methods: the Vector Error Correction Model (VECM) will be used and by estimating the 

coefficient of Error Correction Term (ECT) this issue will be investigated during the period 

1978-2021. 
 

Results: Based on the statistical significance of the error correction term coefficient, it can be 

concluded that in the model, except for exports and unemployment, other variables 

(transportation, economic growth, prevalence of Covid-19) cannot try to adjust the short run 

error to the long run equilibrium and cause to long run equilibrium in the system. Because the 

error correction term coefficient only for exports and unemployment in this model is 

statistically negative and significant. Therefore, there is only causal relationship of other 

variables to exports and unemployment. According to the results of diagnostic tests, it was 

found that since the probability statistic in all tests is more than 0.05, therefore, the null 

hypotheses of the tests are not rejected. 
 

Conclusion: Relying on the concept that the significance of long run dynamic relationships 

in the model is based on the statistical significance of the coefficient of error correction term, 

it can be concluded that, except export and unemployment, other variables in the model 

(transportation, economic growth, prevalence of Covid-19) They cannot try to adjust the short 

run error to long run equilibrium and cause long run equilibrium in the system. Economic 

studies conducted so far during the epidemic show that the prevalence of coronavirus in 

economic sectors including tourism, foreign trade, capital markets, foreign exchange markets, 
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Abstract 

 

housing markets, small businesses, public businesses, commodity prices, GDP will affect the 

interior. Due to the losses caused by the prevalence of coronavirus in the Iran's economy, if 

no immediate action is taken to compensate for the economic losses and a practical solution 

is not taken, the damage will increase exponentially and many economic activists will face 

many challenges which may even be removed from the economic cycle. Adapting countries 

to compliance with health protocols improves trade and exports. The government should put 

the safety of transport workers on the agenda to continue to provide essential services, and it 

is useful to apply the lessons learned from the experiences of areas that were affected by the 

disease early on. 
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با استفاده از  اقتصادی ایرانمنتخب متغیرهای  وشیوع کرونا بین بلند مدت  علیت بررسی

 تخمین جز تصحیح خطا
 

 نغمه هنرور

 چکیده
گیر در سراسر جهان شناسایی را به عنوان یک بیماری همه اکرون ویروس به طور رسمی که سازمان جهانی بهداشت زمانیاز هدف: 

شیوع ویروس کرونا عالوه بر ایجاد خطرها و مشکالت جدی  .ای جدید و البته ناشناخته شدندکرد، کشورهای مختلف وارد مرحله

از این رو  .ناپذیر را برای تجارت و اقتصاد جهانی به همراه آوردقابل توجه و گاهی جبرانثیرات و پیامدهای أبرای سالمتی مردم، ت

ر یب نظ متغیرهای منتخب  اقتصبادی   و بیماری کرونا به عنوان یک متغیر مجازیشیوع بین بلندمدت  علیتهدف این مطالعه بررسی 

 .است صادرات، حمل و نقل، بیکاری و رشد اقتصادی
 

 بهره گرفته شد. رانیدر ا 8011 تا 8531طی دوره زمانی ( VECM) بدین منظور از الگوی تصحیح خطای برداری روش:
 

نتیجه گرفت که در الگو به جبز صبادرات و بیکباری، سبایر      توانیمآماری ضری  جز تصحیح خطا،  یدارمعنابر اساس ها: یافته

تبالش   بلندمدتبه سمت تعادل  مدتکوتاهجهت تعدیل خطای  توانندینم( 81-حمل و نقل، رشد اقتصادی، شیوع کوید) متغیرها

در سیستم شوند. زیرا ضری  جز تصحیح خطا فقط برای صادرات و بیکاری در این الگو،  بلندمدتکنند و موج  برقراری تعادل 

 وجود دارد. یکاریبه صادرات و ب رهایمتغ ریاز سا تیفقط رابطه عل ینبنابرااز لحاظ آماری منفی و معنادار است. 
 

 حیجبز تصبح    یضبر  یآمبار  یدارمعنبا بلندمدت در الگو، بر اساس  یایروابط پو یمفهوم که معنادار نیبا اتکا به ا گیری:نتیجه

 وعیشب  ،یدر الگو)حمل و نقل، رشبد اقتصباد   رهایمتغ ریسا ،یکاریگرفت که در الگو به جز صادرات و ب جهینت توانیخطاست، م

تعبادل بلندمبدت در    یسمت تعادل بلندمدت تالش کنند و موج  برقرار همدت بکوتاه یخطا لیجهت تعد توانندی( نم81 دیکو

 شوند. ستمیس

 .، علیتحمل و نقل، رشد اقتصادی، صادرات، کرونا ،بیکاری :یکلیدهای واژه

 .JEL: C01 ،C50 ،E00 ،I10بندی طبقه
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 از اسبتفاده  با ایران اقتصادی منتخ  متغیرهای و کرونا شیوع بین مدت بلند علیت (. بررسی8011هنرور، نغمه. ) استناد:

 .30-01(، 2)6، مجله توسعه و سرمایهخطا.  تصحیح جز تخمین

 مقدمه

در چین کشف شد و پس از آن در تماا  دنیاا تراترده     2711که اولین بار در دسامبر  کرونا های اخیر ویروسطی ماه

با شیوع ویروس کروناا مشاا ل    .شد، باعث کاهش رشد اقتصاد جهان و انتظار رکود را در کشورهای مختلف ایجاد کرد

دنیاا باروز پیادا کارد کاه       های  یرضرور در اکثر کشاورهای جهان متوقف و یا با کندی مواجه شدند و بریاری از فعالیت

موجی از بیکاری، که دنیا از زمان رکود بزرگ به خود ندیده بود را تجربه کرد و هنوز هم سطح بیکااری در کال جهاان    

های ویژه اما با انجا  مراقبت ابتدا شدت زیادی داشت، 11-وجود دارد. در برخی کشورها نظیر چین سطح بیماری کووید

 .(2727، 1بالدوین و فریمن) حدودی بهبود یافت و نرخ بیکاری در سطح پایین نگاه داشته شدو نیز قرنطینه اوضاع تا 

کنند بازار کار یک سال و حتی بیشتر طاول خواهاد کشاید تاا باه شارایا قبال از شایوع         بینی میاکثر اقتصاددانان پیش

به طاوری کاه ساطح صاادرات باه       به تجارت جهانی وارد کرد،شیوع ویروس کرونا ضربه سختی . ویروس کرونا برتردد

هاای  ساطح مرار    در برخای از کشاورها  های ماارس و آوریال رساید.    کمترین میزان خود در یک دهه تذشته طی ماه

هاا را باه   های بیشتر به اقتصاد کشورها شد، اما سطح بدهی دولتها تا حدودی باعث جلوتیری از خرارتاقتصادی دولت

هاای متماادی هام باه عناوان      در ساال  احتماا ا ها در کشورها رخنه کرده و امروزه بدهی. ای افزایش دادل مالحظهطور قاب

بعید است که بانک مرکزی  های اقتصادی و اشتغال بهبود نیابد،معضل این کشورها خواهد بود؛ چراکه مادامی که فعالیت

 (.2727، 2تورلو) ها هم ادامه خواهد داشتاز سوی دولتهای مالی نرخ بهره را تغییر دهد و بنابراین حمایت

و باا براران بازرگ ایان بیمااری       نیرات از آنجایی که کشور ایران نیز از شیوع بیماری کرونا از بقیه کشورها مراتثنی  

اقتصااد ایان    وماداو  ایان بیمااری     یهاا کیا پشیوع و تکرار  علیت بلند مدت بین، ضرورت بررسی و ترلیل مواجه است

و از طریا    ( اساتفاده خواهاد شاد   3VECM) کشور اهمیت برزایی دارد. در همین راستا از الگوی تصریح خطای برداری

. در ایان مطالعاه   شاود یمپرداخته  1378-1077طی دوره  به بررسی این موضوع (0ECT) تخمین ضریب جز تصریح خطا

و در نهایات نتاایت تجربای الگاو و      شاود یما سپس الگوی مورد استفاده و متغیرهاا معرفای    ددتریمابتدا مبانی نظری بیان 

 .شودیمارائه  هاپیشنهاد

 ادبیات موضوع

 مبانی نظری

المللای کاا  و   ها بر تجارت باین هم روی عرضه و هم تقاضا، شو  وارد کرده است. هر دوی این شو  11-کووید

ای مثل چین، کره، ایتالیا، ژاپن، آمریکا و آلمان، افارادی زیاادی باه    در کشورهای پیشرفته .خواهد تذاشت ریتأثخدمات 

تولیاد ناخاالص داخلای( را    )درصد از عرضه و تقاضای جهانی 77حدود  ای کهکشور پیشرفته 1اند. این بیماری مبتال شده

باه طاور مرالم،    . د جهان را در اختیاار دارناد  درصد صادرات تولی 77درصد از تولید جهانی و  17حدود  .در اختیار دارند

هاای  اتار ایان ویاروس و سیاسات    . های تقاضا در این کشورها، عواقب جهانی خواهاد داشات  اختالل در عرضه و شو 

کشاور شاود، رشاد تجاارت جهاانی باه میازان         1پیشگیری همراه باا آن، باعاث کااهش چشامگیر تقاضاای کال در ایان        
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هاای تولیادی آنهاا در    های جهانی هراتند، بخاش  عالوه بر اینکه این کشورها  ول .د شدتوجهی، کند و آهرته خواهقابل

هاای صانعتی باه    المللی قرار دارند و هر کدا  از آنها، منبع مهمی بارای ارساال ورودی  بین نیتأمشمار های بیقلب زنجیره

 (.2727 ،7رودویدزو) شوندیکدیگر و سایر کشورهای دنیا مرروب می

ای کاه ممکان اسات    کم شدن صادرات کشورهای توناتون، درآمادهای کشاورها را کااهش خواهاد داد باه توناه      

بینای نشاده تاردد و    بینی شده در بودجه مصوب سال جاری آنها مرق  نشود و باعث کرری بودجه پیشدرآمدهای پیش

هاای کشاورها   ر شدید باشد. این در حاالی اسات کاه هزیناه    در برخی از کشورها نیز ممکن است این کرری بودجه، بریا

های ناشی از ضرر و زیان های بیکاری، به شدت افزایش خواهد یافت. به این موارد باید هزینهبابت خدمات درمانی و بیمه

تیارد کاه   های دولتی برای جلوتیری از ورشکرتگی آنها را اضافه نمود. این نکته هم باید مدنظر قرار ها و کمکشرکت

ها و ورشکرتگی برخای دیگار و همیناین بیکاار شادن      ها، ضرردهی برخی از شرکتبا کم شدن سود بریاری از شرکت

هاا همانناد   البتاه درآماد برخای شارکت     .هاا نیاز کام خواهناد شاد     درآمدهای مالیاتی دولات  عتاایطببخشی از نیروی کار، 

های خدمات کفن و دفن، افزایش پیدا خواهد کرد ولی به لراظ مالیاتی، درصد قابل توجهی در کل اقتصاد یاک  شرکت

کشور نخواهد بود. به احتمال قوی، بودجه مصوب بریاری از کشورهای جهان در سال جاری میالدی با مشکالت فاراوان  

 .(2727و همکاران،  1ماریال) ها خواهد بوداجه خواهد شد و نیازمند توجه جدی دولتو حتی تاهی برران، مو

رات.  یده نیاسی و اجتماعی جواماع اماروزی بار کرای پوشا     ینقل در ابعاد مختلف اقتصادی، س و جایگاه و نقش حمل

 و حمال  یهاا شابکه اصلی توسعه پایدار و متوازن در جوامع بشری مرروب شاده و درواقاع    یهاهیپای از کنقل ی و حمل

ت و عدالت اجتماعی ارتباا  تنگاتناد دارناد. در فرایناد توساعه اقتصاادی و       یمهمی همیون اقتصاد، امن یهامؤلفهنقل با 

 یهاتیفعالقتصادی وجود دارد و ابی به نرخ رشد اینقل و دست و ان ترترش حملیم میاجتماعی کشورها، همبرتگی مرتق

تی ینقال فعاال   و . حمال شاوند یماساسی و زیربنایی برای رشد و ترول اقتصادی مرروب  یهاتیفعالنقل ازجمله  و حمل

د و توزیاع  یا اجتماعی و اقتصادی است و کمتر تقاضای بیواساطه بارای آن وجاود دارد. تول    یهاتیفعالمشت  شده از سایر 

 یهاا تیا فعال. وقاوع براران در   کناد یما ار کنقل را آش و قتصادی هرتند که لزو  تقاضا برای حملا یهاواکنشمهمترین 

 ییهاا چاالش جه آن، نه تنهاا مراائل و   یمواجه کند که درنت ییهاچالشنقل را با  و تقاضا در بخش حمل تواندیماقتصادی 

وع یدر زماان شا  . ر قارار خواهاد ترفات   یتاأث ز ترت یه کل اقتصاد نک، بلدیآیمش ینقل پ و مختلف حمل یهابخشبرای 

  بار  یا وع ساریع ویاروس کروناا اثاری عم    یشا  .ردیا تیما ر قرار یتأث شدت ترت  نقل هوایی به و ، صنعت حملهایماریب

 ، همزماان، باا افات شادید درآماد و     هاا اناه یپابناادر و  . نقل دریایی بار جاای تذاشاته اسات     و رانی و حملیبازارهای کشت

  هاا خصوص، کاهش تقاضاا بارای کا   نرهای خالی مواجه هرتند. بهیازکانت انبار حجم زیادی و نگهداری  یبا یهانهیهز

برجای تذاشته است. باروز   هانفتکشنربر تا یکانت یهایکشتاقتصادی ازجمله  یهابخشری بر تما  یر چشمگین، تأثیاز چ

 در شاهرهای مختلاف جهاان را کااهش داده اسات      نقال همگاانی   و زان استفاده از حمال یشرایا جدید و برران کرونا، م

 .(1311 سخایی و همکاران،)

دچاار   هاای اقتصاادی اسات کاه باا شایوع بیمااری کوویاد        صنعت تردشگری از دیگار بخاش  بنابراین حمل و نقل و 

ال جااری مایالدی، اداماه    ضررهای بریار زیادی در کشورهای مختلف جهان شده است و این روند، حداقل تاا انتهاای سا   
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مرراوس باشاد. بایاد توجاه داشات کاه درآماد         کاامالا رسد که تاثیرات آن در سال آینده نیاز  خواهد داشت و به نظر می

قرنطیناه و براته شادن مرزهاا در     . تردشگری، رقم قابل توجهی در بودجه برخی کشاورها اسات  حمل و نقل و حاصل از 

انیا، ایا ت مترده آمریکا، چین، ایتالیا، ترکیه، مکزیک، آلمان، تایلناد و بریتانیاا   کشورهای توناتون از جمله فرانره، اسپ

که از مقاصد اصلی تردشگری در جهان هرتند، بر بودجه این کشورها، فشار مضااعفی وارد خواهاد کارد. باا کام شادن       

کم شدن مرافران، جابجایی تردشگران، قرنطینه شدن برخی شهرها در سطح جهان، برته شدن مرزها در برخی کشورها، 

کمتاار افااراد، لغااو براایاری از پروازهااا، کاااهش تولیاادات صاانعتی و همینااین کمتاار شاادن صااادرات و واردات کا هااای 

هاای  توناتون، بدیهی است که صنعت حمل و نقل، اعم از حمل و نقل هوایی، زمینی، ریلای و دریاایی، دچاار خراارت    

ش جابجایی مرافر و هم در بخش جابجایی کا ، قابل مالحظه خواهد باود و  فراوانی خواهد شد. این خرارت، هم در بخ

 (.2727، 0لوکاس) های آینده، این مرئله، نمود بریار بیشتری نیز پیدا خواهد کردها و ماهآید که طی هفتهبه نظر می

ناپاذیری را باه اقتصااد برخای کشاورها وارد      های مهلک و جبراندر سراسر جهان ضربه کرونا شیوع ترترده ویروس

اناد. بادون شاک، کشاور     کارهای خرد از آن متاأثر شاده   و کرده است؛ آسیبی که هم اقتصاد کالن کشورها و هم کرب

ها را کارهای زیادی هرتند که کرونا به معنای واقعی نفس آن و کرب. ز این قاعده مرتثنا نیرتهمواره در ترریم ما نیز ا

ها قرار دارند. پس از کرونا سفرهای داخلی و خاارجی  کارهای مربو  به حوزه تردشگری در صدر آن و ترفت؛ کرب

هاوایی دچاار زیاان و مجباور باه      خصاوص خطاو    ونقل باه های حملدر بریاری کشورها به حالت تعلی  درآمد. شرکت

هاا هام   های آرایشی، مراکز آموزشی و مهدکود های ورزشی، سالنها و در نتیجه تعدیل نیرو شدند. سالنکاهش هزینه

های خیاباانی هام باا از دسات     فروشیا ذیه ها و دیگرشاپها، کافیدیده از کرونا هرتند. رستوراناز دیگر مشا ل آسیب

هاای  ها و ساال ده در دوران کرونا هرتند که مشخص نیرت در ماهشان از دیگر مشا ل زیانمشتریاندادن بخش مهمی از 

 دلیل تغییر سبک زندتی و عادات  ذایی مرد  جهان، مشتریان پیشاین خاود را  آتی، حتی با از بین رفتن ویروس کرونا، به

 .(1311 ،ورپانیکفتاحی و ) خواهند آورد یا نه بدست

بر اثر با  رفتن مرروس آمار بیکاری در بریاری از کشاورهای جهاان، براران بیکااری حتای بعاد از پانادمی نیاز بار          

ها فشار وارد خواهد کرد و عالوه بر آن، احتمال مهاجرت برای یافتن شغل نیاز افازایش خواهاد یافات و در نتیجاه،      دولت

رو خواهند شد. طبیعای اسات کاه ایجااد براترهای وسایع بارای        بریاری از کشورها با مشکالت فراوان و بریار جدی، روب

پذیر نخواهد شد. از طرف دیگر، بر اثار  بر خواهد بود و به آسانی امکانبر و هزینهاشتغال پس از پایان پاندمی، کاری زمان

دارای تخصص ها، کمبود نیروی کار ماهر و تا سال احتما افوت بخشی از نیروی کار متخصص در کشورهای توناتون، 

ها مرروس خواهد بود. به عبارت دیگر، کشورهای توناتون در سطح جهان از یک سو با تعاداد فاراوان   در برخی بخش

 هاا مواجاه خواهناد شاد    های متعدد و از سوی دیگر باا کمباود نیاروی کاار متخصاص در برخای بخاش       بیکاران در بخش

 .(1311 کریمی و همکاران،شریف )

یناد تولیاد، کااهش تقاضاا، افازایش      ادر فر تواناد یما تیر شدن ویروس ناخوانده کرونا همهبنابراین مشخص است که 

باه وضاوح در صانایعی همانناد خطاو        تاوان یما ثیر را أثیر مرتقیم داشته باشد. این تأبیکاری و کاهش سطوح درآمدی ت

کشورهای اقتصادی و توریرت پذیر جهان برای کاهش سارعت   .هوایی و جهانگردی، توریرتی و اقتصادی مشاهده کرد

https://www.mehrnews.com/service/corona
https://www.mehrnews.com/service/corona
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 یهاا مراافرات برای مرافران شدند. با شرایا به وجود آمده، امکان  ییهاتیمردودانتقال ویروس کرونا مجبور به اعمال 

هواپیماایی، مراکاز    یهاا شارکت کاه   شاود یما توریرتی و کاری برای مرد  کاهش یافته است و این کاهش تقاضا باعث 

این چرخاه در  . شده خود را از دست بدهند و مجبور به تعدیل نیرو شوند ینیبشیپو نظایر آن، درآمد  هاهتلتردشگری، 

کاه بارای واردات و صاادرات خاود دچاار       هاکارخانهتولیدی و  یهاشرکتمورد دیگر صنایع نیز مشهود است؛ همیون 

رکردها مجبور به تعدیل نیرو هراتند. ایان نگرانای وجاود دارد     و آنها برای جبران این ضر شوندیمزیادی  یهاتیمردود

که کارتران تازه بیکار شده دیگر قادر به خرید کا های اساسی خود نباشند و این چرخه مارپیچ معکوس، باعاث نزولای   

 .(2727، 8شرتا) شدن هر چه بیشتر اقتصاد شود

ابال ای   یهاپروتکلها برای حفظ فاصله میان کارمندان خود، و پیروی از و شرکت هاکارخانهدر شرایا کنونی اکثر 

در فرایناد   تواناد یما دورکااری(  ) اما این تصامیم  .اندداده بهداشت جهانی، دورکاری را سرلوحه کاری خود قرار سازمان

 تواناد یما هایی همیون تولید وجود ندارد و داشته باشد، چون امکان دورکاری برای فعالیت ییسزابهمرتقیم و  ریتأثتولید 

کمباود کا هاای تونااتون در ساطح جهاان در کناار ساایر        . را با چالش بریار عظیمی روبرو کند هاکارخانهو  هاشرکت

توجه داشت کاه تولیادات برخای صانایع،     تواند رشد اقتصاد جهانی را بیش از پیش با کندی مواجه سازد. باید عوامل، می

ماواد اولیاه برخای     نیتاأم تواناد زنجیاره   ها در برخی کشاورها، مای  مواد اولیه برخی صنایع دیگر هرتند و تعطیلی کارخانه

 .(2727، 1اوزیلی) ها در کشورهای دیگر را با کمبودهایی مواجه سازدکارخانه

معتبر حاکی از آن است که حداقل تا انتهای سال جاری میالدی، روند افازایش تعاداد بیکااران در    های منابع بینیپیش

با توجاه باه ماوارد بیاان      .سطح جهان، ادامه خواهد داشت و حتی ممکن است آمار مربوطه، رشد شتابداری نیز داشته باشد

کااهش شادیدی را تجرباه     11-دمی کوویاد شده، طبیعی است که میزان رشد اقتصادی بریاری از کشاورها در زماان پانا   

ثیرات أخواهد کرد و در تعداد قابل توجهی از کشورها، رشد اقتصادی، منفای خواهاد شاد. تاور  شادید بار کشاورها، تا        

 کاامالا ترترده و بریار بدی خواهد تذاشت و اقتصاد جهانی، رکودی بریار عمی ، در سطری بریار وسایع و باه صاورت    

ترین رکود اقتصادی طول تاریخ بشر از ابتادا تاا کناون    را تجربه خواهد نمود، رکودی که به احتمال قوی، بزرگ سابقهیب

هاا در برخای   هاای عمرانای و توساعه را بارای ساال     شیوع این بیماری در سطح جهان، به احتمال قوی، برناماه  .خواهد بود

خواهد انداخت. باا توجاه باه آنکاه احتماال       ریتأخت جدی، به یافته، به صورویژه در کشورهای کمتر توسعهکشورها و به

های کوچک، متوسا و بزرگ در سطح جهان وجود دارد و همینین، احتماال ضاررهای   ورشکرتگی بریاری از شرکت

متصور است، طبیعی است که آثار ناشی از این موارد، بلندمادت خواهاد باود و اقتصااد      کامالافراوان بریاری از صنایع نیز 

، اقتصااد جهاانی، صادمات فراوانای را     عتااا یطبهای آینده در تنگنا قرار خواهند داشات و  شورهای توناتون در طی سالک

 .(2727، 17توپینات) تجربه خواهد کرد

باعث کم شدن درآمدهای مربو  به فروش و صادرات کا های صانعتی، کام شادن درآمادهای      11-بیماری کووید

هاای  تردشاگری، کام شادن درآماد شارکت     حمل و نقل و نفتی کشورهای صادرکننده، کم شدن درآمدهای حاصل از 

 و هاای تونااتون حمال و نقال کاا ، کام شادن درآماد کراب         بزرگ و کوچک مرافربری، کم شدن درآماد شارکت  

کارهای خرد و به صورت کلی، باعث کم شدن درآمد بیشتر مشا ل تولید کا  و خدمات در سطح جهان خواهاد شاد و   
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های توناتونی برای پیشگیری و درمان بیماری به کشورهای مختلف، ترمیال خواهاد نماود و عاالوه بار      در ضمن، هزینه

 (.2727، 11فنگو) آن، باعث افزایش آمار بیکاری در سطح جهان خواهد شد

ای بار اقتصااد   سابقهمنفی بریار شدید و بی ریتأث 11آید که بیماری کوویدابا توجه به مواردی که اشاره شد، به نظر می

هاای آیناده، برایار بیشاتر شاود و      ها و حتای ساال  ها، ماهثیر، طی هفتهأرود که این تداشته باشد و انتظار می و ایران جهانی

بینای  ، باعث کاهش رشد اقتصادی کشورهای توناتون جهان به صورت بریار سریع تردد. برخی منابع موثا  پایش  عتاایطب

شیوع این بیماری از یک شو  اقتصادی، بریار فراتر رفته و به یاک براران تراترده اقتصاادی جهاانی       ریتأثکنند که می

 .تبدیل خواهد شد
 پیشینه

 :ناشای از ویاروس کروناا بار اقتصااد ایاران        بررسی آثار شوترت عنوان  یامطالعهدر  (1311) و همکارانسخایی 

در  1117-2711، باا اساتفاده از الگاوی خودرترسایونی بارداری طای دوره       جهانی یخودرترسیون بردار یکاربرد الگو

و تاا ساه ساال     دهاد یما درصاد کااهش    0/7منفی تولید ناخالص داخلی جهانی، تولید چین را بالفاصاله    شویافتند که 

 2/7و  7/7 ،18/7هند، اروپا و آمریکا به ترتیب معادل  یکشورها یجهانی باعث کاهش رشد اقتصاد  پایدار است. شو

نداشاته و باعاث ریازش باازار سارمایه در       ساها  فقاا بار باازار سارمایه ایاران تاأثیر        یمنفی بر بازارهاا   شده است. شو

ویروس کرونا فقا از طری  کاهش تولید ناخالص داخلی بر اقتصااد ایاران اثرتاذار      منتخب شده است. شو یکشورها

 1/1بر تولید است، اثر آن ماندتار و تأثیر آن بیشتر است و در مرحلاه اول باعاث کااهش      است اما با توجه به اینکه شو

 .شودیماخالص داخلی کشور تولید ن یدرصد

کار ناشی  یعرضه نیرو  و شو یدورکار یریتاندازهترت عنوان  یامطالعهدر  (1311) کریمی و همکارانشریف 

و  یدر دو تااروه ضاارور هاااتیاافعالمشااا ل و  یبناادطبقااهو  یمراساابه شاااخص دورکااار بااا از برااران کرونااا در ایااران

  کاه شاو   و دریافتناد  عرضه ناشی از برران کرونا بر پیکره اقتصاد ایران موردمراسابه قارار ترفات     ، شوی یرضرور

شاغلی صانعتگران و    یهاا تروهعرضه در   شغلی اصلی بیشترین شو یهاتروهبوده و به تفکیک  %30عرضه کل معادل 

 .بوده است %12و  %07کارکنان مشا ل مربو  و کارتران ساده به ترتیب با میزان 

روس یا طاال و تراترش و   یباورس، باازده   ین باازده یب یوابرتگترت عنوان  یامطالعهدر  (1311) پورفتاحی و کیان

وف باا  کره ماار یا ارلو باا زنج کا مونت  یساز هیاپو  و شبکبا استفاده از روش توابع  و یاپکرد توابع یکران: رویرونا در اک

بازار بورس  ین بازدهیب دریافتند کهروزانه  یهادادهو با استفاده از  1318-1311 یمتلب در دوره زماناستفاده از نر  افزار 

، ید مثبات و منفا  یشاد  یمشاابه وجاود دارد و در زماان باازده     ینییو پاا  ییباا   یادنبالاه  یوابراتگ  11-دیووک یماریو ب

 11-دیا ووک یماار یطاال و ب  ین بازارهاا ین با یدارد. همینت وجود یگر سرایشتر خواهد شد و به عبارت دیآنها ب یوابرتگ

 .مانده است یبازار طال ثابت باق ی،بازده 11-دیووکوع ین با ترترش شیمتقارن وجود دارد. بنابرا یادنباله یوابرتگ

 ایآن بار جامعاه، مرا    راتی: مهااجرت، تاأث  11-کویاد  وعیشا ترت عنوان  یامطالعهدر  (2727) 12چاکربورتی و میتی

ممکان بارای کنتارل ایان      یهاروشبر جامعه و مریا اجتماعی پرداخته و  11-به تأثیر کووید ی،ریشگیو پ یجهان رتیز
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ویروس را مورد بررسی قرار داده است. در این مطالعه اثرات مهاجرت، مریا زیرت و موانع آن که ترت تاأثیر ویاروس   

 .شودیمح کرونا مورد چالش قرار ترفتند، مطر

 یمادل اساسا   کیا و درماان در   یریشاگ یکنتارل مطلاوب پ   ترات عناوان   یامطالعاه در  (2727) و همکااران  13تروتار 

. اناد پرداختهسیک التوجه به مدل رشد نئوک و رشد اقتصاد جهانی با 11-به بررسی کوویدی، کالن اقتصاد کیولوژیدمیاپ

بارای   هاییاحتمالی ناشی از شبیه سازی و سناریوهای مطرح شده اقدا  به ارائه پیشنهاد یهاپاسختوجه به  در این مطالعه، با

 کنترل و کاهش اثرات این بیماری شده است. 

باه   ،روسیکرونااو  یریا تهماه  یو اقتصاد یاجتماع یامدهایپترت عنوان  یامطالعهدر  (2727) و همکاران 10نیکوال

. در این مطالعه باه وضاعیت   اندپرداختهکرونا ویروس به صورت مروری  یریتهمهاجتماعی ناشی از  -پیامدهای اقتصادی

 یهاا جنباه اقتصادی از جمله؛ کشاورزی، صنعت و خادمات در قالاب ارائاه آماار و ارقاا  پرداختاه و        یهابخش تکتک

 در سراسر جهان مورد بررسی قرار ترفته است. یریتهمهفردی و اجتماعی این 

یاک مادل ریاضای باا توجاه باه        ،کیدمیا اقتصااد کاالن اپ  ترات عناوان    یامطالعهدر  (2727) و همکاران 17ایینبیو 

بیمااری شاد. ایان مطالعاه      یریتهمهدر طول  تذاراناستیسمهمی برای  یهاافتهیآزمایشات عددی ساختند، که منجر به 

 .  دهندیمرا ترت تأثیر قرار  بلندمدتاز نیروهایی است که توسعه اقتصادی  یاخالصه

 کیا و سالمت در طاول   یاقتصاد تیفعال نیمطلوب ب تبادلترت عنوان  یامطالعهدر  (2727) و همکاران 11اندرسون

با ارائه تابع رفاهی که در  یریتهمهت در طول المبررسی پاسخ سیاستی بین تولید و سیک چارچوب مشابه برای  ی،دمیاپ

 . کردندتدوین  ،آن طول مدت بیماری و اثرات ماندتار

دریافتناد شاو     (1311) ساخایی و همکااران  ارائه شده مشخص است که  یهانهیشیپاز مقایره نتایت مطالعه حاضر و 

باه ایان نتیجاه     (1311) کریمای و همکااران  شاریف  و باازار سارمایه دارد.    برر شد اقتصادی شیوع کرونا باعث تأثیر منفی

از نظار انتخااب متغیرهاای ماورد      هانهیشیپ. اتر چه این شودیمرسیدند که شیوع کرونا باعث شو  در عرضه نیروی کار 

جهت رابطه علیت و بررسی به مطالعه حاضر شباهت دارند ولی در هیچ کدا  تمرکز بر تخمین جز تصریح خطا و بررسی 

ارائاه شاده    یهاا نهیشا یپنبوده. این مطالعه از این جهت بار   بلندمدتو حرکت به سمت تعادل  مدتکوتاهتعدیل خطاهای 

( و تخماین ضارایب جاز تصاریح خطاا      VECM) استفاده از الگوی تصریح خطاای بارداری   صاحب نوآوری است که با

که کدا  متغیرها در جهت به تعادل رساندن الگو کمک خواهند کرد و جهت رابطه علیت میاان متغیرهاا    کندیممشخص 

 .کندیمرا مشخص 

 تصریح و معرفی الگوی تحقیق

بارای   1378-1077. این پژوهش طی دوره زماانی  استقلمرو مکانی و زمانی: جامعه آماری این پژوهش کشور ایران 

 شود.ایران انجا  می

و  (27GDP) ، رشد اقتصاادی (11UNEM) بیکاری،  (18TS) حمل و نقل،  (10EX) صادراتمتغیرهای این مطالعه شامل 

متغیرهاای صاادرات، حمال و نقال، بیکااری و       یهاداده. است (22DU) مجازیمتغیر عنوان به  (21COV) 11-شیوع کوید

در ایان مطالعاه یاک متغیار      11-رشد اقتصادی با مراجعه به سایت بانک مرکزی جمع آوری تردیده اسات. شایوع کویاد   



 خطا تصحیح جز تخمین از استفاده با ایران اقتصادی منتخب متغیرهای و کرونا شیوع بین مدت بلند علیت بررسی/ 60
 

موجاود  کاه ایان ویاروس     ییهاا سالو  یککه این ویروس در کشور وجود داشته مقدار  ییهاسالکه برای  استمجازی 

 نبوده مقدار صفر را باید در نظر ترفت.

ن یبا  یوجود همجمع. شودیم( برای تجزیه و ترلیل استفاده VECMدر این مطالعه از الگوی تصریح خطای برداری )

، یشاتر مفهاو  همجعا   ین بیای ن تبیاسات. بناابرا   یباردار  یح خطایتصرالگوی استفاده از  یآمار یمبنا یاقتصاد یرهایمتغ

 یماناای بار فار    اقتصادی،  ین ضرائب الگوهایدر تخم یسنج معمول اقتصاد یهااصو ا استفاده از روش ضرورت دارد.

 یرهاا ین متغیبا  یبا وجود عد  رابطه با مفهو  اقتصااد  یحت، باشند مانارها نایه متغک یاست. در صورت یالگو مبتن یرهایمتغ

انگال و  پس از ارائه مقاا ت   .داستنبا  شو رهایزان ارتبا  متغیاز م یت  لطیبا  باشد و نتا نییب تعین است ضرکمم الگو

 یالگوسااز از  یدیوه جدیمطرح شد و ش یدر مرافل علم یابه نرو ترترده یگر مفهو  همجمعیبار د، (1117) 27ترنجر

رناد. اماا   یتیرهاا ماورد اساتفاده قارار ما     یتفاضال متغ ، اذبکا ون یز از رترسا یپره یبرا. بنا نهاده شد یاقتصاد یهاتیفعال

در ماورد رواباا    یمتا یقیه اطالعاات ذ کا شاود  یباعاث ما  ، هاا ونیرهاا در رترسا  یا با تر متغیاستفاده از تفاضل مرتبه اول 

ون را بار اسااس ساطح    یه رترسا کا شاود  یموجاب ما   یروش همجمع یریارتکه رها از دست برود. بیسطح متغ بلندمدت

رترسایونی  خود الگوهاای ه از کا  یباردار  یح خطاا یتصار الگاوی  برآورد نماود.  ، اذب بودنک رها و بدون هراس ازیمتغ

و اطالعاات   شاود یبهره ترفته ما  یاز مفهو  همجمع مانانا یرهاینمودن متغ ماناجهت ، دنرویبه شمار م 21همجمع یبردار

 (.1117اندرز، ) ترددیحفظ مالگو ز در یرها نین متغیب بلندمدت یمربو  به روابا تعادل

متغیرهای منتخب اقتصادی)صارات، حمل و نقل، بیکاری  و11-شیوع کوید بین بلندمدتعلیت الگویی که به بررسی 

 :شودیمماتریس زیر تعریف  ( بصورتVECM) الگوی ، طب پردازدیمو رشد اقتصادی( 
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ب ی، ضارا iس یمااتر  و اسات الگو  بلندمدتاست که نشان دهنده بخش  ی، ماتریس همجمعس ین رابطه ماتریدر ا

. در ایان  باشاند یما ماتریس ضرایب متغیرهای از پایش تعیاین شاده     cijاختالل و  یز بردار اجزاء خطاین tuiکوتاه مدت و 

 ، معرفی شده است.VECرابطه شکل تفاضلی متغیرها در قالب الگوی 

 نتایج تجربی
 ریشه واحد آزمون

 یهاا مشخصاه هرتااه   نامناد یما را مانا  هادادهمانایی متغیرها مورد بررسی قرار تیرید.  استپیش از برآورد الگو  ز  

 تاوان یما ، 20برای بررسای ماناایی از آزماون دیکای فاولر      میانگین و واریانرش در طول زمان ثابت بماند. آماری آن مانند

 ( ارائه شده است.1) در جدول هاآزمون(. نتایت این 1310سوری، ) استفاده نمود
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 آزمون ریشه واحد .1جدول 

 متغیرها آزمون دیکی فولر درجه مانایی

 مانا در سطح
71/7- 

(77/7) 
Log(ex) 

 مانا در سطحنا
70/2- 

(37/7) 
trs 

 مانا در تفاضل مرتبه اول
10/0- 

(77/7) 
Dtrs 

 مانا در سطح
12/0- 

(77/7) 
unem 

 مانا در سطحنا
77/3- 

(10/7) 
Log(gdp) 

 مانا در تفاضل مرتبه اول
37/7- 

(77/7) 
Dlog(gdp) 

 سطحمانا در 
77/1- 

(77/7) 
DU 

 استاعداد داخل پرانتز نشان دهنده آماره احتمال 

 ترقی  هاییافتهمنبع: 

که  دهندیمنشان ( بیانگر وجود ریشه واحد و نامانایی متغیرهاست. نتایت بدست آمده 1فرضیه صفر در آزمون جدول)

که در سطح مانا هرتند بقیه متغیرها با یکباار تفاضال تیاری ماناا      )متغیر مجازی(و شیوع کرونا حمل و نقل ،بجز صادرات

 .شوندیم
 تعیین وقفه بهینه

 تصامیم  اثار  و نیرت آنی متغیر وابرته یرو بر مرتقل یمتغیرها تغییرات تأثیر معمول، طور همانگونه که بیان شد به

زیارا   آیاد یما  بشامار  مهمای  مرئله بهینه وقفه . بنابر این یافتنشودیم ظاهر وقفه با مورد نظر متغیر یرو یاقتصاد یتیر

تعیین وقفه بهینه در جاداول   است. نتایت معیارهای وابرته توضیری یمتغیرها یهاوقفه تعداد به آن، نتایت و علیت ترلیل

 زیر برای الگو ارائه شده است.
 نتایج تعیین وقفه بهینه .2 جدول

 FPE AIC SC HQ وقفه

7 713/7 80/1 71/17 17/1 

1 33/0* 82/1* 17/3* 28/2* 

2 37/1 13/2 08/0 10/2 

3 10/1 38/2 01/7 17/3 

0 87/1 70/2 77/1 10/3 

 .استنشان دهنده وقفه بهینه در هر معیاری *
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آماره شوارتز و بناابر انتخااب نار  افازار، از      به توجه با و شد برای الگو پیشنهاد وقفه چهار حداکثر حاضر ترقی  در

الگاو  طب  جدول با ، وقفه یک به عنوان وقفه بهینه برای  کندیمجویی آنجایی که این معیار در انتخاب تعداد وقفه صرفه

 .شودیمدر نظر ترفته 
 بلندمدت روابط علیتضرایب جز تصحیح خطا و بررسی تخمین 

. ایان الگوهاا باه    استمبنای آماری استفاده از الگوهای تصریح خطای برداری وجود هجمعی بین متغیرهای اقتصادی 

از آنها نیازی به اطالعات قبلی در خصوص روابا علی میاان متغیرهاا وجاود نادارد.      استفادهو در  شوندیمسادتی ساخته 

رضاوی  ) ترددیمدر این الگوها از نظریه و دانش قبلی مرق ، تنها برای تعیین متغیرهایی که باید وارد الگو شوند استفاده 

 (.1312 و سلیمی فر،

بهیناه، جهات    یهاوقفهی متغیرها در سطح و مانایی آنها در تفاضل مرتبه اول، تعداد بعد از مشخص شدن نامانایی برخ

 VECMباا اساتفاده از الگاوی     (ECT) جاز تصاریح خطاا    میان متغیرها، به برآورد ضارایب  بلندمدتبررسی رابطه علیت 

الگو برای هر یک از متغیرهاای وابراته در معادلاه مرباو  باه       بلندمدتنشان دهنده بخش  ECTضریب  .شودیمپرداخته 

که این الگو با چاه سارعتی باه     دهدیمنشان  و خود است. در واقع ضریب سرعت تعدیل به سمت تعادل بلند مدت هرتند

. اتر این ضریب منفی و معنادار باشد نشان دهنده تعادیل خطاای کوتااه مادت باه      کنندیمحرکت  بلندمدتسمت تعادل 

باه سامت مقادار تعاادلی      مدتکوتاهو مقدار عددی آن، نشان دهنده سرعت تعدیل خطای  بلندمدتسمت مقدار تعادلی 

لگو رابطاه علیات   بیان کرد که در ا توانیماست. همینین در صورت منفی و معنارار بودن ضریب تصریح خطا  بلندمدت

برای الگو در جدول زیر  ضرایب جز تصریح خطا نتایت تخمینبلند مدت از متغیرهای مرتقل به متغیر وابرته وجود دارد. 

 ارائه شده است:
 تخمین ضرایب تصحیح خطای برداری .3جدول

 متغیرهای وابرته متغیرهای توضیری

DLEX DTRS DUNEM DLGDP DU 

ECT(-1) 
77/7- 

(08/2-) 

777/7 

(00/7) 

11/7- 

(88/3-) 

7772/7- 

(71/7-) 

72/7 

(01/7) 

 .است tاعداد داخل پرانتز نشان دهنده آماره 

 282/1 %17سطح معناداری 

 107/1 %7سطح معناداری

 321/2 %1سطح معناداری 

از آنجایی که ضریب تصریح خطا برای ایان متغیار    tطب  نتایت جدول با ، در مورد متغیر صادرات، با توجه به آماره 

باه سامت    77/7است، به این مفهو  است کاه ایان سیراتم باا سارعت       77/7معنادار و برابر  %1منفی و در سطح معناداری 

موجود در جهت رسایدن باه تعاادل بلناد مادت       یهاتعادلاز عد   %7و در هر دوره  کندیمخود حرکت  بلندمدتتعادل 

از ساایر متغیرهاا    بلندمدتتفت که علیت  توانیمو  ترددیم ییدتأمیان متغیرها  بلندمدت. بنابراین رابطه شودیمبرطرف 

از آنجاایی کاه ضاریب تصاریح خطاا بارای ایان         t، با توجه به آماره بیکاریبه صادرات وجود دارد. همینین برای متغیر 

به سمت  11/7است، به این مفهو  است که این سیرتم با سرعت  11/7معنادار و برابر  %1متغیر منفی و در سطح معناداری 



 60 /88/ پیاپی 2ششم/ ش  دورهمجله توسعه و سرمایه/ 
 

 بلندمادت موجود در جهت رسایدن باه تعاادل     یهاتعادلاز عد   %11و در هر دوره  کندیمخود حرکت  بلندمدتتعادل 

از سایر متغیرهاا   بلندمدتتفت که علیت  توانیمو  ترددیم ییدتأ. بنابراین رابطه بلند مدت میان متغیرها شودیمبرطرف 

آمااری   یدارمعناا در الگاو، بار اسااس     بلندمادت رواباا پویاای    یمعناداروجود دارد. با اتکا به این مفهو  که  بیکاریبه 

، سایر متغیرهاا در الگو)حمال و   بیکارینتیجه ترفت که در الگو به جز صادرات و  توانیمضریب جز تصریح خطاست، 

تاالش کنناد و    بلندمادت به سمت تعادل  مدتکوتاهجهت تعدیل خطای  توانندینم (11، شیوع کوید رشد اقتصادینقل، 

در ایان   بیکااری در سیرتم شوند. زیرا ضریب جز تصریح خطاا فقاا بارای صاادرات و      بلندمدتموجب برقراری تعادل 

 الگو، از لراظ آماری منفی و معنادار است.  
 تشخیصی یهاآزمون

از جمله مرائله عاد  وجاود     السیکقرار دارند، فرو  ک سری زمانیکه بر مبنای دادهای  یدر مطالعات اقتصاد سنج

ت خطا بریار با اهمیت است. زیرا در صاورت نقاا ایان    الو توزیع نرمال جم هایانسوار ی، وجود همرانیخود همبرتگ

ود یااا عااد  وجااود وجاا یباارای بررسااLM . باادین منظااور از آزمااون شااوندیمااو ناکااارا  دارتااورشفاارو ، برآوردهااا 

اسات. نرماال باودن توزیاع      یاز عاد  وجاود همبراتگ    یکه فر  صفر ایان آزماون حااک    شودیماستفاده  یخودهمبرتگ

ت خطاسات.  الاز توزیاع نرماال جما    یکاه فار  صافر آن حااک     شاود یم یبرا بررس-ت خطا بوسیله آزمون ژارکوالجم

سوری، ) استهمران  هاییانسواراز وجود  یآزمون وایت است که فر  صفر آزمون حاک هایانسوار یآزمون همران

1310.) 

 تشخیصی یهاآزمون .0 جدول

 آزمون ناهمرانی واریانس وایت آزمون نرمال بودن ژارکوبرا LM  آزمون خودهمبرتگی

 آماره احتمال آماره آزمون آماره احتمال آماره آزمون آماره احتمال آماره آزمون

71/13 10/7 21/100 12/7 71/317 07/7 

 ترقی  هاییافتهمنبع: 

فارو  صافر    ینبناابرا بیشاتر اسات،    77/7از  هاآزمونکه آماره احتمال در همه  یاز آنجای( 0)جدول تبا توجه به نتای

 یهمراان و عاد  وجاود خاود همبراتگ      هاای یانسوارت خطای الگو دارای توزیع نرمال و الو جم شودینمرد  هاآزمون

 .هرتند

 گیرینتیجه

 متغیرهاای اقتصاادی منتخاب    و 11-شایووع ویاروس کویاد    باین  بلندمادت علیات  هدف اصلی این پاژوهش بررسای   

در این مطالعه ابتدا مانایی و نامانایی سری زمانی متغیرها  است. رانی)صادرات، حمل و نقل، بیکاری و رشد اقتصادی( در ا

کاه بجاز صاادرات و    دیکی فولر تعمیم یافته استفاده و مشاخص شاد کاه     مورد آزمون قرار ترفت. بدین منظور از آزمون

 .شوندیممانا  یریتتفاضلکه در سطح مانا هرتند بقیه متغیرها با یکبار  و متغیر مجازی شیوع کرونا حمل و نقل

 ،کناد یم ییجوصرفهآماره شوارتز و بنابر انتخاب نر  افزار، از آنجایی که این معیار در انتخاب تعداد وقفه  به توجه با

 وقفه یک به عنوان وقفه بهینه برای الگو در نظر ترفته شد.
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 ساخایی و همکااران  ارائاه شاده مشاخص اسات کاه       یهاا نهیشیپهمانگونه که بیان شد از مقایره نتایت مطالعه حاضر و 

 کریمای و همکااران  شاریف  و بازار سارمایه دارد.   بر رشد اقتصادی دریافتند شو  شیوع کرونا باعث تأثیر منفی (1311)

از نظار انتخااب    هانهیشیپ. اتر چه این شودیمبه این نتیجه رسیدند شیوع کرونا باعث شو  در عرضه نیروی کار  (1311)

 متغیرهای مورد بررسی به مطالعه حاضر شباهت دارند ولی در هیچ کدا  تمرکاز بار تخماین جاز تصاریح خطاا و بررسای       

نبوده. ایان مطالعاه از ایان جهات      بلندمدتو حرکت به سمت تعادل  مدتکوتاهجهت تعدیل خطاهای  و بلندمدتعلیت 

( و تخمین ضرایب VECMئه شده صاحب نوآوری است که با استفاده از الگوی تصریح خطای برداری)ارا یهانهیشیپبر 

و جهت رابطه علیت میاان   کندیمجز تصریح خطا مشخص کرد که کدا  متغیرها در جهت به تعادل رساندن الگو کمک 

که که در الگو به جاز صاادرات   طب  تخمین ضرایب جز تصریح خطا مشخص شد . از این رو کنندیممتغیرها را مشخص 

جهات تعادیل خطاای     توانناد ینما ( 11)حمال و نقال، رشاد اقتصاادی، شایوع کویاد        و بیکاری، ساایر متغیرهاا در الگاو   

تالش کنند و موجب برقراری تعادل بلند مدت در سیراتم شاوند. زیارا ضاریب جاز       بلندمدتبه سمت تعادل  مدتکوتاه

در این الگو، از لراظ آماری منفی و معنادار است. بنابر این فقا رابطاه علیات    تصریح خطا فقا برای صادرات و بیکاری

 از سایر متغیرها به صادرات و بیکاری وجود دارد.

بیشاتر   77/7از  هاا آزماون کاه آمااره احتماال در هماه      یاز آنجایتشخیصی مشخص شد که  یهاآزمونمطاب  با نتایت 

همراان و   هاای یاانس وارت خطای الگو دارای توزیاع نرماال و   الو جم شودینمرد  هاآزموناست، بنابر این فرو  صفر 

 .هرتند یعد  وجود خود همبرتگ

 که: ترددیمپیشنهاد  با توجه به نتایت این مطالعه

دولت بایاد  . بخشدرا بهبود می و صادرات های بهداشتی روند تجارتتطبی  دادن کشورها با شرایا و رعایت پروتکل

اساتفاده از  را در دساتور کاار قارار دهاد و      ونقل برای اساتمرار ارائاه خادمات ضاروری     کارکنان حوزه حمل سازییمنا

ماالی کاه از    یهاا براته درتیر این بیماری شدند، مفید و کاربردی است.  ،حاصل از تجارب مناطقی که اوایل یهاآموخته

. از دیگار  کنناد یما نقال نیاز حمایات     و ، از بخاش حمال  کنناد یما دیاده حمایات    اقتصادی به شادت آسایب   یهابخش

باانکی، پرداخات کماک هزیناه باه کارکناان و        یهاوا دولتی برای اعطای  یهاضمانتبه ارائه  توانیممالی  یهاکمک

به صورت هدفمند و بادون اعماال    بایدیم هایارانهو پرداختی، اشاره کرد.  ایینههز هاییتمعافنقدی، ارائه  یهاپرداخت

، کنناد یما ش النقال تا   و اپراتورهای این بخش تخصیص یابد. ارائه خدمات به مناطقی که برای استمرار حملتبعیا بین 

صورت تأمین سرمایه درتاردش از طریا    حمایت دولت از فضای کرب و کار در دوران شیوع اپیدمی به .ضرورت دارد

پایاان شایوع ویاروس کروناا و معافیات مالیااتی در       ها تا مدتی پس از های با سود پایین، تعوی  بازپرداخت وا اعطای وا 

هاای اقتصاادی کاه تااکنون و در زماان اپیادمی       بررسای  .تواند کمک شایانی برای فعا ن اقتصادی باشاد زمان اپیدمی می

های اقتصادی از جمله تردشاگری، بازرتاانی خاارجی،    دهد که شیوع ویروس کرونا بخشصورت ترفته است نشان می

بازار ارز، بازار مرکن، کرب و کارهای ُخرد، کراب و کارهاای عماومی، قیمات کا هاا، تولیاد ناخاالص        بازار سرمایه، 

هاای ناشای از شایوع ویاروس کروناا در اقتصااد ایاران، در        ضارر و زیاان  با توجه به .داخلی را ترت تأثیر قرار خواهد داد

طور عملای در پایش ترفتاه نشاود     ود و راهکاری بههای اقتصادی فوراا چاره اندیشیده نشصورتی که در مورد جبران زیان
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خواهند شد که حتای ممکان    روروبههای وارده تصاعدی خواهد شد و بریاری از فعا ن اقتصادی با چالش زیادی آسیب

 .است از چرخه اقتصادی حذف شوند

 هایادداشت
1. Baldwin and Freeman     2. Thurlow 

3. Vector Error Correction Model    4. Error Correction Term Coefficient 

5. Ruzvidzo      6. Maryla 

7. Lucas       8. Shretta 

9. Ozili       10. Gopinath 

11. Lock       12. Chakraborty and Maity 

13. Trotter      14. Nicola 

15. Eichenbaum      16. Andersson 

17. Export      18. Transportation 

19. Unemployment     20. Gross Domestic Product 

21. Covid-19      22. Dummy Variable 

23. Yule       24. Frisch 

25. elgnEand Granger     26. Cointegrated Vector Autoregression 

27. Aggmented Dicky Fuller 

 منابع
 مطالعاات  فصالنامه  .یباردار  خاود توضایری   روش از اساتفاده  با یاقتصاد رشد بر اقتصاد جهانی شدن اثر (.1312) صطفی.م ،فر سلیمی ؛بدهللعسید  ،یرضو

 .1-32 ،12 ،جهانی شدن یراهبرد
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