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هدف این مقاله ارزیابی آثار همهگیری ویروس کرونا بر تولید صنایع تولیدی ایران است .به
منظور شناسایی موجهای کرونا ،در بخش اول از تجزیه و تحلیل موجک در دوره زمانی
روزانه از اسفند  98تا اسفند  99استفاده شده است و در بخش دوم تاثیر طول موجهای
مختلف بر  12شرکت خودرویی ،پاالیشی و حمل و نقل و  15شرکت غذایی ،دارویی و
بیمهای ،در دوره زمانی ماهیانه از فروردین  96تا اسفند  99با استفاده از دادههای تابلویی و
روش  EGLSمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است .در این تحقیق از طول موجهای روزانه
تا ساالنه کرونا و همچنین متغیرهای توضیحی تورم و شاخص پولی به منظور بررسی
وضعیت اقتصادی شرکتها در دوران کرونا بهره گرفته شده است .نتایج ناشی از تجزیه و
تحلیل موجک و اسکالوگرام تبدیل موجک پیوسته حاکی از آن است که پیکهای اول ،دوم
و سوم کرونا ،قویترین موجهای کرونا هستند .تفسیر نتایج تخمین مدل نشان میدهد که
از بین موجهای روزانه تا ساالنه کرونا ،موجهای روزانه ،هفتگی و چهارماهه کرونا تاثیر منفی
معنادار بر فروش شرکت دارد .این در حالی است که موج ماهانه کرونا اثر مثبت بر فروش
شرکتها را نشان می دهد .بر اساس نتایج مدل همچنین مشخص شد که تورم تاثیر مثبت
بر فروش و تولید شرکتها داشته و سپرده گذاری بیشتر از تسهیالت توانسته است بر
افزایش تولید و فروش شرکتها اثر داشته باشد.
واژههای کلیدی :کرونا ،موجک ،صنایع ،دادههای تابلویی.EGLS ،
طبقهبندی .C23 ،O41 ،L11 :JEL
 نویسنده مسئول مکاتبات
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-1مقدمه
بیماری کرونا ناشی از ویروس سارس-کوی ،12برای اولین بار در دسامبر  2019در شهر
ووهان چین ،شناسایی شد و در  11مارس نیز ،سازمان جهانی بهداشت شیوع کرونا را
همهگیری 2اعالم کرد (گودریس و همکاران .)2020 ،3صنایع تولیدی از جمله صنایعی
هستند که تحت تاثیر پاندومی کرونا قرار گرفتند .گسترش ویروس به شدت در رفتار
تقاضاکنندگان و عرضهکنندگان و توانایی صنایع و شرکتها برای عرضه کاال به بازار
مشکل ایجاد کرده است .یکی از دغدغههای اقتصاددانان ،بررسی اثرات این همهگیری بر
اقتصاد جهانی است .بررسی این موضوع که شیوع ویروس کرونا چه تأثیری بر فعالیت
اقتصادی بنگاهها و صنایع گذاشتهاست ،با پیچیدگیها و چالشهایی روبرو است .این
پیچیدگی از یک طرف ناشی از تنوع در فعالیت بنگاههای اقتصادی و تفاوت اثرگذاری
آن بر هر یک از این بنگاهها است و از طرف دیگر ،هر یک از این بنگاهها با شبکه
وسیعی از مشتریان ،عرضهکنندگان و نهادهای دولتی در ارتباط هستند و از آنها تأثیر
میپذیرند .تأثیرپذیری هر یک از اجزای این شبکه از شیوع ویروس ،میتواند بر بنگاه
مورد مطالعه نیز اثری متفاوت داشته باشد .به عالوه ،باید در نظر داشت که اگرچه در
ابتدا ،بعضی بنگاههای اقتصادی و شرکتهای ارائه دهنده خدمات از شرایط فعلی منتفع
میشوند ،اما ممکن است به دلیل تأثیر شیوع کرونا بر تأمینکنندگان آنها ،این بنگاهها
و شرکتها نتوانند از فرصت پیشآمده ،برای توسعه و گسترش فعالیت خود استفاده
کنند .به عنوان مثال ،به دلیل شرایط قرنطینه و عدم تجمع در یک فضای بسته،
بسیاری از شرکتها و بنگاهها به ناچار روی به دورکاری 4آوردهاند ،و همین امر باعث
شده تا ارائهدهندگان ابزارهای دورکاری با افزایش تقاضا مواجه شدهاند (سلیمی زاویه،5
.)1399
با توجه به این که پدیدهی کرونا یک پدیده نوظهور است و دسترسی به آمار و اطالعات
در این زمینه در ایران بسیار دشوار است ،بورس اوراق بهادار و شرکتهای زیر مجموعه
آن فرصت مناسبی برای بررسی این موضوع است .این موضوع از آن منظر دارای اهمیت
1
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است که شرکتهای بورس مکلف هستند؛ در بازههای ماهیانه گزارشهای شرکت خود
را در وب سایت ناشران (کدال) اطالع رسانی نمایند و لذا از شفافیت و سرعت مناسبی
برای این موضوع برخوردارند .از طرفی این شرکتها در بورس طیف وسیعی از تنوع در
زمینه اندازه شرکت و نوع فعالیت دارند و میتوانند حوزه مطالعاتی مناسبی برای این
منظور باشند .بر این اساس در این پژوهش به دنبال این پاسخ هستیم که همهگیری
کرونا بر فعالیت صنایع تولیدی منتخب چگونه تاثیر گذاشته است؟ برای این منظور در
این تحقیق ،در بخش دوم به بررسی مبانی نظری پرداخته و سپس پیشینه مطالعات
ارائه میشود .سپس به بررسی روش تحقیق در بخش چهارم پرداخته میشود و در
بخش پنجم تصریح مدل و نتایج ارائه میشود.

 -2ادبیات موضوع
یکی از مباحث مرتبط در زمینه نحوه اثرگذاری ویروس کرونا بر اقتصاد بررسی ادوار
تجاری است .ادوار تجاری ،الگوهای نوسانی منظم متغیرهای اقتصاد کالن نظیر تولید،
مصرف ،سرمایهگذاری ،اشتغال ،قیمتها و نرخهای بهره است که به طور کلی شامل
رونق و رکودهایی است که در اطراف مسیر رشد بلندمدت اقتصادی شکل میگیرد .بی-
ثباتی ادواری میتواند از شوکهای عرضه یا تقاضای کل یا ترکیبی از هر دو به وجود
آید (شاپیرو و واتسون1988 ،1؛ بالنچارد و کوا1988 ،2؛ یا گالی .)1992 3در این
سیستم شوکها به اندازه کافی تکرار میشوند تا سیستم را درحال نوسان نگه دارند.
پس هسته اصلی ادبیات ادوار تجاری بر شناسایی شوکهایی متمرکز است که نوسانات
در اطراف روند با ثبات بلندمدت فعالیتهای اقتصادی را به وجود آورند (چاترجی،4
 .)2000هر یک از مکاتب اقتصادی بر انواع خاصی از شوکها تاکید کردهاند .اولین
دیدگاههای مربوط به ادوار تجاری که بر الگوهای رشد اقتصادی متکی است را در عقاید
آدام اسمیت میتوان یافت .نوسانات اقتصادی ناشی از مکانیسمهایی است که برای
رسیدن به تعادل در نظر گرفته شدهاند .انعطافپذیری قیمتها و دستمزدها و نرخهای
بهره تعادل سه بازار اصلی یعنی محصول ،کار ،سرمایه را در اشتغال کامل فراهم می-
1
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سازد .پول فقط وسیله سنجش و مبادله است و تاثیری بر متغیرهای حقیقی اقتصاد
ندارد .پس سیاستگذاران را به سمتی سوق میدهد که از نقش و اهمیت شوکهای
پولی در ایجاد نوسانات اقتصادی چشمپوشی کند و به شوکهای عرضه روی بیاورند
(مانکیو .)1989 ،1شوکهای کالن به صورت تغییرات غیرقابل انتظار متغیرهای مهم
اقتصاد کالن چون حجم پول ،مخارج دولتی ،نرخ ارز حقیقی و درآمد ارزی حاصل از
صادرات و شوکهای بخشی به صورت شاخصهایی از تحوالت بهرهوری در بخشهای
مختلف در نظر گرفته میشود (درگاهی و پرخیده .)1385 ،2در بخش تقاضا شوکهای
زیادی وجود دارد که شامل مخارج دولت ،سرمایهگذاری بخش خصوصی و حجم
نقدینگی است.
از نگاه دیگر میتوان پیامدهای اقتصادی شیوع بیماری کرونا در اقتصاد جهانی را جزو
شوکهای اقتصادی طرف عرضه طبقهبندی کرد .شوکهای عرضه شوکهایی هستند
که تورم و فعالیت واقعی را در جهت مخالف حرکت میدهند و اتفاقی است که تولید کل
اقتصاد را برای برخی صنایع دشوارتر و پرهزینهتر میکند (بکارت و همکاران.)2020 ،3
شوکهای بخش عرضه همچنین موجب تغییرات معناداری در بهرهوری میشوند .به
طور کلی شوکهای طرف عرضه شامل قیمت حاملهای انرژی و تکنولوژی یا نرخ رشد
بهره وری نیروی کار در تولید است .همچنین یکی از طرق متفاوت ایجاد شوک عرضه،
بیماری است .شوک عرضه ناشی از همهگیریها بیشتر به عنوان شوک عرضه نیروی
کار در نظر گرفته میشود .چندین مطالعه قبل از کووید  19بر از دست دادن مستقیم
نیروی کار ناشی از مرگ و میر متمرکز شدهاند (مک کیبین و سیدورنکو.)2006 ،4
برخی نیز به تعطیلی مدارس اشاره کردهاند (کوگ برون 5و همکاران2010 ،؛ مککیبین
و فرناندو .)2020 ،6به عالوه شوک عرضه نیروی کار ،به دلیل مرگ و میر ،عوارض ناشی
از عفونت و عوارض ناشی از نیاز به مراقبت از اعضای آسیب دیده در نظر گرفته شده
است (کوگ برون.)2010 ،
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در همهگیری کووید  ،19کشورهای بسیاری طرح فاصلهگذاری را اجرا کردند که اثرات
اقتصادی بزرگ تری از پیامدهای مستقیم مرگ و میر را داراست؛ زیرا اگر اقدامات فاصله
اجتماعی انجام شود ،فقط بخشی از جمعیت آلوده میشود و در نهایت میمیرند ،اما
اثرات عمیق آن بر اقتصاد را نمیتوان نادیده گرفت (مک کیبین و فرناندو.)2020 ،
میزان باالی مرگ و میر و عوارض ناشی از بیماری کووید  19باعث کاهش نیروی کار
میشود؛ که این نیز خود مانع تولید میشود .همچنین سیاستهای فاصله اجتماعی و
اقدامات قرنطینه (تعطیلی کارخانه و فروشگاهها ،قرنطینه و محدودیتهای حرکتی) با
هدف کاهش انتقال و جلوگیری از شیوع بیماری ،منجر به کاهش تولید میشود .با
شیوع این ویروس و مشاهدات آمار ناشی از مرگ و میر و درجه باالی سرایت آن ،یکی از
اولین اقدامات دولتها ،انجام قرنطینه و طرح فاصلهگذاری اجتماعی بود که موجب
محدودیت در بسیاری از فعالیتهای صنایع گردید .از طرفی وقتی کارگران به دلیل
اخراج گسترده ،درآمدشان را از دست میدهند ،به ناچار هزینههای خود را کاهش
میدهند .شرکتها و صنایع نیز سرمایهگذاریهای خود را به دلیل عدم اطمینان نسبت
به کووید  19به تاخیر میاندازند .بنابراین یکی از پیامدهای این پدیده ،تعطیلی بسیاری
از مشاغل و کاهش تولید ناخالص داخلی کشورهای درگیر بود (بالدوین و
دیمائورو.)2020،1
همهگیریها به شدت بر الگوهای هزینههای مصرفکننده تاثیر میگذارند .مصرف-
کنندگان به منظور کاهش خطر قرار گرفتن در معرض ویروس ،تقاضا برای محصوالت و
خدماتی که منجر به تماس نزدیک با دیگران است ،را کاهش میدهند .در روزهای اولیه
شیوع ،رفتار ذخیرهسازی باعث افزایش مستقیم تقاضا در بخش خرده فروشی شد و
هزینهها به طور چشمگیر افزایش یافت (باکر و همکاران .)2021 ،2پس در سمت تقاضا
کاهش درآمد و ترس از همهگیری منجر به کاهش مخارج بخش خصوصی شده است.
اگرچه بعضی از تاثیرات ممکن است با افزایش مخارج دولت جبران شود ،اما اثر شوک
تقاضا در کوتاه مدت منفی است .به علت عدم تمایل مردم به خرید (به دلیل رعایت
نکات بهداشتی) و کاهش درآمد خانوارها (آسیب دیدگی شغلی) تقاضای مصرفی

Baldwin & Di Mauro
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خانوارها کاهش یافته و همچنین افزایش پسانداز به دلیل عدم اطمینان از آینده و بسته
شدن مرزهای زمینی توسط کشورهای همسایه به دلیل رعایت نکات بهداشتی و شیوع
ویروس بر افزایش بیشتر قیمت ارز و کاهش صادرات و واردات میشود و در نهایت
منجر به کاهش تولید و فروش میشود (طاهری نمهیل.)1399 ،1
عالوه بر اینها هزینههای اقتصادی واقعی بیماریهای عفونی بسیار باال است .هزینههای
مستقیم و غیرمستقیم اقتصادی بیماری مانند مرگ و میر ،از دست دادن درآمد آینده به
دلیل تعطیلی مشاغل و از دست دادن وقت و درآمد سرپرستان به دلیل مراقبتهای
پزشکی به هزینههای اقتصادی مربوط به بیماری اضافه میشود .در نتیجه کانالهای
زیادی وجود دارد که از طریق آنها شیوع بیماریهای عفونی بر اقتصاد اثر میگذارند.
بنابراین از این جهت است که شوک بیماریهای واگیر بیشتر به عنوان شوک عرضه
نیروی کار تلقی میشود .گروه مشاوران مکنزی تاثیر بحران کرونا در بخش صنعت را در
شکل  1مورد بررسی قرار داده است (هیرت و همکاران.)2020 ،2
نگرانی از
دورکاری

حضور در

سخت

مغازه

گیری بانک

کاهش

بسته شدن

درآمد

ناگهانی

دولت

مرزها
بیمه و

عدم ثبات
ویژگی های

شبکه تامین

مالیات

صنعتی کرونا
هنجارهای

ورشکستگ

محیط

ی شرکا
ضعیف شدن

بهداشت

ساختار سنتی

فردی

عرضه

تغییر الگوی
خرید مشتریان

بی وفایی
شبکه

کاری

کارکنان

فروش

شکل ( :)1ویژگیهای بحران کرونا در بخش صنعت )تولید و کسب و کارها) بر اساس
گزارشات گروه مکنزی

)Taheri Namhil. (2020
Hert et al.

1
2

181

فصلنامه نظریههای کاربردی اقتصاد /سال نهم /شماره  /1بهار 1401

همچنین مرکز مطالعات سیاست اقتصادی  CEPRدر کتابی با عنوان «اقتصاد در زمان
کووید  »19به بررسی اثرات اقتصادی کرونا پرداخته است .ضربات سه گانه وارد بر بخش
تولید در زمان بحران کرونا در شکل ارائه شده است (میرجلیلی و همکاران:)1398 ،1
کاهش شدید تقاضا

اخالل در زنجیره

تامین

اخالل در عرضه

مستقیم که مانع
تولید است

ضربات سه گانه به
بخش تولید

شکل ( :)2ضربات سه گانه به بخش تولید
منبع :معاونت آموزشی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی

با توجه به جدید بودن موضوع ،اکثر مطالعات انجام شده در خارج کشور است و تاکنون
مطالعهای داخلی درباره این موضوع مشاهده نشده است .از این رو به تعدادی از مطالعات
مرتبط و نزدیک با موضوع در داخل پرداخته میشود.
شهرکی و قادری )1398( 2در تحقیقی با عنوان «تاثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی بر
مخارج خانوادهها» نشان دادند که عوامل اقتصادی مثل متغیرهای درآمد ،داشتن بیمه،
مخارج بیمه و عوامل اجتماعی شامل باسواد و متاهل بودن سرپرست خانواده ،مخارج
آموزش تاثیر مستقیم بر خانوادهها به بازار سالمت داشته و متغیرهای جمعیتشناختی
مثل سن سرپرست ،بعد خانوار و جمعیت سالمند تاثیر مستقیمی بر خرید کاال و
خدمات سالمت داشته است .نتایج نشان داده که افراد با درآمد باالتر میتوانند از کاال و
خدمات سالمت بیشتری استفاده کنند.
منتی )1399( 3در تحقیقی با عنوان «بررسی اثرات ویروس کرونا بر اقتصاد جهانی»
نشان داد که این بحران بیش از هر چیز تهدیدی برای سالمت عمومی شناخته میشد و
رفته رفته تبدیل به یک تهدید اقتصادی در جهان شد و براورد شد که ضربه اقتصادی
همهگیری آن بیش از بحران  2008خواهد بود .همچنین اثرات همهگیری این ویروس
1

)Mir Jalili et al. (2019
)Shahraki & Ghaderi (2019
3
)Menati (2020
2
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بر بخشهای مهم اقتصاد جهانی نظیر بازارهای مالی ،بازار نیروی کار ،بازار انرژی را مورد
بحث قرار داد و به این نتیجه رسید که اکثر کشورها سیستم ردیابی تماس را برای
شناسایی و قرنطینه کردن افراد در معرض خطر بیماری اجرا کردند و بستن مرزها و
استفاده از ماسک و رعایت فاصلهگذاری اجتماعی از اقدامات مهم دیگر بود.
کشاورزی و همکاران )1399( 1در تحقیقی با عنوان «نقش دولت در شرایط مواجهه با
بیماری پاندمیک» به درک اثر شیوع بیماریهای عفونی و واگیر بر اقتصاد و تحلیل
نقش دولت در شرایط مواجهه با بحران پاندمی پرداختند و واکنشهای مالی دولت بر
متغیرهای کالن اقتصادی تحلیل شد و نتایج نشان داد که اثر تکانه مخارج دولت به
اندازه یک انحراف معیار بر متغیرهای کالن اقتصادی در شرایط بیماری بازخورد کمتری
داشته است.
گوریری و همکاران )2020( 2با بهرهگیری از نظریه شوک عرضه کینزینها ،شوکهای
اقتصادی مربوط به همهگیری کرونا را شوکهای طرف عرضه معرفی کردند و اثبات
میکنند که شوکهای طرف عرضه باعث تغییرات بزرگتری در تقاضای کل میشود.
محققین این بررسی نشان میهند که شوکهای ناشی از تامین مواد اولیه ،نواقص بازار و
جانشینی کم بین بخشهای اقتصادی در شرایط اپیدمی کرونا منجر به رکود بیشتر
میشود و سیاست مطلوب و بهینه در این الگو ،استفاده کمتر از سیاستهای پولی و
پرداخت بیمه به کارگران آسیبدیده و حذف بخشهای واسط متمرکز است.
باروت و همکاران )2020( 3با توجه به اپیدمی کرونا و طرح فاصلهگذاری اجتماعی که
باعث کاهش میزان کار و ارزش افزوده و بازده شده است ،در پژوهششان با استفاده از
الگوی استاندارد شبکههای تولید و با استفاده از پرسشنامه به بررسی نتایج این شوک در
کشور فرانسه پرداختند .نتایج نشان داد که طرح شش هفتهای فاصلهگذاری اجتماعی،
منجر به کاهش  5/6درصدی تولید ناخالص داخلی گردید .عالوه بر بخشهایی که
مستقیما تحت تاثیر فاصله گذاری هستند ،بخشهایی که ارزش افزوده آنها بیشترین
کاهش را نشان میدهد ،بخشهای باالدستیاند؛ یعنی بیشترین فاصله را از تقاضای
نهایی دارند.
1

)Keshavarzi et al. (2020
Guerrieri et al.
3
Barrot et al.
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آدامز پرسل و همکاران )2020( 1با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به بررسی تاثیرات
منفی بیماری کووید  19بر درآمد و عرضه نیروی کار در کشورهای انگلستان و آمریکا
پرداختند .نتایج این مطالعه نشان میدهد ،پیامد منفی اقتصادی برای کارگران جوان،
کسانی که درآمد کار پایین دارند ،بسیار ناگوار است.
چانونا و همکاران )2020( 2در مطالعهای با استفاده از الگوی ماتریسی ،به بررسی
شوکهای عرضه وتقاضا در ارتباط با بیماری کووید  ،19برای کشور آمریکا پرداختند.
برای انجام تجزیه و تحلیل ،شوک عرضه صنایع را به ضروری و غیر ضروری دستهبندی
کردهاند و یک شاخص کار از راه دور برای بررسی شغلهای مختلف ،برای کار در خانه
ایجاد کردهاند .نتایج نشان داده که مشاغل با دستمزدهای پایین نسبت به شوکهای
نامطلوب بسیار آسیبپذیرند درصورتیکه مشاغل با دستمزد باال مصون هستند.
اینو و تودو )2020( 3در تحقیقی ،اثر اقتصادی قرنطینه توکیو را برای جلوگیری از
گسترش کووید  ،19با استفاده از یک الگو در زنجیرههای عرضه حدود  1/6میلیون بنگاه
در ژاپن شبیه سازی کردند .آنها تاکید داشتند که به علت کمبود تقاضا و عرضه اثر
منفی این قرنطینه از طریق زنجیرههای تامین به مناطق دیگر گسترش پیدا میکند .اگر
فعالیتهای تولیدی غیر ضروری ،در توکیو  1ماه تعطیل شود ،تاثیر غیر مستقیم بر سایر
مناطق  2برابر تاثیر مستقیم بر توکیو خواهد بود و باعث میشود  5/3درصد تولید
ناخالص داخلی ساالنه از دست برود.
فرناندس )2020( 4در پژوهشی به اثرات اقتصادی ویروس کرونا برای  30کشور
پرداخته است .نتایج نشان داده که اثرات اقتصادی شیوع کرونا به دلیل مقایسه با بیماری
سارس یا بحران  2008دستکم گرفته شده است .اقتصادهای خدمات محور بیشتر
تحت تاثیرات منفی قرار میگیرند .بعضی کشورها مانند اسپانیا و یونان و ...که به
گردشگری متکی هستند ،تحت تاثیر این بحران قرار خواهند گرفت و این بحران باعث
ایجاد اثرات منفی در زنجیرههای تامین میشود.

1
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شن و همکاران )2020( 1در مطالعهای با عنوان «تاثیر همهگیری ویروس کرونا بر
عملکرد شرکتها» پرداختند .نتایج نشان داد که عملکرد شرکت در سه ماهه اول سال
 ،2020برای صنایعی مانند حمل و نقل و گردشگری که تحت تاثیر همهگیری قرار
گرفتهاند ،کاهش چشمگیری داشته است.
چودهاریو 2و همکاران ( )2020در مطالعهای دیگر با عنوان «استراتژیهای مقابله با
تاثیرات همهگیری کووید  19در صنایع غذایی و آشامیدنی» به بررسی تاثیرات این
بیماری در صنایع غذایی و آشامیدنی میپردازند .یافتهها نشان میدهد که تاثیرات
کوتاهمدت این بیماری همهگیر ،مانند انقضا محصول ،کمبود سرمایه در گردش و فعالیت
محدود توزیعکنندگان ،بسیار شدید بوده است.
پیوروانتو و همکاران )2020( 3در مطالعهای با عنوان «تاثیر کووید  19در عملکرد
صنعت :مطالعه اکتشافی شرکتهای اندونزیایی» به بررسی تاثیرات همهگیری بر عملکرد
شرکت میپردازند .نتایج این مطالعه برخی تاثیرات همهگیری کووید  19مانند کاهش
واردات مواد اولیه ،کاهش فروش ،کاهش ظرفیت تولید را نشان میدهد.
بلوم و همکاران )2021( 4در تحقیقی با عنوان «تاثیر کووید  19روی شرکتهای ایاالت
متحده» نشان میدهد بنگاههای اقتصادی بیشترین افت فروش را در اواسط سال
 2020گزارش کردهاند؛ اما یک سال بعد در اواسط سال  2021زیان فروش بزرگ را
پیشبینی میکنند.
د-وت 5و همکاران ( )2021در مطالعهای دیگر زیر عنوان «تاثیر همهگیری کووید  19بر
صنایع اتحادیه اروپا» نشان میدهند که بحران کووید 19تاثیر قابل توجهی بر اقتصاد
اتحادیه اروپا داشته و باعث واکنشهای بیسابقه سیاسی در سراسر اروپا و جهان شده
است .نتایج این تحقیق نشان میدهد که شوکهای اقتصادی ،مربوط به موجهای دوم و
موجهای بعدی در مقایسه با موج اول بیشتر تحت فشار قرارگرفتهاند و انتظار میرود تا
اواسط سال  2022در اتحادیه اروپا و منطقه یورو به سطح قبل از بحران برسد.
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در پژوهشی با عنوان «شرکتها در سراسر جهان در طی شیوع کووید ،»19
( )2021به بررسی مشاغل مختلف و شرکتها در سراسر جهان میپردازد که تحت تاثیر
همهگیری قرار گرفتهاند .نتایج نشان دهنده این است؛ که بسیاری از شرکتها و مشاغل
مجبور به تعطیلی موقت به ویژه در بخشهای آسیب دیده هستند.

-3روششناسی تحقیق
 -1-3تجزیه و تحلیل موجک
در سال  1822ریاضیدان و فیزیکدان فرانسوی ،جان باپتیست جوزف فوریه 2در کتاب
نظریه تجزیه حرارت نشان داد که هر تابع دورهای (سیگنال )3میتواند به صورت
مجموعه بینهایتی از توابع نمایی پیچیده دورهای تعریف شود (اوزگونل و همکاران،4
 .)2004گراپس )1995( 5نیز نشان داد تجزیه موجک شامل مجموعهای بینهایت از
توابع مبنایی امکان پذیر است که در آن ،دسترسی سریع به اطالعات بر خالف سایر
روشها وجود دارد .از این رو بر پایهی آنالیز فوریه ،آنالیز موجک میتواند به صورت
تجزیه سریهای زمانی ،در مقیاسهای زمانی مختلف یا افقهای زمانی متفاوت تجزیه
گردد (این و همکاران .)2008 ،6در آنالیز موجک ،سیگنال به صورت ترکیب خطی از
توابع موجک نشان داده میشود (سفتر و ازون 2007 ،7و  .)2008بر اساس طول دادهها،
دو موج اصلی موجکها وجود دارد .اولین موج ،تبدیل موجک پیوسته ( )CWT8است
که برای کار با سری های زمانی تعریف شده و بر روی محور حقیقی کامل طراحی شده
است .موجک دوم ،تبدیل موجک گسسته ( )DWT9است .این موجک ممکن است برای
جداسازی و آزمایش عمق یک سری در فرکانسهای متفاوت مطالعه شود (کونلون و
همکاران .)2008 ،10در این زمینه موجکها به دو نوع تقسیم میشوند :موجک پدر( 11
1
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 ) و موجک
تعریف میشوند:

مادر( 1

()1

( (جنسای و همکاران .)2002 ،2این موجکها به صورت زیر
∫ (𝑡)𝑑𝑡 = 0
∫ (𝑡)𝑑𝑡 = 1

قسمت های صاف و با فرکانس کم یک سیگنال ،با استفاده از موجک پدر نشان داده
میشود و موجک مادر ،به منظور نشان دادن قسمتها با جزئیات بیشتر و با فرکانس
باال استفاده میشود .موجکهای پدر و مادر ،به ترتیب به صورت رابطهی ( )2و ()3
نشان داده میشود.
𝑗

𝑘 𝑗𝑡−2
)
𝑗2
𝑗
𝑘 𝑗𝑡−2
) 𝑗22 ( 2

()2

(𝜑 𝜑𝑗,𝑘 (𝑡) = 22

()3

= )𝑡( 𝑘𝑗,

توابع موجک تقریب زننده 𝜑𝑗,𝑘 ،و 𝑘 𝑗,نسخههای ترجمه شده و مقیاسبندی شدهی
𝜑 و  هستند که در آن 𝑗 2فاکتور مقیاس یا اتساع است .تخمین سری موجک متعامد
به یک سیگنال ) f(tبه صورت رابطه ( )4به دست میآید.
)𝑡( 𝑘𝑓𝑗 (𝑡) = ∑𝑘 𝑆𝑗,𝑘 𝜑𝑗,𝑘 (𝑡) + ∑𝑘 𝑑𝑗,𝑘 𝑗,𝑘 (𝑡) + . . . + ∑𝑘 𝑑𝐼,𝑘 𝐼,
()4
در این رابطه  jتعداد مقیاسهای چند تحلیلی و  kدامنهای از یک تا تعداد ضرایب در
اجزاء متناظر است .همچنین ،ضرایب جزئیات )𝑑𝑗,𝑘 , . . . . , 𝑑𝐼,𝑘 ( 3نوسانات فرکانس باالتر
را در نظر میگیرند و انحرافات مقیاس ریز روند 4را به صورت رابطه ( )5نشان میدهند.
ضرایب سطح صاف ( 𝑘 )𝑆𝑗,رفتار روند را میگیرند و به صورت رابطه ( )6محاسبه میکند:
𝑑𝑗,𝑘 = ∫ 𝑗,𝑘 (𝑡)𝑓(𝑡)𝑑𝑡 j=1,….J
()5
()6
𝑡𝑑)𝑡(𝑓)𝑡( 𝑘𝑆𝑗,𝑘 =∫ 𝜑𝑗,
که در آن 𝑘 𝑆𝑗,نشانگر ضرایب صافی 5یا ضرایب تخمین 6و 𝑘 𝑑𝑗,ضرایب جزئیات یا
موجک هستند.
تقریب سری موجک از یک سیگنال اصلی )  ، f (tبه صورت رابطه ( ،)7از بخشهای
سیگنال جزئیات و سیگنال صاف تشکیل شده است:
1
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)f(t)≈ SJ (t)+ DJ (t)+ DJ−1 (t)+…+ DI (t

()7
در رابطهی فوق )𝑡(  SJو )𝑡(  DJبه صورت رابطهی ( )8و ( )9تعریف میشوند.
()8
)𝑡( 𝑘SJ (𝑡) = ∑𝑘 𝑆𝐽,𝑘 𝜑𝐽,
)𝑡( 𝑘DJ (𝑡) = ∑𝑘 𝑑𝐽,𝑘 𝐽,
()9
عبارات موجود در رابطهی ( )7یک تجزیه سیگنال در اجزاء سیگنال متعامد (t)+ SJ
) DJ (t)+ DJ−1(t)+…+ DI (tدر مقیاسهای مختلف نشان میدهد .تخمین رابطه ()5-3
یک تجزیه چند تحلیلی )MRD( 1نامیده میشود .بنابراین ،هر نقطه میتواند به عنوان
مجموعه ای از جزئیات موجک و سطح صاف موجک ،بر روی مقیاسهای زمانی مختلف
تجزیه شود ،ضرایب سطح صاف عمدتاً رفتار روند دادهها را تسخیر میکنند ،در حالی که
ضرایب جزئیات ،انحراف از رفتار روند را برای مقیاسهای ریز نشان میدهند.
هنگامی که سری زمانی در  Jسطح تجزیه می شود ،اگر دادهها به صورت روزانه باشند،
سطح  1نوسانات  2تا  3روزه ،سطح  2نوسانات  4تا  9روزه ،سطح  3نوسانات  8تا 27
روزه و سطح  Jنوسانات 𝐽 2تا 𝐽 3را نشان میدهد .این تحلیل برای دادههای هفتگی،
ماهانه ،فصلی و ساالنه نیز برقرار است (جنسای ،سلککو وایتچر .)2002 ،فرناندز 2
( )2006نشان میدهد عادیترین موجکهای استفاده شده ،موجکهای متعامد هستند.
همچنین بر اساس تحقیق منصوری و فرازمند ( )1399بهترین نوع موجک ،موجک های
متعامد متعامد هستند؛ که در این تحقیق از موجک کو ایفلتس 4استفاده شده است .تصویر
کلی آن به صورت شکل است:

شکل ( :)3شمای کلی موجک کو ایفلتس
منبع :یافتههای تحقیق

همانطور که از نمودارها مشخص است ،با افزایش مرتبه موجک ،فرکانس موجک با جزئیات
بیشتری همراه خواهد بود.

Multi-Resolution Decomposition
Fernandez

1
2
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-2-3تصریح مدل و معرفی متغیرهای پژوهش
اگر تکنولوژی به صورتی باشد که جانشینی میان نهادههای تولید امکانپذیر نباشد ،تابع
تولید به صورت تابع لئونتیف 1که کشش جانشینی میان نهادههای تولیدی برابر صفر
است ،به صورت زیر است:
()10
)Q = min (K/α, L/Β
که در آن  Qمقدار محصول تولید شده L ،و  Kبه ترتیب نهادههای نیروی کار و سرمایه
هستند α .و  Βنیز به ترتیب بیانگر تعداد واحد سرمایه و نیروی کار الزم برای تولید یک
واحد محصول است .با این تکنولوژی تولید الزم است ،کار و سرمایه در یک نسبت ثابت
با هم ترکیب شوند ) .(K/L = α/Βاگر تکنولوژی تولید به گونهای باشد که کار و سرمایه
به طور کامل جانشین یکدیگر باشند تابع تولید به صورت خطی در میآید که کشش
جانشینی نهاده ها بینهایت است.
()11
Q = αK + ΒL
 αو  Βضرایب ثابت هستند (شاکری.)1397 ،
از آن جا که تابع تولید )… Q= f (L ,K ,تعریف شده است و در کوتاه مدت و دوره
یکساله نیروی کار تابع قوانین کار بوده و احتماال  Lو  Kثابت هستند .اما نیروی کار
میتواند بر اساس کیفیت کار تعریف مجدد شود.
()12
̅𝐿L=h.I.C.
 :hشاخص میزان تابآوری بخش سالمت که بر اساس میزان اثرگذاری کووید 19
سنجیده میشود .شاخص تابآوری سالمت  0 ≥ h≤1بوده و شاخص مربوط به شاخص
بیماریزایی کرونا است .اگر  h=0باشد در این صورت وضعیت کرونا شدید است و
اگر  h=1باشد مشکل خاصی وجود ندارد .برای این شاخص در ابتدا متغیرها نرمالسازی
شدند و سپس بر اساس تجزیه و تحلیل موجک روند بلندمدت یا وضع مطلوب ایجاد شد
و سپس بر اساس روش زیر شاخص تاب آوری ایجاد گردید:
شاخص= (وضع موجود -حد آستانه) تقسیمبر (وضع مطلوب-حد آستانه)
وضع مطلوب= حرکت متغیر بر مدار بلندمدت (ایجاد شده توسط مرحله قبل)
Leontief

1
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حد آستانه= پراکندگی متغیر از دو برابر انحراف معیار خود متغیر
مزیت اصلی در این تعریف در این هست که آمار کرونا به صورت خام مورد استفاده قرار
نگرفته و بر اساس تابآوری و آسیبپذیری سیستم درمانی شدت کرونا مورد ارزیابی
قرار میگیرد.
 :Iشاخص دورکاری است که بین صفر و یک تعریف میشود .در صورتی که  Iبرابرصفر
باشد ،این شغل قابلیت دورکاری ندارد (چانونا و همکاران.)2020 ،
 :Cشاخص کووید 19است که در این تحقیق ابتدا با استفاده از لگاریتم متغیرهای تعداد
کل مبتالیان ( ،)ltcتعداد کل مرگ و میر کرونا ( ،)ltdتعداد مبتالیان روزانه کرونا ()lnc
و تعداد مرگ و میر روزانه ( )lndجمعآوری و مورد بررسی قرار گرفت .تعداد کل
مبتالیان با تعداد کل مرگ و میر ناشی از کرونا ضریب همبستگی  99درصدی نشان
داد .همچنین تعداد مبتالیان روزانه با تعداد مرگ و میر روزانه ضریب همبستگی 71
درصدی نشان داد .با توجه به این که متغیرهای تعداد مبتالیان و مرگ و میر روزانه
کرونا شاخص بهتری برای نشان دادن وضعیت روزانهی شوک ناشی از کرونا است ،از هر
دو در مدل نهایی استفاده شد و در نهایت متغیر تعداد مبتالیان روزانه ( )LNCبه عنوان
متغیر کلیدی شاخص کووید  19انتخاب گردید .در این صورت تابع تولید به صورت زیر
خواهد شد:
()13
Q = A Lα Kβ → Q = A (h.I.C.L) α. Kβ
باتوجه به اینکه در دوره کرونا ،نیروی کار یا از طریق دورکاری و یا تحت شرایط
پروتکلهای کرونایی فعالیت داشته است ،فرض شده است در این دوره L ،و  Kهر دو
ثابت هستند.
()14

Q = A. (h.I.C) α. Lα. Kβ
LnQ = Ln A + β Ln K + α lnL + α LnhIC

در این صورت تابع تولید به صورت زیر خواهد شد:
()15
LnQ = α^ + β^ Ln (hIC) +ƐI
همچنین با توجه به این که بخش تقاضا تغییرات مشخص و روشنی نداشته است،
نتیجهی تقاضا در فروش شرکت مشخص میشود .ارزش فروش شرکت ( )PiQiاست که
با تعادل عرضه و تقاضا محقق شده است .لذا هر آنچه که تقاضا شده عرضه شده است و

190

مدلسازی تاثیر پاندمی کرونا بر فعالیت صنایع :کاربرد تجزیه و تحلیل موجک در...

تاثیرات تقاضا در شرایط کنونی بر فروش شرکت خود را نشان میدهد؛ لذا با ضرب  Piو
ادغام این مدل با کمکهای مالی و تسهیالتی که دولت در شرایط کرونا به مردم و
تولیدکنندگان پرداخت کرده است؛ میتوان به مدل اصلی تحقیق رسید:
()16
LnPiQi = α^ + β^ Ln h.I.C + γ^ LnP +λ^ Ln M+e
جدول( :)1شرح متغیرهای تحقیق
منبع

متغیر

شاخص

ارزش فروش شرکت (میلیون ریال)

Pi Qi

میزان سپردهگذاری (بعد از کسر
ذخیره قانونی)

M

قیمت محصوالت

p

آمار کرونا

C

موجهای کرونا

B

شاخص تابآوری

h

(وضع موجود -حد آستانه) تقسیم بر (وضع
مطلوب-حد آستانه)

دورکاری

I

چانونا و همکاران ()2020

سایت کدال به آدرس:
https://www.codal.ir
بانک مرکزی
https:// cbi.ir
سایت کدال به آدرس:
https://www.codal.ir
سایت وزارت بهداشت
http://behdasht.gov.ir
مستخرج از تجزیه و تحلیل موجک

منبع :یافتههای تحقیق

حال با توجه به توضیحات باال و به منظور بررسی تاثیر پاندومی کرونا بر فعالیت صنایع
منتخب ایران ،در بخش اول از تجزیه و تحلیل موجک در دوره زمانی روزانه از اسفند
 1398تا اسفند  1399استفاده شده است .در بخش دوم تاثیر طول موجهای مختلف بر
 12شرکت خودرویی ،پاالیشی و حمل و نقل و  15شرکت غذایی ،دارویی و بیمهای ،در
دوره زمانی ماهیانه از فروردین  96تا اسفند  99با استفاده از دادههای تابلویی و از روش
( EGLSدادههای وزنی مقطعی بر پایه اثرات ثابت) مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار
گرفته است .انتخاب شرکت های بورسی بر اساس چند معیار انجام شده است:
 -1اولین معیار سابقه تحقیقات و بررسی انجام شده در مورد تاثیرپذیری شرکت ها
از کرونا بر اساس نوع فعالیت بود که بر اساس تحقیقات کومار و هایدون،1

Koomar & Haydon

1

191

فصلنامه نظریههای کاربردی اقتصاد /سال نهم /شماره  /1بهار 1401

 2020و جکسون 2020 ،1انجام گرفت .بر اساس نتایج این مطالعات گروه
صنعتی شرکت های خودرویی ،پاالیشی و حمل و نقل ،غذایی ،دارویی و بیمهای
انتخاب شد.
 -2دومین معیار برای انتخاب شرکتها ارزش شرکت در گروه صنعتی بود :به این
صورت که شرکتها بر اساس باالترین ارزش به کمترین ارزش مرتب شدند و
شرکتی که ارزش باالتری داشت برای گروه صنعتی مربوط انتخاب شد.
 -3سومین معیار وجود آمار و اطالعات مربوط به تولید و فروش شرکت بود و لذا
شرکت-هایی که در این زمینه دچار کمبود و یا نقص بودند ،از دایره انتخاب
خارج شدند.
بر اساس این معیارها ،شرکت های منتخب به صورت جدول( )2دستهبندی میشوند:
جدول( :)2شرکتهای مورد بررسی
گروه
صنعتی

شرکت

ضریب دورکاری

گروه
صنعتی

شرکت

بیمه

آسیا ،البرز ،دانا ،ما ،ملت

0/068 0/283

خودرویی

خودرو ،خاهن ،خپارس،
خزامیا ،خبهمن

غذایی

غپینو ،غمارگ ،غاذر،
غدشت ،غبشهر

0/08

0/127

پاالیشی

شنفت ،شبهرن ،شسپا

دارویی

دپارس ،دفارا ،دتماد،
دروز ،دیران

0/08

0/021

حمل و
نقل

حفارس ،حتوکا ،حپترو،
حتاید

-3-3تجزیه و تحلیل موج های کرونا
در این مرحله با استفاده از نرم افزار متلب  2019و با استفاده از موجک کوایفلتس  4تا
 8سطح ،دادههای روزانۀ لگاریتم تعداد مبتالیان  LNCو تعداد مبتالیان روزانه ( NCبه
منظور مقایسۀ تجزیه سازی اثرات شوک کرونا) انجام شده است که گزارش آن تا 6
سطح در شکل نشان داده شده است.

Jakson

3

192

مدلسازی تاثیر پاندمی کرونا بر فعالیت صنایع :کاربرد تجزیه و تحلیل موجک در...

فصلنامه نظریههای کاربردی اقتصاد /سال نهم /شماره  /1بهار 1401

193

شکل ( :)4تجزیه روزانه ی آمار کرونا و لگاریتم آمار کرونا تا  6سطح
منبع :یافتههای تحقیق

همانطور که از تجزیه سیگنالها مشخص هست ،در سری اصلی موجهای اول ،دوم و
پنجم بیشترین موجهای نوسانی را از خود نشان دادهاند؛ این در حالی است که برای
سری لگاریتمی موجهای اول و دوم و سوم کرونا درجه نوسان بیشتری را نشان میدهد.
به عبارتی در سری لگاریتمی کرونا بعد از تکانهی اولیه کرونا ،رفته رفته این تکانه اثر
کمتری را از خود نشان داده است .بررسی اسکالوگرام از طریق تبدیل موجک پیوسته
نیز موید همین مطلب است.
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شکل ( :)5تجزیه روزانه آمار کرونا و لگاریتم آمار DWT

-4تخمین و برآورد مدل
-1-4نتایج آزمونهای مانایی
مرحله اول :بررسی همبستگی بین مقاطع
برای بررسی مانایی داده ها با توجه به نوع داده های تابلویی ،در ابتدا برای هر متغیر
آزمون خودهمبستگی مقطعی انجام میشود در صورتی که همبستگی مقطعی مورد
تایید قرار بگیرد ،از آزمونهای مانایی با وابستگی مقطعی مانند آزمونهای PANIC1و
 CIPS2استفاده خواهد شد و در غیر اینصورت از آزمونهای رایج بدون وابستگی مقطعی
مانند لوین ،لین و چو ( ،)LLCایم ،پسران و شین ( ،)IPSدیکیفولر( (ADFو فیلیپس
پرون ( )PPاستفاده می شود .آزمون خودهمسبتگی مقطعی توسط آزمون های LM
بروش-پاگان LM ،3پسران مقیاس شده LM ،4اریب -تصحیح شده مقیاس شده 5و CD

1

Bai & Ng - PANIC
)Cross-sectional IPS (CIPS
3
Breusch-Pagan LM
4
Pesaran scaled LM
5
Bias-corrected scaled LM
2
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پسران 1بررسی شده است .نتایج آزمون خودهمبستگی مقطعی دادهها به صورت خالصه
در جدول( )3گزارش شده است.
جدول( :)3نتایج آزمونهای وابستگی بین مقاطع
نتیجه

پسران
CD

 LMاریب -تصحیح
شده مقیاس شده

 LMپسران
مقیاس شده

بروش
پاگان LM

متغیر

دارای
وابستگی
مقطعی

24
()0/0000

79
()0/0000

79
()0/00

975
()0/00

Lpq
(ارزشفروش
شرکت)

دارای
وابستگی
مقطعی

42
()0/00

177
()0/00

177
()0/00

2104
()0/00

Lp
(قیمت
محصوالت)

دارای
وابستگی
مقطعی

56
()0/00

267
()0/00

267
()0/00

3143
()0/00

LM
(سپرده گذاری)

منبع :یافتههای تحقیق

بر اساس نتایج این آزمون متغیرهای مدل دارای وابستگی مقطعی هستند .بر این اساس
استفاده از آزمون های مرسوم مانایی (بدون همبستگی مقاطع) مانایی ،دارای اشکال بوده
و میبایست از آزمونهایی که همزمان با بررسی ریشه واحد وابستگی بین مقاطع نیز
مورد بررسی قرار میدهند ،آزمون شود .سایر متغیرهای تحقیق شامل تجزیه سری
موجک کرونا به دلیل خارج کردن نویزهای متغیر ،مانا هستند .نتایج آزمون مانایی
دادهها به صورت خالصه در جدول ( )4گزارش شده است.
جدول ( :)4نتایج آزمون مانایی
نتیجه آزمون  PANICآزمون CIPS

متغیر

مانا

3/61803
()0/00030

-3/15966
()>0/01

( Lpqلگاریتم ارزشفروش شرکت به میلیون ریال)

مانا

-2/58353
()0/00978

-2/98735
()>0/05

( Lpلگاریتم قیمت محصوالت)

Pesaran CD

1
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-0/95390
()0/34013

-3/04235
()>0/01

( LMلگاریتم سپردهگذاریدر استان به میلیارد ریال)

منبع :یافتههای تحقیق

بر اساس آزمون  ،CIPSریشه واحد با فرض خودهمبستگی بین مقاطع برای متغیرهای
تحقیق رد شده و داده ها مانا در سطح صفر هستند .همچنین بر اساس آزمون PANIC
وجود رابطه همجمعی بین مقاطع در متغیرها تایید می شود.
-2-4نتایج آزمونهای تشخیص مدل
مرحله اول :آزمونهای بررسی تعیین مدل

به منظور تعیین نوع مدل تابلویی با استفاده از آزمونهای هوندا 1و کینگ هو 2بین
مدلهای اثر تصادفی و مدل تلفیقی (دادههای تلفیق شده) ،با استفاده از آزمون  LRبین
مدل اثرات ثابت و تلفیقی و با استفاده از آزمون هاسمن بین مدل اثرات ثابت و اثرات
تصادفی انتخاب انجام میشود.
جدول ( :)5نتایج بررسی آزمونهای تشخیصی
نتیجه

احتمال

آماره

نام آزمون

تابلویی با اثرات ثابت

()0/00

541/3

آزمون LM

تابلویی با اثر ثابت

()0/0000

28/341008

آزمون هاسمن

نتیجه

روند

عرض از مبدأ

نوع آزمون

اثرات تصادفی مقطعی و تلفیقی زمانی

-3/971236
()1/0000

103/0524
()0/0000

آزمون هوندا

اثرات تصادفی مقطعی و تلفیقی زمانی

-3/971236
()1/0000

103/0524
()0/0000

آزمون کینگ هو

منبع :یافتههای تحقیق

بر اساس نتایج جدول ( )5مدل اثرات ثابت مقطعی و تلفیق شده زمانی مورد تایید قرار
میگیرد.
مرحله دوم :آزمون بررسی خودهمبستگی و ناهمسانی واریانس

برای بررسی خودهمبستگی بین واحدهای مقطعی از آزمون های بروش پاگان ،LM
پسران مقیاس شده  LMو پسران  CDو برای بررسی ناهمسانی واریانس بین واحدهای
Honda
King-Wu

1
2
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مقطعی از آزمون ناهمسانی واریانس مقطعی  LRدر دادههای تابلویی استفاده شده است.
نتایج این آزمونها در جدول ( )6ارائه شده است:
جدول ( :)6نتایج بررسی آزمون های تشخیصی خودهمبستگی مقطعی در مدل
نتیجه

آماره

احتمال

نوع آزمون

وجود همبستگی مقطعی

2378/93

0/00

بروش پاگان LM

وجود همبستگی مقطعی

69/23

0/00

پسران مقیاس شده LM

وجود همبستگی مقطعی

45/97

0/00

پسران CD

0/39

()0/0000

10/2

آزمون وولدریج

وجود ناهمسانی واریانس مقطعی

()0/0000

644/7

عدم وجود ناهمسانی واریانس
زمانی

()0/8

6/3

آزمون LR

منبع :یافتههای تحقیق

با توجه به ضریب خود همبستگی بین صفر و یک یعنی  ،0/39شرط الزم عدم
خودهمبستگی مورد تایید قرار گرفته و از طرفی ضریب = 𝜌 = 𝑠𝑡𝑐𝑒𝑓𝑓𝑒 𝑑𝑒𝑥𝑖𝑓𝑑𝑙𝑎𝑊
= 0.02

−1
𝑇−1

نشاندهنده تایید فرضیه صفر مبنی بر عدم خودهمبستگی زمانی است.

لذا بر اساس این نتایج ،خودهمبستگی و ناهمسانی واریانس بین مقاطع تایید شده و ناهمسانی
واریانس و خودهمبستگی زمانی تایید نخواهد شود.

نتیجه کلی ارزیابی نوع مدل با استفاده از آزمونهای انجام شده مشخص شد که مدل در
بخش مقطع اثرات ثابت و در بخش زمان تلفیقی مورد تایید خواهد بود و از طرفی به
دلیل ناهمسانی مقطعی استفاده از روش وزنی برای رفع مشکل ناهمسانی مقطعی مورد
تایید قرار گرفته است ،که برای این منظور با استفاده از دو وزن یکی وزن مقطعی
( )Cross-Section Weightو وزنهای مقطعی به ظاهر نامرتبط ( Cross-Section
 )SURمورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد که وزنهای مقطعی به ظاهر نامرتبط
معناداری بهتری داشته و از طرفی عدم وابستگی مقطعی را نیز بر اساس روش CD
پسران  LMبروش-پاگان نیز مورد تایید قرار میدهد.
-3-4برآورد مدل
بعد از آزمونهای مانایی و تعیین مدل اکنون بر اساس روش  Panel EGLSبه برآورد
نهایی مدل پرداخته میشود .نتایج این برآورد در جدول ( )7نشان داده شده است.
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جدول ( :)7نتایج تخمین مدل
روش برآوردPanel EGLS (Cross-section weights) :
متغیر وابسته :ارزش فروش شرکت ()LPQ
دوره ی زمانی 1396-1399 :ماهانه
مقطع 27 :شرکت

احتمال

آمارهی t

ضریب

0/0001

-3/98

-114/88

متغیرها
B1

0/0057

-2/78

-10/98

B3

0/0004

3/54

0/69

B5

0/0023

-3/06

-0/23

B7

0/0012

-3/25

-0/026

LHIC

0/0001

4/05

0/42

LM

0/0000

24/080

0/99

LP

0/0000

11/25

16/93

C
2

0/98

(ضریب تعیین) 𝑅

2293
()0/00

آماره F
(احتمال)

1/5

Durbin-Watson stat

منبع :یافتههای تحقیق
اعداد داخل پرانتز نشان دهنده ارزش احتمال هستند و * ***،**،به ترتیب نشاندهنده معناداری متغیر در سطح
 %1و  %5و  %10میباشد.

 -5نتیجهگیری و پیشنهادها
امروزه اقتصاد بسیاری از کشورها به طور مستقیم و غیرمستقیم تحت تاثیر شیوع کرونا
قرار دارد .بخش های مختلف اقتصادی مانند صنعت خودروسازی ،حمل و نقل ،پاالیشی
و ...و بسیاری از بخشهای موثر اقتصاد تحت تاثیر کرونا قرار گرفتهاند .شیوع کرونا از
انتهای سال  1398و تداوم آن ،اقتصاد ایران را در وضعیت رکود همراه با نااطمینانی قرار
داده است .همهگیری این ویروس قبل از هر چیز یک فاجعه انسانی بزرگ است که تا به
حال میلیون ها انسان را در کره زمین تحت تاثیر قرار داده است و از سوی دیگر شیوع
این ویروس سبب تعطیلی بنگاهها و صنایع اقتصادی در سراسر جهان است و همه
کشورها را در آستانه رکودی کمرشکن قرار داده است .بر این اساس ،هدف اصلی این
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مقاله ارزیابی آثار همهگیری ویروس کرونا بر تولید صنایع تولیدی ایران است .به منظور
شناسایی موجهای کرونا ،در بخش اول از تجزیه و تحلیل موجک در دوره زمانی روزانه از
اسفند  98تا اسفند  99استفاده شده است و در بخش دوم تاثیر طول موج های مختلف
بر  12شرکت خودرویی ،پاالیشی و حمل و نقل و  15شرکت غذایی ،دارویی و بیمه ای،
در دوره زمانی ماهیانه از فروردین  96تا اسفند  99با استفاده از دادههای تابلویی و روش
 EGLSمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
یافتههای تحقیق نشان میدهد که همه متغیرها اثر معناداری بر ارزش فروش
شرکتهای بورسی طی دوره مورد مطالعه دارند .همچنین ضریب تعیین (%98 )R2
نشان میدهد که  98درصد تغییرات ارزش فرش شرکت (متغیر وابسته) توسط
متغیرهای موجود در مدل توضیح داده میشود .آماره  Fمعناداری کل رگرسیون را نشان
میدهد که در این پژوهش نشاندهنده آن است که مدل برآورد شده معنادار است.
بنابراین فرضیه اصلی این پژوهش مبنی بر تاثیر معنادار کرونا بر فعالیت صنایع پذیرفته
میشود.
تجزیه سیگنالهای طول موجک نشان داد ،در سری اصلی موجهای اول ،دوم و پنجم
بیشترین موجهای نوسانی را از خود نشان دادهاند؛ این در حالی است که برای سری
لگاریتمی موجهای اول و دوم و سوم کرونا درجه نوسان بیشتری را نشان میدهد .به
عبارتی در سری لگاریتمی کرونا بعد از تکانهی اولیه کرونا ،رفته رفته این تکانه اثر کم-
تری را از خود نشان داده است .بررسی اسکالوگرام از طریق تبدیل موجک پیوسته نیز
موید همین مطلب است .به عبارتی پیکهای اول ،دوم و سوم کرونا ،قویترین موجهای
کرونا تشخیص داده شدند .همانطورکه مشخص هست تجزیه سریهای مربوط به
موجک متغیر  LNCطول موج های روزانه ،هفتگی ،ماهانه و چهار ماهه مورد تایید قرار
گرفت.
متغیر  B1همان موج اول کروناست که روزانه است و ضریب منفی آن نشان دهندهی
این است که موج روزانه کرونا بر فعالیت صنایع تاثیر منفی دارد و با سطح احتمال زیر 5
درصد معنادار نیز هست .بنابراین موج روزانه کرونا منجر به کاهش فعالیت صنایع طی
دوره مورد مطالعه شده است.
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متغیر  B3موج هفتگی کروناست و ضریب منفی و سطح احتمال زیر  5درصد آن
نشاندهنده این است که موج هفتگی کرونا بر فعالیت صنایع تاثیر معنادار منفی دارد
یعنی موج هفتگی کرونا باعث کاهش فعالیت صنایع طی دوره مورد مطالعه شده است.
متغیر  B5موج ماهانه کروناست و با داشتن ضریب مثبت و سطح احتمال زیر  5درصد
نشان دهنده این است که موج ماهانه کرونا تاثیر معنادار مثبت بر فعالیت صنایع دارد و
این موج ماهانه باعث افزایش فعالیت صنایع طی دوره مورد مطالعه شده است .اگرچه
این اتفاق می بایست مورد تحقیق قرار بگیرد اما این انتظار وجود دارد که مصرف-
کنندگان تقاضای خود را در دورههای ماهانه در شرایط کرونا انجام داده باشند.
متغیر  B7موج چهار ماهه کرونا است که ضریب منفی و سطح احتمال زیر  5درصد آن
به این معناست که موج چهار ماهه کرونا بر فعالیت صنایع تاثیر معنادار منفی دارد.
سایر نتایج نشان می دهد تورم تاثیر مثبت معنادار بر ارزش فروش شرکت طی دوره
مورد مطالعه دارد .هر چه قیمت محصوالت شرکت باالتر رود فروش شرکت افزایش می-
یابد .همچنین از بین متغیرهای تسهیالت به بخش تولید و یا سپرده گذاری بخش
خصوصی در بانک ،متغیر سپرده گذاری معناداری باالتری برای مدل ایجاد کرده است.
اکنون با توجه به تاثیر پاندمی کرونا بر ارزش فروش صنایع منتخب ایران ،توصیههای
سیاستی زیر بیان می شوند تا بتوان با استفاده از مطالعه حاضر به بهبود وضعیت موجود
کمک کرد.
• یکی از سیاستهایی که اغلب کشورها به کار گرفتهاند ،قرنطینه و
فاصلهگذاری اجتماعی و کاهش میزان فعالیت اجتماعی است؛ و نکتهای که
در اعمال این سیاست وجود دارد این است که قرنطینه منجر به کاهش
چشمگیر فعالیت افراد و مشاغل و کسب و کارها میشوند و آنها خواستار
دریافت کمک مالی از دولت شدهاند .دولت باید با بهرهگیری از سیاستهای
مختلف اقتصادی ،تبعات ناشی از این ویروس را بر افراد و کسب و کارها به
حداقل برساند.
• در راستای ایجاد زیرساختهای الزم برای افزایش قابلیت دورکاری مشاغل
تالش شود.
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قانونگذار هنگام وضع قوانین محدود کننده و زمان افزایش و کاهش
محدودیتها ،به میزان آسیب ناشی از آنها بر مشاغل و صنایع آسیبپذیر
توجه داشته باشد.
دولت حمایت از صنایعی که با شوک عرضه بزرگتری مواجه بودند را در
اولویت سیاستهای حمایتی خود قرار دهد.
با توجه به اینکه متغیر سپردهگذاری تاثیر مثبت معنادار بر فروش شرکت
دارد می توان این نتیجه را برداشت کرد که مسئله کاهش فروش شرکت از
طرف تقاضا بیشتر از طرف از عرضه اهمیت دارد؛ به طوری که بهبود
وضعیت معیشتی و کاری مردم در دوران کرونا اهمیت باالتری نسبت به
اعطای تسهیالت به شرکتها دارد.

سپاسگزاری :بدین وسیله از معاونت پژوهشی دانشگاه شهید چمران اهواز که در انجام
این تحقیق مولف را مساعدت نمودند ،قدردانی میشود.
تضاد منافع :نویسنده مقاله اعالم میکند که در انتشار مقاله ارائه شده تضاد منافعی
وجود ندارد.
منابع مالی :این مطالعه بخشی از پایان نامه کارشناسی ارشد مریم هوشداری در رشته
اقتصاد به راهنمایی دکتر سید امین منصوری و سید مرتضی افقه است که توسط
معاونت پژوهشی دانشگاه شهید چمران اهواز با شماره گرنت SCU.EE1401.30460
حمایت مالی شده است.
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