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چکیده 
پاندمی به حالتی از یک بیماری تلقی می شود که از مرزهای قاره ای فراتر رفته و به صورت گسترده ای شیوع پیدا کند. 
اولین نشانه های ویروس کرونا نخستین بار در دسامبر سال 2019 میالدی در کشور چین مشاهده گردید و پس از آن با 
سرعت انتقال باالیی به صورت یک پاندمی در سراسر دنیا گسترش یافت. به علت تحمیل هزینه های بسیار زیاد ویروس 
کووید-19 بر ابعاد مختلف اقتصادی و همچنین تأثیرات مخرب اجتماعی از زمان شیوع تا به اکنون، به یکی از معضالت 
کنونی تمامی کشورهای جهان تبدیل شده است.  با توجه به شکل گیری رکودی فراگیر در جهان، برخی از کارشناسان 
آثار تحمیلی این بیماری را از جهات مختلفی با وقوع بحران جهانی منطبق می دانند. لذا در این پژوهش هدف بررسی و 
مقایسه آثار پاندمی کرونا  با بحران جهانی سال 2007 میالدی بر شاخص بازار بورس اوراق بهادار، در طیف وسیعی از 
کشورهای اتحادیه اروپا و آمریکا است. بدین منظور آثار پاندمی کرونا در دو دوره زمانی ماهانه از سال 2020 تا سال 2021 
و ماهانه سال های 2007 تا 2008 میالدی از طریق مدل های اقتصادسنجی فضایی و از کانال متغیرهای حقیقی از قبیل 
نرخ بیکاری، سطح عمومی قیمت ها، متوسط قیمت نفت خام، صادرات و واردات بر شاخص بازار سرمایه مورد بررسی قرار 
گرفته است. نتایج به دست آمده از تحقیق بیانگر اینست که تاثیر متغیرهای مورد بررسی بر بازارهای مالی در دو  دوره 
زمانی مذکور تقریبا مشابه بوده است. در واقع این نتیجه تاییدی بر این ادعاست که کرونا در بسیاری از جهات همانند 
بحران عمل نموده و متغیرهای مالی را تحت الشعاع قرار داده است. لذا بکارگیری سیاست های مشابه با زمان وقوع بحران 

جهانی، با هدف مقابله و کنترل معضالت ناشی از بحران بر بازارهای مالی، مورد پیشنهاد است.
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1- مقدمه
با شیوع ویروس کرونا در کشور چین و همه گیری سریع آن در تقریبًا همه ی کشورهای دنیا، پیشگیری و کنترل 
این ویروس دغدغه اصلی حال حاضر تمامی دولت مردان و سیاست گذاران است. ریسک همه گیری ویروس 
کرونا و پیامدهای ناشی از آن تا جاییست که برخی از پژوهشگران آن را آغازی بر وقوع رکود اقتصاد جهانی 
می دانند زیرا تمامی ابعاد اقتصادی و اجتماعی یک جامعه را در برگرفته و از جنبه های مختلف بر آنها اثرگذار 
است. کووید19 بعد از آنفوالنزای سال 1918 میالدی نه تنها در شمار جدی ترین بحران سالمت جهانی است 

بلکه یک پاندمی با وجود بیشترین هزینه های اقتصادی در قرن حاضر محسوب می شود. 
به طور کلی می توان اذعان نمود پاندمی همچون ویروس کرونا از 3 کانال اقتصاد را به طور مستقیم تحت 
تأثیر قرار می دهد: 1- هزینه های ناشی از مقابله و درمان آن 2- طرف عرضه اقتصاد به خصوص بخش خدمات 
3- تأثیر پذیری بخش تقاضا، از سوی دیگر عوامل دیگری همچون تغییرات قیمت نفت، کاهش سطح تجارت 
جهانی، محدودیت گردشگری در دنیا نیز به طور غیر مستقیم اقتصاد جوامع را متأثر می سازد. بنابراین با تأثیر 
گرفتن سطح تقاضا و عرضه و همچنین تغییرات قیمت نفت بایستی تأثیرات بازارهای مالی را نیز به دنبال بخش 
حقیقی اقتصاد انتظار داشت. مطالعه پیشین بیماری های همه گیر همچون آنفوالنزای اسپانیایی )1918( و سارس 
)2006( نیز گویای همین واقعیت و تأثیرپذیری بخش مالی1 و حقیقی اقتصاد در کوتاه مدت و تداوم آثار آن در 
دوره زمانی میان مدت بیماری بر این بازارها از کانال های مطرح شده است، بنابراین می توان انتظار داشت ویروس 
کرونا نیز بر اقتصاد جهانی و بر بازارهای مختلف مالی و حقیقی تأثیرات گسترده ای بر جای خواهد گذاشت که 
افت شاخص سهام در بورس های مختلف دنیا و همچنین کاهش ارزش افزوده در زیر بخش های اقتصادی در 
چند ماه ابتدای سال میالدی 2020 گویای این موضوع است)رویترز(2. بررسی نتایج پاندمی ها بیانگر این است 
عالوه بر تأثیر مستقیم بر بازارهای مختلف و همچنین هزینه انسانی، از سوی دیگر وجود هزینه های اقتصادی 
ناشی از اعمال محدودیت ها و رفتار پیشگیرانه با هدف کنترل شیوع بیماری از سوی مسئولین و دولت ها، نیز 
تأثیرات مخرب دیگری به دنبال دارد که از سویی اجتناب ناپذیر نیز هستند، بنابراین مدیریت صحیح در زمان 
وقوع چنین بحرانی و بکارگیری سیاست های مناسب در شرایط کنونی بسیار حائز اهمیت است است )برهمابات 
و دوتا  20083(. از نگاه کارشناسان، آثار اقتصادی ناشی از شوک ویروس کووید-19 تا جاییست که برخی آن را 
با بحران جهانی در قیاس دانسته و معتقدند از جنبه های بسیاری با شرایط آغاز بحران مشابهت دارد و به شرایطی 

1. بیماری سارس در میانه ژانویه و اوایل مارس سال 2013 باعث نزول 15 درصدی شاخص داوجونز شد و حدود سه ماه بعد به قله قیمتی خود 
رسید که بیانگر تاثیر کوتاه مدت این بیماری بر شاخص قیمت سهام است
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همچون وجود عدم اطمینان در سمت و سوی بازارها، سقوط ارزش بازارهای مالی و اجرای سیاست های مختلف 
پولی و مالی از سوی دولت ها و نهایتًا اثرپذیری بخش حقیقی می توان اشاره کرد که همگی با شیوع ویروس 
کرونا قابل رؤیت بوده و هر یک دارای تبعات کوتاه مدتی و بلندمدتی هستند که با بحران های به وقوع پیوسته 
همخوانی دارند. از سوی دیگر برخی دیگر به دلیل تفاوت در منشأ پیدایش این دو پدیده آثار آنها را متفاوت 
از پاندمی  می پندارند، با وجود اظهار نظرهای متعدد، هنوز بسیار زود است تا بتوان در خصوص نتایج حاصل 
کووید-19 از طریق آمار دقیق اظهار نظر نمود و آثار بلند مدت این بیماری هنوز آشکار نیست اما با بهره گیری 
مدل ها و روش های اقتصادسنجی و تکیه بر تجارب گذشته می توان به پیش بینی و تحلیل نتایج حاصل از این 

بیماری پرداخت. 
در این پژوهش هدف بررسی آثار پاندمی کووید-19 بر بخش مالی اقتصاد کشورهای اتحادیه اروپا و آمریکا و 
مقایسه آن با بحران مالی جهانی سال 2007 میالدی است. بدین منظور پس از بیان مقدمه در قسمت دوم به 
مروری بر مطالعات صورت گرفته شده بر پاندمی های گذشته و آثار آنها و همچنین بحران مالی جهانی پرداخته 
می شود. در قسمت سوم به تصریح مدل های اقتصادسنجی فضایی پرداخته شده و سپس در قسمت های بعدی، 

داده و برآورد مدل های موردنظر گردآوری و در نهایت نتیجه گیری و پیشنهادات ارائه شده است.

2- مروری بر مطالعات پاندمی و کووید 19
با مطالعه در خصوص پاندمی های گذشته، می توان به تصویر روشنتری از ابعاد و هزینه های اقتصادی و اجتماعی 
تحمیلی بیماری از کانال های مختلف دست یافت و آنها را به شرایط کنونی تعمیم داد. فقدان بهره وری نیروی 
کار که نظر جسمی و روحی متأثر از پاندمی است، یک کانال کلیدی تحمیل هزینه بر یک اقتصاد است که بنا به 
شدت همه گیری بیماری هزینه های اعمال شده نیز بیشتر خواهد بود که شیوع آنفوالنزای سال 1918 به خوبی 
بیانگر این نکته است. از سوی دیگر کاهش سطح تقاضای بسیاری از کاالها و خدمات، معضالت ایجادشده در 
بخش خدمات، سیاست های تحمیلی از سوی دولت ها در ایجاد محدودیت های اجتماعی از کانال های افزایش 
در  این معضالت  تمامی  متحمل می گردند.  پاندمی  بحران  در  بشمار می روند که جوامع  اقتصادی  هزینه های 
فضایی کنونی اقتصاد جهانی نیز وجود دارند که با درجات مختلف کشورها را درگیر می نمایند بنابراین بررسی 
کمی از طریق روش های مختلف اقتصادسنجی کانال اثرگذاری و همچنین میزان آن را به صورت دقیق تری بیان 
می کند. جانگ و راجر )2006(1 در بررسی اثر پاندمی بر متغیرهای کالن اقتصادی را در اروپا و در سال 2006 

1. Jonung and Roeger
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میالدی با استفاده از داده های فصلی اقتصاد کالن و سناریوسازی خط مبنا، نشان دادند که در اولین سال پاندمی 
در سال 2006، سطوح عرضه به اندازه 1.1 درصد تولید ناخالص داخلی و سطح  تقاضا به میزان 0.5 درصد تولید 
ناخالص داخلی تحت تأثیر  قرار گرفتند که این درصدها در سال های 2007 و 2008 افزایش یافته که بخشی از 
آن ناشی از افزایش سطح  مرگ و میر و بیماری یا به عبارت دیگر افزایش هزینه نیروی انسانی است. از سوی 
 GDP دیگر کاهش میزان گردشگری و تجارت در اروپا نیز عوامل دیگری در پاسخ به چرایی کاهش سطح
در این مطالعه است. وریکیوز و همکاران )2011(1 با بررسی اثر پاندمی آنفوالنزا بر اقتصاد جهانی از طریق مدل 
تعادل عمومی و دو سناریو شیوع با سرعت انتقال باال و سرعت انتقال پایین نشان دادند که فعالیت اقتصاد جهانی 
در سناریو پاندمی با سرعت انتقال باال بسیار بیشتر مورد تأثیر قرار می گیرد و اقتصادهایی که از درجه همگرایی 
باالتری با اقتصاد جهانی برخوردارند نیز تأثیرپذیری بیشتر نسبت به سایرین خواهند داشت بنابراین این مطالعه 
هزینه پاندمی را در وهله اول به سرعت شیوع مرتبط می داند و ثانیًا درجه همگرایی را عاملی بر تأثیر پذیری 
بیشتر اقتصاد تلقی می کند. فرنارو و ولف )2020(2 با استفاده از دیدگاه کنزین های جدید به بررسی پاندمی از 
کانال ایجاد یک شوک منفی از سمت عرضه بر نرخ رشد بهره وری پرداختند و با در نظر گرفتن بهره وری به 
عنوان یک عامل برونزا به این نتیجه دست یافتند که پاندمی کرونا سمت عرضه اقتصاد را متأثر خواهد ساخت. 
گروری و همکاران )2020(3 به بررسی آثار ویروس کرونا در پژوهشی تحت عنوان پیامدهای کالن کووید-19 
)آیا شوک منفی طرف عرضه می تواند منجر به کمبود تقاضا شود( با استفاده از مدل افق بی نهایت تک محصولی 
در قالب دیدگاه کنزین پرداختند و نتایج آنها بیانگر پاسخ مثبت به سؤاالت تحقیق است و شوک منفی عرضه 
ناشی از پاندمی کسری سمت تقاضا را با خود به همراه خواهد داشت و از سوی دیگر سیاست های مالی و پولی 
اعمالی نیز در حین بروز بحران کرونا کارایی خود را از دست خواهند داد. در مطالعه ای تحت عنوان بررسی اثر 
کووید-19 بر بخش بانکداری عربستان سعودی )2020( توسط موسسه KPMG نشان داده شده است که 
با اثر مستقیم این پاندمی بر بخش حقیقی اقتصاد سطح مخارج و گردش پول در اقتصاد نیز تحت تأثیر قرار 
گرفته است و همچنین بانکداری الکترونیک بیشتر مورد تقاضا قرار گرفته است. عامل ریسک همچون هک نیز 
گسترش یافته است. مطالعه ی هاتمن و کائوتیسانو4 )2021(، در خصوص بررسی اثر پاندمی کووید-19 بر بازار 
سهام است و این مطالعه موردی نشان می دهد که در دوره زمانی بلندمدت، تاثیر منفی قابل توجه این پاندمی 
بر بازار سهام مورد تایید است که شاهد دیگری بر نحوه اثرگذاری پاندمی اخیر بر بازارهای مالی است. از سویی 

1. Verikios, Sullivan, Stojanovski, Giesecke and Woo
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مطالعات صابح اهلل1 )2022(، نشان می دهد که ویروس کرونا بر بازده سهام اثر منفی بر جای گذاشته که در 
کشورهای نوظهور و توسعه یافته این نتیجه یکسان بوده است. همچنین مطالعه ی ژائو و همکاران2 )2022(، 
در خصوص بررسی آثار کووید-19 بر بازارهای مالی در مطالعه موردی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه 
رفتاری  الگوی  در  اعتماد  و همچنین  انتظارات  در  تغییرات  دلیل  به  پاندمی  وقوع  زمان  در  اینست که  گویای 
مصرف کننده تغییر یافته است. لذا با توجه به این امر، عملکرد بازارهای مالی نیز تحت الشعاع قرار گرفته است. 
اما به دلیل اجرای سیاست حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط سطح تاثیرپذیری بازارهای مالی در کشورهای 

پیشرفته کمتر از کشورهای در حال توسعه بوده است. 
در مورد مقایسه هزینه های تحمیلی ناشی از واکسن و شیوع بیشتر بیماری ملترز و همکاران)1999( 3 با بررسی 
تأثیر پاندمی آنفوالنزا را در ایاالت متحده آمریکا، آثار اقتصادی تزریق واکسن و از طریق داده های مربوط به نرخ 
مرگ و میر، بیماران بستری و مراجعات سرپایی مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج نشان می دهد علی رغم تحمیل 
هزینه های زیاد واکسن بر اقتصاد، آثار اقتصادی شیوع و افزایش مرگ و میر بیشتر بوده بنابراین واکسینه کردن 
60 درصد جمعیت به منظور پیشگیری باالترین بازده اقتصادی را داراست همچنین با وجود اعمال هزینه بسیار 
واکسیناسیون بر اقتصاد، باز هم شیوع و همه گیری آن در صورت عدم وجود واکسن هزینه های بیشتری به همراه 
خواهد داشت. هزینه های انسانی و اقتصادی از طریق جوردا و همکاران)2020(4، در دو دوره زمانی میان مدت 
و بلندمدت از طریق یک رگرسیون خطی مورد تحلیل قرار گرفت بر این اساس نرخ بازده دارایی ها با استفاده از 
داده های موجود از قرن 14 میالدی با تمرکز بر 15 پاندمی که بیش از 100،000 نفر در اثر آنها درگذشتند را در 
مقایسه با آثار جنگ های مسلحانه مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان می دهد طی 40 سال تداوم بیماری های 
همه گیر بر نرخ واقعی بازده دارایی تأثیرگذار بوده و این در حالیست که میزان اثرگذاری پاندمی از جنگ بیشتر 
بوده است و نتیجه هر دوی آنها کمبود نیروی انسانی و کاهش نرخ پس انداز احتیاطی است و همچنین میزان 

ثروت است که این نتایج را می توان به ویروس کووید 19 نیز تعمیم داد. 
در ایران نیز مطالعاتی در خصوص پاندمی کرونا از سوی پژوهشگران و مؤسسات مختلف صورت گرفته شده 
است همچون مطالعه احمدزاده )1399( تحت عنوان آثار شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد ایران که به این نتیجه 
تحریم های گسترده بخش خدمات کشور  و همچنین وجود  تورمی موجود  رکود  در وضعیت  یافتند که  دست 
بخش های مختلف اقتصادی به شدت نسبت به این پاندمی آسیب پذیر بوده و از سوی دیگر تحمیل هزینه های 
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درمانی نیز شرایط را پیچیده تر خواهد کرد. از سوی دیگر مشایخی )1399( به بررسی راهکارهای خروج از رکود 
بعد از کرونا پرداخت. با توجه به افزایش کسری بودجه و رکود اقتصادی و همچنین رشد تورم در فضای کنونی 
اقتصاد ایران که بر اثر ویروس کرونا شدت گرفته اند راهکارهایی همچون تحریک بخش تقاضای کل اقتصاد با 
اتکا به بازار سرمایه و همچنین افزایش صادرات می تواند مثمر ثمر واقع شود. معاونت پژوهش های زیر بنایی و 
امور تولیدی )1399( در گزارشی با بررسی آثار اقتصادی ویروس کرونا بر بخش کشاورزی اقتصاد ایران به نتیجه 
اثرپذیری بخش کشاورزی از این پاندمی البته به نسبت کمتری نسبت به بخش خدمات دست یافتند، همچنین 
کاهش قیمت کاالهای کشاورزی ناشی از کاهش در سطح تقاضا، افزایش سطح فسادپذیری تولیدات کشاورزی 
به دلیل کاهش در مصرف محصوالت، کاهش در سطح تولید به دلیل ماندن در خانه پس از شیوع کرونا، رها 
کردن شغل و قرنطینه به دلیل ترس از ابتال به بیماری و به تبع آن کاهش در سطح عرضه نیروی کار همگی از 
کانال های اثرپذیری بخش کشاورزی از پاندمی کرونا  محسوب می شوند. صادقی و همکاران )1401( به بررسی 
اتحادیه اروپا و بحران کرونا ویروس: پیامدها و واکنش ها پرداخته اند. در این تحقیق از روش توصیفی-تحلیلی 
نتایج تحقیق نشان می دهد که  استفاده شده و  اروپایی  پیامدهای کرونا در همگرایی  برای جستجو عواقب و 
کرونا باعث تشدید شکاف در بین کشورهای شمال و جنوب و ظهور جنبش های پوپولیستی گردید  و همین طور 
ناامیدی و بی اعتمادی در بین شهروندان اروپا نسبت به موضوع همگرایی اروپایی، فقر و بیکاری در بین اعضای 
اتحادیه افزایش یافته است. همچنین اتحادیه اروپا با نگاه به تجربه های گذشته خود، به تقویت حکمرانی خود 
پرداخته است و در بخش بهداشت سرمایه گذاری نموده تا از این طریق راهی برای افزایش انعطاف پذیری و 
پایداری و تاب آوری اقتصاد کشورهای عضو دست یابد. منصوری و همکاران )1401( به بررسی مدلسازی تاثیر 
تهران  بهادار  اوراق  بورس  فعالیت صنایع: کاربرد تجزیه و تحلیل موجک در صنایع منتخب  بر  پاندمی کرونا 
پرداخته اند. در این تحقیق برای شناسایی موج های کرونا، در بخش اول از تجزیه و تحلیل موجک در دوره زمانی 
به صورت روزانه از اسفند 98 تا اسفند 99 استفاده شده و تاثیر طول موج های متفاوت بر 12 شرکت پاالیشی، 
خودرویی و حمل و نقل و تعداد 15 شرکت دارویی، غذایی و بیمه ای از فروردین 96 تا اسفند 99 به صورت 
ماهانه با استفاده از روش داده های تابلویی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که پیک های اول، 
دوم و سوم کرونا، قوی ترین موج های کرونا هستند و تفسیر نتایج حاکی از آن است که از بین موج های روزانه 
تا ساالنه کرونا، موج های روزانه، هفتگی و چهارماهه کرونا تاثیر منفی و معناداری بر فروش شرکت داشته و 
موج ماهانه کرونا اثر مثبت بر فروش شرکت ها را نشان می دهد. همچنین از دیگر نتایج می توان گفت که تورم، 
تاثیر مثبت بر فروش و تولید شرکت ها داشته و سپرده گذاری بیشتر از تسهیالت توانسته است بر افزایش تولید 
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و فروش شرکت ها اثر داشته باشد. 
مرور مطالعات صورت گرفته بر پاندمی دارای کلید واژه های است که هر یک مسیر اثرپذیری اقتصاد را شرح 
می د هند. بنا به هدف پژوهش، مروری بر آثار بحران سال 2007 میالدی خصوصًا در مرحله پیدایش در واقع 
قیاس نظری بر شوک ناشی از دو پدیده بحران و پاندمی خواهد بود. بحران مالی به وضعیتی اطالق می شود که 
درصد قابل توجهی از ارزش برخی دارایی ها به صورت غیرمنتظره از دست برود. برخی از بحران ها در بازار سهام، 
برخی در بازار اعتبارات، در بازار ارز و در بازار کاال اتفاق می افتد. بحران اقتصاد جهانی که از میانه ی دهه ی 
نخست هزاره ی سوم با ورشکستگی بانکی و به دنبال آن بحران مالی در آمریکا آغاز شد، به سرعت سایر نقاط 
جهان را درنوردید. در این میان، اروپا بیش از سایر نقاط جهان درگیر این بحران شد و همچنان از تبعات منفی 
آن رنج می برد. بحران مالی سال های 2007 تا 2008، بدترین سقوطی است که بازار جهانی پس از رکود بزرگ 
1929 تجربه کرد. مسائل و مشکالت اقتصادی همچون رشد فزاینده پول، افزایش تورم، کسری بودجه، افزایش 
نرخ های مالیاتی و چرخه های تجاری از جمله دالیل بنیادی بحران های مالی و مسائل روانشناسی مربوط به بازار 
مانند اخبار یا شایعات حاکم بر جو بازار، عدم تقارن اطالعاتی، پیروی در بازار و خطر اخالقی در بازارهای به هم 

وابسته از جمله دالیل غیربنیادی بحران های مالی محسوب می شوند )رحمانی، 1387(.
بحران مالی اغلب موجب بروز رکود می شود. این رکود بیش از رکودهای عادی، بر مصرف، تولید، واردات، 
صادرات، اشتغال و سرمایه گذاری تأثیر می گذارد. رکود ناشی از بحران معمواًل دارای اثرات کاهشی و زیان انباشته 
بیشتری نسبت به دیگر انواع رکودها است. یک رکود ناشی از بحران، شش فصل طول می کشد که در مقایسه با 
دیگر انواع رکودها دو فصل بیشتر به طول می انجامد )لیون و والنسیا1، 2013(. بین سال های 1960 تا 2011 در 
شمار قابل توجهی از کشورهای پیشرفته، وقوع بحران های مالی مختلف، موجب کاهش قیمت دارایی ها، اعتبارات 
و سهام به میزان قابل مالحظه ای شد و به گونه ای که قیمت مسکن 12 درصد، میزان اعتبارات 7 درصد و قیمت 

سهام بیش از 15 درصد کاهش را تجربه نمودند )کالیسنز و کوزی2، 2013(.
به دلیل ارتباط تنگاتنگ میان بازارهای سرمایه در کشورهای پیشرفته، وقوع بحران در یک کشور به راحتی 
می تواند به دیگر کشورها سرایت نماید. به نظر می رسد در کشور در حال توسعه ای مانند ایران به دلیل تعامل 
اندک آن با دیگر اقتصادها به ویژه کشورهای پیشرفته از بحران های مالی آسیب کمتری ببیند، اما این بحران  ها 
از کانال هایی همچون کاهش عواید صادراتی )به ویژه نفت خام(، واردات گسترده کاالها، کاهش سرمایه گذاری 
خارجی، کاهش وام های بازرگانی و کمک های مالی به کشورهای کمتر توسعه یافته و ... می تواند سرایت نماید. 
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پیوند گسترده چین با اقتصاد جهانی می تواند موجب تأثیرپذیری اقتصاد این کشور از بحران مالی و رکود در 
اقتصاد کشورهای پیشرفته شود. از طرفی، رکود در اقتصاد چین نیز به نوبه خود موجب رکود اقتصادی در اغلب 
کشورهای کمتر توسعه یافته به ویژه ایران خواهد شد، چرا که با این کشورها ارتباط اقتصادی تنگاتنگی دارد 
)خضری، 1387(. ژیانگ، یو و هاشمی1 )2017( در پژوهشی تحت عنوان بحران های مالی و حرکت مشترک 
 2009 تا   2007 سال های  سهام طی  مهم  بازار  در شش  اخیر  مالی  بحران  تأثیر  بررسی  به  جهانی  بازارهای 
پرداختند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که بحران های مالی وابستگی متقابل میان بازارهای جهانی سهام را 
تقویت کرده است. همچنین همکاری های کلی میان این بازارها حتی پس از بحران ادامه داشته و در بعضی از 
اقتصادها باقی مانده است. همچنین پیسانی فری و سایپر2 )2010( در پژوهشی با عنوان مدیریت بحران های 
بانکی در اروپا به شیوه ای استداللی مراحل وقوع بحران های مالی در اتحادیه اروپا را در دوره زمانی 2007 تا 
2009 بررسی نمودند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که در فاصله زمانی دو مرحله از بحران رخ داده است و 
به این صورت که مرحله نخست بحران در اوت 2007 با مشکل نقدینگی عمومی و مرحله دوم در سال 2008 
با ورشکستگی برادران لیمن اتفاق افتاده است. میشکین3 )2011( در پژوهشی با عنوان استرانژی های سیاست 
پولی: درس هایی از بحران، به بررسی تعیین تاریخ وقوع بحران های مالی جهانی اقدام نمود. نتایج پژوهش نشان 
می دهد که بحران های مالی به دو مرحله مجزا قابل تفکیک هستند که مرحله اول از اوت 2007 شروع و تا اوت 
2008 ادامه داشته و به عنوان بحران اوراق بدون پشتوانه مسکن در آمریکا نام گذاری می شود و مرحله دوم در 

سپتامبر 2008 شروع شد به عنوان بحران مالی جهانی قابل تعریف است. 
بحران های مالی یکی از پدیده های متداول در اقتصاد داخلی و جهانی محسوب می شوند. بروز این بحران ها، 
هزینه های اقتصادی قابل توجهی برای کشورها به همراه دارد. سقوط بازارهای اوراق قرضه، اعتبارت و سهام، 
کاهش عمده شاخص ها و سقوط نرخ ارز از جمله عالئم بحران های مالی محسوب می شوند. بحران مالی می تواند 
بدهی های  و  پولی  بحران  مالی،  حباب های  ایجاد  بازارهای سهام،  بین المللی، سقوط  بازارهای  ویرانی  موجب 
خارجی شود به طوری که در نهایت موجب کاهش ناگهانی در فعالیت  های اقتصادی شده و پتانسیلی را برای 
ایجاد یک رکود اقتصادی ایجاد می کند )راشیکاس و واسیلیاسکاتی4، 2010(. همه این تحقیقات و پژوهش ها 
نشان دهنده این موضوع است که بحران های مالی جهانی در مقایسه با پاندمی عالئمی دارد که می توان به وجود 
بحران پی برد اما پاندمی ویروس کووید 19 در مقایسه با این بحران های مالی و اقتصادی جهانی به صورت 
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ناگهانی بروز می کنند و تأثیرات قابل توجهی بر اقتصاد جهان برجای خواهند گذاشت که تا زمان طوالنی این 
تأثیرات همچنان ادامه خواهند داشت. 

3- تصریح مدل
در  توانسته  که  است  اقتصادسنجی  از  شاخه ای  کرده  پیدا  فراوانی  کاربرد  امروزه  که  فضایی  اقتصادسنجی 
از داده های مکانی استفاده شده است،گسترش قابل توجهی پیدا کند.  آنها  دهه های اخیر در مطالعاتی که در 
در  واقع  در  باشد.  داشته  وجود  مکان  یا  فضا  عامل  که  دارد  کاربرد  مطالعاتی  در  عمومًا  فضایی  اقتصادسنجی 
چنین مطالعاتی که محقق از داده هایی استفاده می کند که دارای جزء مکانی متفاوتی هستند، دیگر به کارگیری 
از چنین  استفاده  در  فضایی  اقتصادسنجی  توانایی  و  نمی باشد  مناسب  اقتصادسنجی مرسوم چندان  شیوه های 
مکانی  جز  دارای  نمونه ای  داده های  که  زمانی  است.  باالتر  بسیار  مرسوم  اقتصادسنجی  به  نسبت  داده هایی 
هستند دو مسئله رخ خواهد داد: 1( وابستگی فضایی1 بین مشاهدات و 2( ناهمسانی فضایی2. وابستگی فضایی 
به مفهوم وجود ارتباط بین آنچه در یک نقطه از فضا رخ می دهد با آنچه در نقطه دیگر روی می دهد می باشد 
و در مجموعه ای از داده های نمونه ای به این معنی است که مشاهدات در مکان i وابسته به مشاهدات دیگر در 

مکان می باشند. به بیان دیگر:

7 
 

(. همه این 2010،  21کند )راشیکاس و واسیلیاسکاتی های اقتصادی شده و پتانسیلی را برای ایجاد یک رکود اقتصادی ایجاد می
توان به  دارد که می  های مالی جهانی در مقایسه با پاندمی عالئمیدهنده این موضوع است که بحرانها نشانتحقیقات و پژوهش

های مالی و اقتصادی جهانی به صورت ناگهانی بروز در مقایسه با این بحران  19وجود بحران پی برد اما پاندمی ویروس کووید  
همچنان ادامه خواهند    تأثیراتقابل توجهی بر اقتصاد جهان برجای خواهند گذاشت که تا زمان طولنی این    تأثیراتکنند و  می

 داشت. 

 مدل تصریح  -3

شاخه کرده  پیدا  فراوانی  کاربرد  امروزه  که  فضایی  دههاقتصادسنجی  در  توانسته  که  است  اقتصادسنجی  از  در  ای  اخیر  های 
داده  از  آنها  در  که  کند.مطالعاتی  پیدا  توجهی  قابل  است،گسترش  شده  استفاده  مکانی  در   های  عموماً  فضایی  اقتصادسنجی 

کند هایی استفاده میمطالعاتی کاربرد دارد که عامل فضا یا مکان وجود داشته باشد. در واقع در چنین مطالعاتی که محقق از داده 
شیوه  کارگیری  به  دیگر  هستند،  متفاوتی  مکانی  جزء  دارای  نمیکه  مناسب  چندان  مرسوم  اقتصادسنجی  توانایی  های  و  باشد 

ای های نمونهزمانی که داده   هایی نسبت به اقتصادسنجی مرسوم بسیار بالتر است.تصادسنجی فضایی در استفاده از چنین داده اق
وابستگی فضایی  . 23ی ی( ناهمسانی فضا2ن مشاهدات و یب 22ی یفضاوابستگی  ( 1 :دارای جز مکانی هستند دو مسئله رخ خواهد داد

ای از در مجموعهباشد و  دهد میدهد با آنچه در نقطه دیگر روی میآنچه در یک نقطه از فضا رخ میبه مفهوم وجود ارتباط بین 
 ر: باشند. به بیان دیگمی 𝑗𝑗مکان گر در یمشاهدات دوابسته به  iمکان ن معنی است که مشاهدات در یبه ا ایهای نمونهداده 

𝑌𝑌𝑖𝑖 = 𝑓𝑓(𝑌𝑌𝑗𝑗),              𝑖𝑖 = 1,2, … , 𝑛𝑛            𝑖𝑖 ≠ 𝑗𝑗   (1)  

 ازی  تواند هر مقددداریم  𝑖𝑖شاخصاین معنا که  ، به  و اجزا اخالل وجود داشته باشد  ان مشاهدات مختلفیم  توانداین همبستگی می
𝑖𝑖 = 1, … , 𝑛𝑛  ر مشاهده شده یفضا وابسته به مقاد ازک نقطه یمشاهده شده در  ایاطالعات نمونه رودرا اختیار کند. انتظار می

هددای ها در سطح مکانبین مشاهده در روابط انحرافی اشاره به یاصطالح ناهمسانی فضاباشد. از سوی دیگر گر یهای ددر مکان
صورت ه گر، رابطه خطی بیعبارت ده  . بانتظار بر روابط گوناگون برای هر نقطه در فضا وجود دارد  اغلب موارد. در  جغرافیایی دارد

 :شوده میدیر کشیتصوزیر به 
𝑌𝑌𝑖𝑖 =  𝑋𝑋𝑖𝑖𝛽𝛽𝑖𝑖 +  𝜀𝜀𝑖𝑖       (2)  

𝑖𝑖ردبه دست آمده  مشاهدات    بیانگر  𝑖𝑖که در آن   = 1,2,3, … , 𝑛𝑛    ،نقطه در فضا𝑋𝑋𝑖𝑖  نشان( دهنده بردارk×n از متغیرهای )
بیانگر خطای تصادفی در    𝜀𝜀𝑖𝑖و    iمتغیر وابسته در مشاهده یا مکان    𝑌𝑌𝑖𝑖مربوط به آن،    𝛽𝛽𝑖𝑖پارامترهای    توضیحی همراه با مجموعه

 به صورت زیر است: ن مفهومیان ایتر بدهیچیراه پرابطه مذکور است. 
𝑌𝑌𝑖𝑖 = 𝑓𝑓(𝑋𝑋𝑖𝑖𝛽𝛽𝑖𝑖 +  𝜀𝜀𝑖𝑖)      (3)  

و تخمین   ک نمونه از مشاهداتیتوجه به  با  𝛽𝛽𝑖𝑖ی از بردار ارامترپ  nای  برآورد مجموعه  انتظارتوان  (، نمی3)درنظر گرفتن رابطه  با  
یک    تنها   کهرا    مارکف  -گاوس   فرضیی نیز این  فضا  ناهمسانیه طور کلی  بمنحصر به فردی برای هر نقطه در فضا را داشت.  

،  25لسیج ،  2009،  24لسیج و پیس)  نمایدرا نقض می  دارد  وجودای  نمونههای  بین مشاهده   ثابت  انسیوار  بای مشخص  خط  رابطه

 
21. Racickas and Vasiliauskaite 
22. spatial dependence or patial autocorrelation 
23. spatial heterogeneity or spatial structure 
24. LeSage and Pace 
25. LeSage 

                                          )1(
شاخص  که  معنا  این  به  باشد،  داشته  وجود  اخالل  اجزا  و  مختلف  مشاهدات  میان  همبستگی می تواند  این 
 را اختیار کند. انتظار می رود اطالعات نمونه ای مشاهده شده در یک 
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(. همه این 2010،  21کند )راشیکاس و واسیلیاسکاتی های اقتصادی شده و پتانسیلی را برای ایجاد یک رکود اقتصادی ایجاد می
توان به  دارد که می  های مالی جهانی در مقایسه با پاندمی عالئمیدهنده این موضوع است که بحرانها نشانتحقیقات و پژوهش

های مالی و اقتصادی جهانی به صورت ناگهانی بروز در مقایسه با این بحران  19وجود بحران پی برد اما پاندمی ویروس کووید  
همچنان ادامه خواهند    تأثیراتقابل توجهی بر اقتصاد جهان برجای خواهند گذاشت که تا زمان طولنی این    تأثیراتکنند و  می
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می تواند هر مقداری از 
نقطه از فضا وابسته به مقادیر مشاهده شده در مکان های دیگر باشد. از سوی دیگر اصطالح ناهمسانی فضایی 
اشاره به انحراف در روابط بین مشاهده ها در سطح مکان های جغرافیایی دارد. در اغلب موارد انتظار بر روابط 
گوناگون برای هر نقطه در فضا وجود دارد. به عبارت دیگر، رابطه خطی به صورت زیر به تصویر کشیده می شود:
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همراه با مجموعه  پارامترهای  مربوط به آن،  متغیر وابسته در مشاهده یا مکان i و  بیانگر خطای تصادفی در 

رابطه مذکور است. راه پیچیده تر بیان این مفهوم به صورت زیر است:
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 ر: باشند. به بیان دیگمی 𝑗𝑗مکان گر در یمشاهدات دوابسته به  iمکان ن معنی است که مشاهدات در یبه ا ایهای نمونهداده 

𝑌𝑌𝑖𝑖 = 𝑓𝑓(𝑌𝑌𝑗𝑗),              𝑖𝑖 = 1,2, … , 𝑛𝑛            𝑖𝑖 ≠ 𝑗𝑗   (1)  

 ازی  تواند هر مقددداریم  𝑖𝑖شاخصاین معنا که  ، به  و اجزا اخالل وجود داشته باشد  ان مشاهدات مختلفیم  توانداین همبستگی می
𝑖𝑖 = 1, … , 𝑛𝑛  ر مشاهده شده یفضا وابسته به مقاد ازک نقطه یمشاهده شده در  ایاطالعات نمونه رودرا اختیار کند. انتظار می

هددای ها در سطح مکانبین مشاهده در روابط انحرافی اشاره به یاصطالح ناهمسانی فضاباشد. از سوی دیگر گر یهای ددر مکان
صورت ه گر، رابطه خطی بیعبارت ده  . بانتظار بر روابط گوناگون برای هر نقطه در فضا وجود دارد  اغلب موارد. در  جغرافیایی دارد

 :شوده میدیر کشیتصوزیر به 
𝑌𝑌𝑖𝑖 =  𝑋𝑋𝑖𝑖𝛽𝛽𝑖𝑖 +  𝜀𝜀𝑖𝑖       (2)  

𝑖𝑖ردبه دست آمده  مشاهدات    بیانگر  𝑖𝑖که در آن   = 1,2,3, … , 𝑛𝑛    ،نقطه در فضا𝑋𝑋𝑖𝑖  نشان( دهنده بردارk×n از متغیرهای )
بیانگر خطای تصادفی در    𝜀𝜀𝑖𝑖و    iمتغیر وابسته در مشاهده یا مکان    𝑌𝑌𝑖𝑖مربوط به آن،    𝛽𝛽𝑖𝑖پارامترهای    توضیحی همراه با مجموعه

 به صورت زیر است: ن مفهومیان ایتر بدهیچیراه پرابطه مذکور است. 
𝑌𝑌𝑖𝑖 = 𝑓𝑓(𝑋𝑋𝑖𝑖𝛽𝛽𝑖𝑖 +  𝜀𝜀𝑖𝑖)      (3)  

و تخمین   ک نمونه از مشاهداتیتوجه به  با  𝛽𝛽𝑖𝑖ی از بردار ارامترپ  nای  برآورد مجموعه  انتظارتوان  (، نمی3)درنظر گرفتن رابطه  با  
یک    تنها   کهرا    مارکف  -گاوس   فرضیی نیز این  فضا  ناهمسانیه طور کلی  بمنحصر به فردی برای هر نقطه در فضا را داشت.  

،  25لسیج ،  2009،  24لسیج و پیس)  نمایدرا نقض می  دارد  وجودای  نمونههای  بین مشاهده   ثابت  انسیوار  بای مشخص  خط  رابطه

 
21. Racickas and Vasiliauskaite 
22. spatial dependence or patial autocorrelation 
23. spatial heterogeneity or spatial structure 
24. LeSage and Pace 
25. LeSage 

                                                                    )3(

1. spatial dependence or patial autocorrelation
2. spatial heterogeneity or spatial structure
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 باتوجه به یک نمونه از 

7 
 

(. همه این 2010،  21کند )راشیکاس و واسیلیاسکاتی های اقتصادی شده و پتانسیلی را برای ایجاد یک رکود اقتصادی ایجاد می
توان به  دارد که می  های مالی جهانی در مقایسه با پاندمی عالئمیدهنده این موضوع است که بحرانها نشانتحقیقات و پژوهش

های مالی و اقتصادی جهانی به صورت ناگهانی بروز در مقایسه با این بحران  19وجود بحران پی برد اما پاندمی ویروس کووید  
همچنان ادامه خواهند    تأثیراتقابل توجهی بر اقتصاد جهان برجای خواهند گذاشت که تا زمان طولنی این    تأثیراتکنند و  می

 داشت. 

 مدل تصریح  -3

شاخه کرده  پیدا  فراوانی  کاربرد  امروزه  که  فضایی  دههاقتصادسنجی  در  توانسته  که  است  اقتصادسنجی  از  در  ای  اخیر  های 
داده  از  آنها  در  که  کند.مطالعاتی  پیدا  توجهی  قابل  است،گسترش  شده  استفاده  مکانی  در   های  عموماً  فضایی  اقتصادسنجی 

کند هایی استفاده میمطالعاتی کاربرد دارد که عامل فضا یا مکان وجود داشته باشد. در واقع در چنین مطالعاتی که محقق از داده 
شیوه  کارگیری  به  دیگر  هستند،  متفاوتی  مکانی  جزء  دارای  نمیکه  مناسب  چندان  مرسوم  اقتصادسنجی  توانایی  های  و  باشد 

ای های نمونهزمانی که داده   هایی نسبت به اقتصادسنجی مرسوم بسیار بالتر است.تصادسنجی فضایی در استفاده از چنین داده اق
وابستگی فضایی  . 23ی ی( ناهمسانی فضا2ن مشاهدات و یب 22ی یفضاوابستگی  ( 1 :دارای جز مکانی هستند دو مسئله رخ خواهد داد

ای از در مجموعهباشد و  دهد میدهد با آنچه در نقطه دیگر روی میآنچه در یک نقطه از فضا رخ میبه مفهوم وجود ارتباط بین 
 ر: باشند. به بیان دیگمی 𝑗𝑗مکان گر در یمشاهدات دوابسته به  iمکان ن معنی است که مشاهدات در یبه ا ایهای نمونهداده 

𝑌𝑌𝑖𝑖 = 𝑓𝑓(𝑌𝑌𝑗𝑗),              𝑖𝑖 = 1,2, … , 𝑛𝑛            𝑖𝑖 ≠ 𝑗𝑗   (1)  

 ازی  تواند هر مقددداریم  𝑖𝑖شاخصاین معنا که  ، به  و اجزا اخالل وجود داشته باشد  ان مشاهدات مختلفیم  توانداین همبستگی می
𝑖𝑖 = 1, … , 𝑛𝑛  ر مشاهده شده یفضا وابسته به مقاد ازک نقطه یمشاهده شده در  ایاطالعات نمونه رودرا اختیار کند. انتظار می

هددای ها در سطح مکانبین مشاهده در روابط انحرافی اشاره به یاصطالح ناهمسانی فضاباشد. از سوی دیگر گر یهای ددر مکان
صورت ه گر، رابطه خطی بیعبارت ده  . بانتظار بر روابط گوناگون برای هر نقطه در فضا وجود دارد  اغلب موارد. در  جغرافیایی دارد

 :شوده میدیر کشیتصوزیر به 
𝑌𝑌𝑖𝑖 =  𝑋𝑋𝑖𝑖𝛽𝛽𝑖𝑖 +  𝜀𝜀𝑖𝑖       (2)  

𝑖𝑖ردبه دست آمده  مشاهدات    بیانگر  𝑖𝑖که در آن   = 1,2,3, … , 𝑛𝑛    ،نقطه در فضا𝑋𝑋𝑖𝑖  نشان( دهنده بردارk×n از متغیرهای )
بیانگر خطای تصادفی در    𝜀𝜀𝑖𝑖و    iمتغیر وابسته در مشاهده یا مکان    𝑌𝑌𝑖𝑖مربوط به آن،    𝛽𝛽𝑖𝑖پارامترهای    توضیحی همراه با مجموعه

 به صورت زیر است: ن مفهومیان ایتر بدهیچیراه پرابطه مذکور است. 
𝑌𝑌𝑖𝑖 = 𝑓𝑓(𝑋𝑋𝑖𝑖𝛽𝛽𝑖𝑖 +  𝜀𝜀𝑖𝑖)      (3)  

و تخمین   ک نمونه از مشاهداتیتوجه به  با  𝛽𝛽𝑖𝑖ی از بردار ارامترپ  nای  برآورد مجموعه  انتظارتوان  (، نمی3)درنظر گرفتن رابطه  با  
یک    تنها   کهرا    مارکف  -گاوس   فرضیی نیز این  فضا  ناهمسانیه طور کلی  بمنحصر به فردی برای هر نقطه در فضا را داشت.  

،  25لسیج ،  2009،  24لسیج و پیس)  نمایدرا نقض می  دارد  وجودای  نمونههای  بین مشاهده   ثابت  انسیوار  بای مشخص  خط  رابطه

 
21. Racickas and Vasiliauskaite 
22. spatial dependence or patial autocorrelation 
23. spatial heterogeneity or spatial structure 
24. LeSage and Pace 
25. LeSage 

با درنظر گرفتن رابطه )3(، نمی توان انتظار برآورد مجموعه ای n پارامتری از بردار 
مشاهدات و تخمین منحصر به فردی برای هر نقطه در فضا را داشت. به طور کلی ناهمسانی فضایی نیز این 
فرض گاوس- مارکف را که تنها یک رابطه خطی مشخص با واریانس ثابت بین مشاهده های نمونه ای وجود 
دارد را نقض می نماید )لسیج و پیس1، 2009، لسیج2، 1999(. زمانی که پژوهشگران با داده های نمونه ای روبه رو 
هستند که عنصر مکان درآنها دخالت دارد، تکنیک اقتصادسنجی فضایی به خوبی قادراست نتایج قابل قبولی 
ارائه نماید و درصورت استفاده از اقتصادسنجی فضایی، تمامی قابلیت های اقتصادسنجی مرسوم حفظ شده به 
اضافه آنکه برخی از برآوردهای صورت گرفته دقیق تر خواهند بود. اقصادسنجی فضای دارای مدل های مختلفی 
است که در این پژوهش با توجه به برآورد متغیرهای اصلی تحقیق از مدل های SAR و SEM استفاده شده 

است.

4- داده ها و جامعه آماری 
بهادار  اوراق  بورس  شاخص  بر  کرونا  ویروس  آثار  بررسی  هدف  پژوهش  این  در  شد  بیان  که  همان طور 
بنابراین از  با بحران مالی سال 2007 میالدی است.  اروپا و آمریکا و مقایسه آن  کشورهای منتخب اتحادیه 
طریق روش اقتصادسنجی فضایی آثار متغیرهای مستقل نرخ بیکاری، سطح عمومی قیمت ها، متوسط قیمت 
نفت خام، صادرات، واردات بر شاخص بازار سرمایه است بدین منظور کشورهای بلژیک، کانادا، آلمان، دانمارک، 
اسپانیا، استونی، فنالند، فرانسه، مجارستان، ایرلند، ایتالیا، مکزیک، هلند، پرو، لهستان و ایاالت متحده آمریکا 
مورد سنجش قرار گرفته شده است. همچنین داده های مورد نیاز از سایت World Bank( WDI( استخراج 
شده  و به منظور تحلیل آثار ویروس کرونا به صورت ماهانه از سال 2020 تا سال 2021 و به منظور قیاس آن با 
آثار بحران سال 2007 میالدی، داده های ماهانه سال های 2007 تا 2008 به عنوان دوره زمانی در این پژوهش 

لحاظ شده اند.

1. LeSage and Pace
2. LeSage
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5- برآورد مدل
بحران  دو  در  موردنظر  نمونه  دو  برای  اصلی  معادله   نظری،  مبانی  در قسمت  گفته شده  به مطالب  توجه  با 

اقتصادی 2007 و بحران ویروس کرونا به شکل زیر تعریف شده است:
)4(

     )5(
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داده  .( 1999 با  پژوهشگران  که  نمونهزمانی  روبههای  تکنای  دارد،  دخالت  درآنها  مکان  عنصر  که  هستند  اقتصادسنجی یرو  ک 
نتایفضا قادراست  خوبی  به  نمایی  ارائه  قبولی  قابل  فضاو    دیج  اقتصادسنجی  از  استفاده  قابل  ،ییدرصورت  های  تیتمامی 

اقصادسنجی فضای دارای   تر خواهند بود.قیاقتصادسنجی مرسوم حفظ شده به اضافه آنکه برخی از برآوردهای صورت گرفته دق
استفاده شده    SEMو    SARهای  به برآورد متغیرهای اصلی تحقیق از مدل  های مختلفی است که در این پژوهش با توجهمدل

 است. 
  و جامعه آماری هاداده -4

بورس اوراق بهادار کشورهای منتخب اتحادیه بر شاخص  ویروس کرونا    بررسی آثار  هدف  این پژوهشکه بیان شد در    طورهمان
فضایی آثار متغیرهای    یاقتصادسنجمیالدی است. بنابراین از طریق روش    2007و مقایسه آن با بحران مالی سال    اروپا و آمریکا

  سرمایه است بدین منظور واردات بر شاخص بازار  ،  ، متوسط قیمت نفت خام، صادراتهانرخ بیکاری، سطح عمومی قیمتمستقل  
و  الیا، مکزیک، هلند، پرو، لهستان اسپانیا، استونی، فنالند، فرانسه، مجارستان، ایرلند، ایتبلژیک، کانادا، آلمان، دانمارک، کشورهای 

آمریکا   متحده  استایالت  شده  گرفته  قرار  سنجش  همچنین  مورد  سایت  داده .  از  نیاز  مورد    WDI  (World Bank )های 
و به منظور قیاس آن با آثار    2021تا سال    2020  سال  به صورت ماهانه ازتحلیل آثار ویروس کرونا  به منظور  و    استخراج شده
 . اندوره زمانی در این پژوهش لحاظ شدهبه عنوان د 2008تا  2007های سال های ماهانهدادهمیالدی،  2007بحران سال 

 برآورد مدل -5

و بحران  2007اقتصادی اصلی برای دو نمونه موردنظر در دو بحران  با توجه به مطالب گفته شده در قسمت مبانی نظری، معادله
 ویروس کرونا به شکل زیر تعریف شده است:

(ST)it = f(CPIit, UNit, Poilit, EXit, IMit)    ,   t = 1, … ,24        i = 1, … ,16         (4)  
(ST)it = f(CPIit, UNit, Poilit, EXit, IMit)    ,   t = 1, … ,24        i = 1, … ,16         (5)  

،  Poil، متوسط قیمت نفت خام UN ،CPIتابعی از نرخ بیکاری به عنوان متغیر وابسته است و  STیا شاخص قیمت بازار سهام 
اتحادیه اروپا و آمریکا   کشور  16  ازدوره زمانی بحران ویروس کرونا است که    ،اولنمونه    است که درIM   واردات،  EXصادرات  

ماهانه در   اقتصادی    نمونه دوم  و دراستفاده شده    2021تا سال    2020سال  به صورت  کشور    16  از  2007دوره زمانی بحران 
 :از  است  عبارت   هر دو نمونه شده است. کشورهای    استفاده   2008تا    2007های  سال   به صورت ماهانه دریه اروپا و آمریکا  اتحاد

ایالت  ایتالیا، مکزیک، هلند، پرو، لهستان و  ایرلند،  بلژیک، کانادا، آلمان، دانمارک، اسپانیا، استونی، فنالند، فرانسه، مجارستان، 
  همچنین متغیرهای تحقیق به صورت لگاریتم هستند. .متحده آمریکا

 بستگی فضایی در حداقل مربعات باقیمانده است و این آماره در جدول زیر آورده شده است: دهنده همنشان موران  آزمون 

 نتایج آزمون موران و والد  (1جدول) 
 5معادله  4معادله 

 آماره  مقدار  آماره  مقدار 
67/0  Moran I 34/0  Moran I 
51/20  Moran I-statistic 61/10  Moran I-statistic 
01/0-  Mean 10/0-  Mean 
00/0  Probability )Moran ( 00/0  Probability )Moran ( 
83/2  WALDS 58/1  WALDS 

شاخص قیمت بازار سهام یا ST به عنوان متغیر وابسته است و تابعی از نرخ بیکاری CPI ،UN، متوسط 
قیمت نفت خام Poil، صادرات EX، واردات IM است که در نمونه اول، دوره زمانی بحران ویروس کرونا 
است که از 16 کشور اتحادیه اروپا و آمریکا به صورت ماهانه در سال 2020 تا سال 2021 استفاده شده و در 
نمونه دوم دوره زمانی بحران اقتصادی 2007 از 16 کشور اتحادیه اروپا و آمریکا به صورت ماهانه در سال های 
2007 تا 2008 استفاده شده است. کشورهای هر دو نمونه عبارت  است  از: بلژیک، کانادا، آلمان، دانمارک، اسپانیا، 
استونی، فنالند، فرانسه، مجارستان، ایرلند، ایتالیا، مکزیک، هلند، پرو، لهستان و ایاالت متحده آمریکا. همچنین 

متغیرهای تحقیق به صورت لگاریتم هستند. 
آزمون موران نشان دهنده همبستگی فضایی در حداقل مربعات باقیمانده است و این آماره در جدول زیر آورده 

شده است:
جدول)1( نتایج آزمون موران و والد

معادله 5معادله 4

آمارهمقدارآمارهمقدار

0/67Moran I0/34Moran I

20/51Moran I-statistic10/61Moran I-statistic

-0/01Mean-0/01Mean

0/00Probability )Moran(0/00Probability )Moran(

2/83WALDS1/58WALDS

0/00Probability )WALDS(0/00Probability )WALDS(

منبع: یافته های تحقیق

فرضیه صفر آزمون موران و والد عدم همبستگی فضایی در اجزا اخالل است و نتایج حاصل از آزمون موران 
در دو معادله موردنظر در جدول )1( نشان می دهدکه فرضیه صفر مبنی بر عدم خودهمبستگی فضایی در اجزا 
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اخالل در معادله  های باال رد می شود زیرا آماره آزمون موران بزرگ تر از1/96 است و آماره ی آزمون والد به ترتیب 
2/83 و 1/58 است و می توان از اقتصادسنجی فضایی استفاده کرد.

فرض صفر آزمون های lmerror عدم همبستگی فضایی در اجزای اخالل و lmlag عدم وابستگی فضایی 
و   Lmerror_robust آزمون های  اجرای  به  نیاز  همین طور  و  می باشد  وابسته  متغیرهای  مشاهدات  در 
با کارآیی باالتری مورد بررسی قرار گیرند. درصورت رد فرضیه  نتایج آزمون ها  تا  Lmlag_robust است 
صفر مبنی بر عدم همبستگی فضایی در اجزا اخالل از مدل خطای فضایی و در صورت رد فرضیه صفر مبنی بر 
عدم همبستگی فضایی در مشاهدات متغیرهای وابسته از مدل مختلط رگرسیون  خودرگرسیون فضایی استفاده 
می شود اما در حالتی که هر دو فرضیه صفر رد شوند برای برآورد از مدل فضایی عمومی کمک گرفته می شود. 

نتایج آزمون ها در جدول زیر ارائه شده است.
جدول)2( نتایج آزمون های ضریب الگرانژ

معادله 5معادله 4

آمارهمقدارآمارهمقدار

395/53

)0/00(*
Lmerror

103/75

)0/00(
Lmerror

465/73

)0/00(
Lmlag

88/03

)0/00(
Lmlag

1/96

)0/16(
Lmerror_robust

17/91

)0/00(
Lmerror_robust

72/16

)0/00(
Lmlag_robust

2/19

)0/13(
Lmlag_robust

منبع: یافته های تحقیق        *اعداد داخل پرانتز برابر با احتمال هستند.

 lmerror_robust  نتایج جدول )2( نشان می دهدکه در معادله 4 به سبب کم تر بودن آماره آ زمون
 SAR از 6/635، از مدل lmlag_robust و lmerror ،lmlag و بزرگ تر بودن آماره آ زمون های
استفاده  شده  است و در معادله 5 به سبب کم تر بودن آماره آ زمون  lmlag _ robust و بزرگ تر 
بودن آماره آ زمون های lmerror ،lmlag  و lmerror_robust  از 6/635، از مدل SEM استفاده 

 شده  است.
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نتایج حاصل از برآورد مدل FAR نیز در جدول )3( حاکی از آن است که ضریب فضاییρ از نظر 
آماری معنادار می باشد و همبستگی فضایی مثبت در میان کشورها را  نشان می دهد. 

FAR جدول)3( نتایج برآورد مدل

معادله 5معادله 4

آمارهمقدارآمارهمقدار

0/98ρ0/99ρ

458/64Asymptot t-stat573/26Asymptot t-stat

0/00z-probability0/00z-probability

منبع: یافته های تحقیق

برای تخمین مدل نیاز به یک ماتریس وزنی استاندارد است که بیانگر وابستگی فضایی بین کشورهای منتخب 
می باشد. بدین منظور برای تهیه این ماتریس مربعی با ابعاد  )  نماینده تعداد مقاطع می باشد(، از اطالعات طول 
براساس  تا  برای هر کشور یک سطر و ستون درنظرگرفته شده است  استفاده می شود و  و عرض جغرافیایی 
تعیین گردد. نمایش دوبعدی  از کشورهای همسایه اش  مختصات طول و عرض جغرافیایی، فاصله هر کشور 
ماتریس مورد استفاده در دو معادله موردنظر، برای نشان دادن ارتباط فضایی کشورهای مورد بررسی در زیر 

ارائه شده است.

شکل )1(- نمایش ماتریس وزنی در کشورهای اتحادیه اروپا و آمریکا )معادله 4(
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شکل )2(- نمایش ماتریس وزنی در کشورهای اتحادیه اروپا و آمریکا )معادله 5(

در این قسمت از آزمون نسبت درستنمایی1 برای انتخاب یکی از دو مدل Pool و داده های تابلویی یا اثر ثابت 
استفاده می گردد. در صورت انتخاب مدل تابلویی، از احتمال آزمون هاسمن جهت گزینش یکی از دو مدل با 
وجود اثرات ثابت یا تصادفی کمک گرفته می شود )الهورست، 2011(2. که نتایج حاصل از انجام این آزمون ها با 

نرم افزار Eviews12 در جدول )4( ارائه گردیده است.
جدول)4( نتایج برآورد آزمون ها

معادله 5معادله 4

آزمونآمارهاحتمالآزمونآمارهاحتمال

0/00749/98Chow0/00137/83Chow

0/003381/29Bruesch Pagan0/00668/39Bruesch Pagan

0/0610/33Hausman0/990/01Hausman

منبع: یافته های تحقیق

Pool در مقابل مدل  بر مدل  chow مبنی  از آن است که فرضیه صفر آزمون   نتایج در معادله 4 حاکی 
داده های تابلویی با اثر ثابت و فرضیه صفر آزمون Bruesch Pagan مبنی بر مدل Pool در مقابل مدل 
داده های تابلویی با اثر تصادفی به سبب کمتر بودن احتمال از سطح معناداری 0/05 رد می شود و برای انتخاب 
مدل برآورد از آزمون hausman کمک گرفته می شود که بر طبق نتایج تحقیق، مدل داده های تابلویی با 

1. LR(test)
2. Elhorst (2011)
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اثر تصادفی انتخاب می گردد. اما در معادله 5، فرضیه صفر آزمون  chow مبنی بر مدل Pool در مقابل مدل 
داده های تابلویی با اثر ثابت و فرضیه صفر آزمون Bruesch Pagan مبنی بر مدل Pool در مقابل مدل 
داده های تابلویی با اثر تصادفی به سبب کمتر بودن احتمال از سطح معناداری 0/05 رد می شود و برای انتخاب 
مدل برآورد از آزمون hausman کمک گرفته می شود که بر طبق نتایج تحقیق در جدول، مدل داده های 
تابلویی با اثر تصادفی انتخاب می گردد. در نهایت در ادامه به برآورد نهایی مدل های SAR و SEM پرداخته 

شده است که نتایج در جدول )5( ارائه گردیده است.
جدول)5( نتایج برآورد نهایی

معادله 4
)SAR مدل(

معادله 5
)SEM مدل(

متغیرضرایباحتمالمتغیرضرایباحتمال

0/00-0/46UN0/00-0/46UN

0/000/11Poil0/000/38Poil

0/00-0/06EX0/01-1/11EX

0/000/02IM0/25-0/01IM

0/00-2/63CPI0/00-0/02CPI

0/88R20/53R2

   منبع: یافته های تحقیق        
نتایج برآورد مدل SAR در معادله 4 در جدول )5( نشان می دهد که تمام متغیرهای مستقل بر شاخص قیمت 
بازار سهام در سطح 95 درصد معنادار می باشند و با تئوری سازگاری دارند. R2  مدل نیز نشان دهنده ی این است 
که 88 درصد تغییرات در متغیر وابسته یعنی شاخص قیمت بازار سهام توسط متغیرهای توضیحی موجود در 

مدل توضیح داده شده اند. 
در ادبیات اقتصادی، بازارهای مالی به عنوان جریان های هدایت کننده منابع مالی از بخش غیرمولد به بخش 
تولید و مولد دارای نقش حیاتی در رشد اقتصادی، اشتغال زایی، سرمایه گذاری، تثبیت متغیرهای پولی و مالی و 
در مجموع بهبود رفاه جامعه دارند. اهمیت این بازارها به حدی زیاد است که به عنوان شریان های اصلی اقتصاد 
نام برده می شوند. بسیاری از مطالعات و تحقیقات اقتصادی تأیید می کنند که در صورت فقدان سرمایه کافی و 
بحران در بازارهای مالی، رشد اقتصادی و در پی آن اشتغال با مشکل جدی رو به رو خواهد شد. نتایج برآورد 
با کاهش نرخ بیکاری،  لذا  از آن است که نرخ بیکاری بر متغیر وابسته تأثیر منفی و معناداری دارد و  حاکی 
شاخص قیمت بازار افزایش می یابد. به عبارت دیگر می توان گفت که بهبود شاخص کل سهام موجب افزایش 
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سرمایه گذاری و در نتیجه رشد اقتصادی و افزایش اشتغال می شود و از این طریق نرخ بیکاری کاهش می یابد. 
از دیگر نتایج می توان به این نکته اشاره کرد که متوسط قیمت نفت خام بر شاخص قیمت بازار سهام تأثیر 
مثبت و معناداری داشته است به صورتی که افزایش قیمت نفت خام موجب افزایش قیمت بازار سهام شده است 
که بعضی از محققان این رابطه را تأیید می کنند از جمله یورالند1 )2009( و خمینس و همکاران2 )2005( بر 
این باورند که یک افزایش در قیمت نفت به دالیل افزایش در درآمد کشورهای صادرکننده نفت تأثیر مثبتی 
و  مخارج  در  افزایش  درآمدها،  افزایش  نتیجه  می رود  انتظار  باشد،  داشته  کشورها  این  اقتصادی  عملکرد  بر 
سرمایه گذاری ها و در نتیجه تزریق منابع مالی به اقتصاد، باشد که به نوبه خود موجب افزایش تولید و کاهش 
نرخ بیکاری می گردد و از این رو بازارهای سهام نیز تمایل به واکنش مثبت به چنین حوادثی را دارا می باشند. 

از متغیرهای دیگر این پژوهش می توان به متغیر CPI اشاره کرد که دارای تأثیر منفی و معناداری بر شاخص 
بازار سهام دارد و بین این دو متغیر رابطه معکوسی وجود دارد. این رابطه از دید بسیاری از محققان هم دارای 
تأثیر مثبت و هم دارای تأثیر منفی بر شاخص قیمت بازار سهام دارد و یکی از مباحث جدال برانگیز میان محققان 
است که با نتیجه مطالعه الشارکس3 )2004( مطابقت دارد. در این مطالعه نیز تأثیر منفی نرخ تورم بر شاخص 
قیمت بازار سهام تأیید شده است. افزایش سطح عمومی قیمت ها و نرخ تورم در فاصله زمانی، موجب می شود 
که مردم قدرت خرید کمتری داشته باشند و در نتیجه شرایط تورمی باعث کاهش قدرت خرید مردم و کاهش 
فرصت و تقاضا برای سرمایه گذاری در بازارهای مالی می شود و درآمدها بیشتر صرف هزینه های جاری می شوند 

و به تبع کاهش قیمت بازار سهام می شود.
در نهایت متغیرهای صادرات و واردات هستند که متغیر صادرات دارای تأثیر منفی و معناداری بر متغیر وابسته 
ارزی  درآمد  ویژه صادرات غیرنفتی،  به  افزایش صادرات  دارد.  معناداری  و  تأثیر مثبت  واردات  متغیر  اما  است 
مناسبی نصیب شرکت های صادراتی می کند و منجر به افزایش قیمت سهام آنها می  شود و در نتیجه شاخص 
قیمت بازار سهام افزایش می یابد اما با توجه به شرایط شوکی که ناشی از پاندمی ویروس کووید 19 بر صادرات 
وارد کرده است نتایج تأثیر منفی و معناداری از این متغیر را نشان می دهد که با درنظر گرفتن این بحران جهانی، 
بهبود  به  منجر  از کاالها  واردات گروهی  افزایش  است.  ابهام  در  نتایج  بلندمدت  در  و  است  قبول  قابل  نتایج 
سرمایه گذاری و افزایش تولید محصول نهایی می شود و از این رو سرمایه گذاری داخلی و اشتغال و بالتبع آن 

بازارهای مالی با رشد رو به رو می شوند که نتایج تحقیق را تأیید می کند. 

1. Bjornland
2. Jimenez and Rodriguez and Sanchez
3. Al sharkas
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همچنین نتایج برآورد مدل SEM در معادله 5 در جدول )5( نشان می دهد که تمام متغیرهای مستقل )به جز 
متغیر واردات( بر متغیر وابسته در سطح 95 درصد معنادار می باشند و با تئوری سازگاری دارند. R2  مدل نیز 
نشان دهنده ی این است که 53 درصد تغییرات در متغیر وابسته یعنی شاخص قیمت بازار سهام توسط متغیرهای 

توضیحی موجود در مدل توضیح داده شده اند.
نتایج برآورد حاکی از آن است که نرخ بیکاری بر متغیر وابسته تأثیر منفی و معناداری دارد و لذا با کاهش نرخ 
بیکاری، شاخص قیمت بازار سهام افزایش می یابد و می توان گفت که بهبود شاخص کل سهام موجب افزایش 
سرمایه گذاری، رشد اقتصادی و افزایش اشتغال شود و از این رو نرخ بیکاری کاهش می یابد. همچنین متغیر 
متوسط قیمت نفت خام بر شاخص قیمت بازار سهام تأثیر مثبت و معناداری داشته است به عبارت دیگر بین این 
دو متغیر رابطه مستقیم و مثبتی وجود دارد که در سال های 2002 تا 2008 نیز قیمت نفت با یک روند صعودی 
همراه با نوسانات اندک مواجه بوده است. در سال 2008 با وقوع بحران مالی در آمریکا و سرایت آن به اقتصاد 
جهانی، شاهد کاهش چشمگیری در قیمت جهانی نفت بودیم به طوری که قیمت آن از حدود 150 دالر به حدود 
40 دالر در هر بشکه رسید و در سال 2009 متوسط قیمت نفت به 60 دالر می رسد و درسال های 2010 و 2011 
میالدی افزایش قیمت نفت و عدم افزایش تولید ناخالص دنیا متناسب با قیمت نفت سبب شده تا شاخص هزینه 
نفت در سطوحی باالتر از سال 2008 قرار گیرد. لذا این شواهد نتایج تحقیق را تأیید می کند. از دیگر متغیرهای 
پژوهش، متغیر CPI است که دارای تأثیر منفی و معناداری بر شاخص قیمت بازار سهام دارد و بین این دو 
متغیر رابطه معکوسی وجود دارد. به صورتی که با افزایش نرخ CPI، شاخص قیمت بازار سهام کاهش می یابد. 
در نهایت متغیرهای صادرات و واردات مورد بررسی قرار گرفتند که متغیر صادرات دارای تأثیر منفی و معناداری 

و متغیر واردات تأثیر منفی و بی معنی بر متغیر وابسته دارد. 
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5- نتیجه گیری و پیشنهادات
منتخب  بهادار کشورهای  اوراق  بورس  بازار  بر شاخص  ویروس کرونا  آثار  بررسی  با هدف  پژوهش  این  در 
اتحادیه اروپا و آمریکا، اثر متغیرهای حقیقی همچون نرخ بیکاری، سطح عمومی قیمت ها، متوسط قیمت نفت 
تا سال 2021 و  بهادار به صورت ماهانه در سال 2020  اوراق  بازار بورس  خام، صادرات، واردات بر شاخص 
سال های 2007 تا 2008 میالدی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بیانگر تأثیر مثبت قیمت نفت و تأثیرات منفی 
متغیرهای نرخ بیکاری، سطح عمومی قیمت ها و صادرات بر شاخص قیمت این بازار است. نکته حائز اهمیت وجه 
اشتراک نحوه اثرگذاری متغیرهای یادشده )به غیر از متغیر حجم تجارت به دلیل وقوع شوک ناگهانی بر بخش 
عرضه و تقاضا و همچنین اثرپذیری بخش هایی که اتکای بیشتری بر نیروی انسانی داشته اند و از سویی اعمال 
محدودیت های متفاوت از سوی کشورهاست که همین امر عامل تفاوت نحوه اثر گذاری حجم تجارت در مقایسه 
با بحران جهانی است( در دوره زمانی پیدایش ویروس کرونا و دوران وقوع بحران جهانی سال 2007 میالدی 
است. بدین معنی که پاندمی کووید-19 به صورت ناگهانی جهان را متوجه بحرانی نموده است که دارای تبعات 
کوتاه مدت و حتی میان مدت می باشد. پژوهشگران عنصر ریسک و نااطمینانی که به دنبال خود تغییرات در روند 

بازارهای مختلف را در پیش دارد عنصر کلیدی تشابه آثار ویروس کرونا و بحران ها می دانند.
با توجه به این موضوع که نحوه پیدایش، آغاز و چگونگی انتقال شوک ها، تفاوت در نوع از حیث برون زا و 
درون زا بودن شوک های وارده و همچنین تفاوت درسطح و میزان اثرپذیری کشورها )از منظر کشورها با درآمد 
باال و پایین( از طریق پاندمی کرونا و بحران مالی متفاوت هستند اما آثار و نحوه اثرگذاری آنها بر متغیرهای 
حقیقی و پولی جوامع، از زمان وقوع بیماری تقریبًا تشابه داشته است و حتی برخی از محققان آثار ویروس کرونا 
را عمیق تر از بحران سال 2007 ارزیابی می کنند. تغییرات ایجاد شده در نرخ بیکاری، سطح تورم و همچنین 
قیمت نفت در اطالعات آماری ماهانه سال های 2020 و 2021 و همچنین اثرپذیری شاخص بورس اوراق بهادار 
با نحوه اثرگذاری این متغیرها در بحبوحه وقوع بحران مالی تقریبًا مطابقت داشته و می توان اذعان نمود پاندمی 
کرونا از زمان پیدایش با آثاری همچون وقوع یک بحران توأم بوده است و قاعدتًا با خود تبعات کوتاه مدت و 
میان مدتی نیز به همراه دارد. در این حین تنها استفاده از تجربیات بحران گذشته و مدیریت صحیح منابع، جوامع 
را قادر به حل مشکالت ناشی از آن و طی نمودن دوران درگیری با کمترین هزینه، رهنمون خواهد ساخت. 
همانطور که در زمان وقوع بحران جهانی کشورهایی که اقدامات به موقع در راستای حل معضالت ناشی از آن 
را اتخاذ نمودند از مشکالت کمتری برخوردار بودند، بنابراین اقدامات سریع و عکس العمل شدیدتر در زمان وقوع 

پاندمی کرونا نیز منجر به عملکرد بهتر با خسارات کمتری توام خواهد بود.
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گذشته،  پاندمی های  بررسی  همچنین  و  بحران  وقوع  خصوص  در  شده  گرفته  صورت  مطالعات  تحلیل  با 
پیشنهاداتی در قالب موارد ذیل، قابل ارائه هستند:

	 برقراری و یا حفظ و همچنین تسهیل هر چه بیشتر تجارت کاالیی در سطوح داخلی و خارجی خصوصًا در
زمینه مواد غذایی و دارویی به منظور جلوگیری از شیوع فقر و غالب شده بیماری بر افراد جامعه؛

	 مبذول توجه و صرف هزینه بیشتر در خصوص پیشگیری و درمان بیماری به منظور کوتاه نمودن دوران
درگیری با بیماری و حداقل کردن هزینه تحمیلی بر ابعاد مختلف جامعه؛

	 تحریک و رونق بخش هایی از اقتصادی که اهمیت نیروی کار در آنها کمتر بوده و مبتنی بر نوآوری هستند
همچون بخش های مبتنی بر تکنولوژی و استارت آپها به منظور کاهش هر چه بیشتر رشد اقتصادی؛

	حمایت از قشر آسیب پذیر جامعه؛
	.حمایت از کسب و کارهایی که بیشتر در معرض خسارت ناشی از وقوع بیماری کرونا هستند
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