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Abstract 
Macroeconomic policy analysis and risk management require taking account of the 
increasing interdependencies across markets and economies. National economic 
issues need to be considered from global as well as domestic perspectives. This 
invariably means that many different channels of transmission must be taken into 
account. This paper investigates the effect of global economic shocks on Iran’s 
economy.  The Global Vector Autoregressive (GVAR) model for the first quarter of 
1990 to the fourth quarter of 2019 is used for 34 countries, which cover about 90% of 
world gross domestic products. According to previous studies and the results of this 
study, it is found that only the shocks of the United States, China and the global shock 
affect the macroeconomic variables of other countries and oil prices, and as a result, 
the effect of these three shocks on the Iranian economy is investigated. Ceteris 
paribus, the results show that China's shock affects the variables of GDP and Iran's 
inflation: with a 1 percent increase in China's GDP, Iran's GDP increases by 0.08 
percent and inflation by 1.2 percent and has no effect on interest rates. The US shock 
has an indirect effect on oil prices. Due to the isolation of the economy, foreign 
variables do not have significant effects on the Iranian macroeconomic variables. In 
general, Iran's economy, due to the size of the economy and the volume of trade 
shocks of other trading partners through the foreign trade channel do not affect the 
Iranian economy. 
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 اقتصادي کالن متغیرهاي بر خارجی اقتصادي هايشوك آثار
 )GVAR( جهانی برداري خودرگرسیون رویکرد: ایران

  ایران ئی، تهران،دانشگاه عالمه طباطبا ،يگروه اقتصاد انرژ ار،یدانش   يخرسند یمرتض
  

 ایران ئی، تهران،دانشگاه عالمه طباطبا ،يگروه اقتصاد نظر ،استاد  يمحمد موریت
 

 ایران ئی، تهران،دانشگاه عالمه طباطبا ،يگروه اقتصاد نظر ار،یدانش ارباب درضایحم

 نایرا ئی، تهران،دانشگاه عالمه طباطبا ،يعلوم اقتصاد يدکتر يدانشجو  ییسخا نیعمادالد

 چکیده
قابل بین بازارها و هاي متهاي کالن اقتصادي و مدیریت ریسک، مستلزم توجه به افزایش وابستگیتجزیه و تحلیل سیاست

قال هاي مختلف انتموضوعات اقتصادي باید از دیدگاه جهانی و داخلی مورد توجه قرار گیرد و باید کانال .اقتصادها است
این مقاله در پی بررسی اثر شوك کشورهاي اثرگذار بر اقتصاد ایران است. براي نشان دادن  گیرد. شوك مورد توجه قرار

 حدود که کشور 34 براي 2019تا فصل چهارم  1990) از فصل اول GVARاین اثر از مدل خودرگرسیون برداري جهانی (
حاکی از آن است که تنها شوك دهند، استفاده شده است. نتایج این تحقیق می پوشش را جهانی تولید ازدرصد90

کشورهاي آمریکا، چین و شوك جهانی بر متغیرهاي کالن اقتصادي سایر کشورها و قیمت نفت تاثیرگذار است و در نتیجه 
اثر این سه شوك بر اقتصاد ایران بررسی شد. نتایج نشان داد که با فرض ثبات سایر شرایط، شوك مثبت یک درصدي بر 

 GDPاثرگذار است و با افزایش یک درصد و تورم ایران  ین بر متغیرهاي تولید ناخالص داخلیتولید ناخالص داخلی چ
ا شوك آمریکیابد و بر نرخ بهره تاثیري ندارد. درصد افزایش می 2/1و تورم  08/0ایران یک دوره بعد از آن  GDPچین، 

توانند تاثیرات ، متغیرهاي خارجی نمیایران ودن اقتصادو از طریق قیمت نفت اثر دارد. با توجه به ایزوله ب طور غیرمستقیمبه
هاي داشته باشند. به طور کلی، با توجه به اندازه اقتصاد و حجم مبادالت تجاري ایران، شوك کشورقابل توجهی بر اقتصاد 

 سایر شرکاي تجاري از کانال تجارت خارجی بر اقتصاد ایران اثرگذار نیست.
، شوك اقتصادي، توابع واکنش )GVARبرداري جهانی (خودرگرسیون واژگان کلیدي: 

 ، متغیرهاي کالن اقتصادي)GIRFاي (ضربه

  JEL: F44, E32, F62بندي طبقه

                                                           
 این مقاله مستخرج از رساله دکتري دانشکده اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبائی است -

 e_sakhaei@atu. ac. irنویسنده مسئول:  
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 . مقدمه1
داشتن پیامدهای داخل کشوری از قبیل  عالوه بر، میالدی 2008و  1929های سال بحران

یافته و کشورهایی که بیشتر در نظام جهانی کشورهای توسعه ویژه درایجاد رکود و بیکاری به
 وسعهت حال تقاضای خارجی برای کاالهای کشورهای در کاهشبا اقتصاد ادغام شده بودند 

ها شرل و میلیاردها دالر از همراه شد. با وقوع بحران، میلیونکاهش تقاضای مواد خام  و
ثر شدند که باعث شد پس از ارزش بازار دارایی از بین رفا و تمام جهان از این رکود متا

گرایی و ها تقویا منطقهترین آنالمللی شکل گیرد که مهمپایان بحران، ترییرات مهم بین
تقویا ای جدید، چرخش نظام مالی جهان از غرب به کل جهان و های منطقهایجاد بلوک

 .شد ویژه چیناقتصادهای درحال ظهور به جایگاه جهانی
میالدی، وضعیا اجتماعی و اقتصادی  2020در پی شیوع ویروس کرونا در ابتدای سال 

، 1مللی پولالهای صندوق بینبینی. مطابق پیششدجهان با سرعا باور نکردنی دچار بحران 
بینی قبلی کمتر اسا درصد از پیش 9/6بینی شده که درصد پیش -2/4رشد اقتصادی جهان 

 )ناشی بحران کنونی .کشور جهان با کاهش سرانه درآمد مواجه شوند 170رود انتظار میو 
میالدی  1930دهه « رکود بزرگ»بدترین وضعیا از زمان بحران  از شیوع ویروس کرونا(

درآمد آفریقا، آمریکای التین و آسیا در این میان اقتصادهای نوظهور، کشورهای کم .اسا
به سایرین اغلف از منابع کمتری برای محافظا و نسبا  در معرض خطر باالتری قرار دارند

همچنین سازمان  .هایی، برخوردار هستندبرابر پیامدهای اقتصادی چنین بحران در از خود
بینانه و بدبینانه، کاهش تجارت کاالیی جهان را به ترتیف سناریوی خوش 2در  تجارت جهانی

گذاری بق گزارش آنکتاد، سرمایهط عالوه بر این،بینی کرده اسا. درصد پیش 9/31و  9/12
دهنده شوک درصد کاهش خواهد یافا. همه این عوامل نشان 40، 2020خارجی در سال 

 منفی جهانی بر اقتصاد جهان اسا.
طبق مطالعات، کشور ایران به دلیل بسته بودن اقتصادش، ارتباط چندانی با اقتصاد جهانی 

، تاثیر نگرفا، 2008ه طور مستقیم از بحران سال و بازارهای بورس دنیا ندارد به همین دلیل ب
جه، به تبع آن کسری بود اما این بحران به طور غیرمستقیم از طریق کاهش قیما نفا و

... باعث رکود در اقتصاد ایران شد. واردات و

1. International Monetary Fund
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برای  2008بحرانی که پس از شیوع کرونا پدید آمده اسا از چند منظر با بحران سال 
 -2کرونا به طور مستقیم بر اقتصاد ایران تاثیر گذاشته اسا.  -1اوت دارد؛ اقتصاد ایران تف

چین که اکنون کشور  تفاوت کرده اسا به خصوص با 2008روابط تجاری ایران از سال 
شود و بیشترین مراودات تجاری ایران با این کشور اسا یک قدرت جهانی محسوب می

کاهش وابستگی بودجه به نفا  -3ی تاثیر بپذیرد. تواند به طور مستقیم از بحران جهانپس می
 تواند اثر رکود را کاهش دهد.که می

بینی شده که این مقاله به دنبال یافتن اثرات بحران اقتصادی اسا و اینکه آیا بحران پیش
هان اقتصاد ج ؟گذارددانند بر اقتصاد ایران تاثیر میمی 2008تر از بحران بسیاری آن را بزرگ

کند. شود و در نهایا تاثیر این بحران بر اقتصاد ایران را بررسی میازه از آن متاثر میچه اند
ی های جهانی و چند کشوربا توجه به اینکه تنها مدلی که قادر به نشان دادن تاثیر شوک

 GVARاسا در این مقاله از مدل  1(GVAR) خودرگرسیون برداری جهانی اسا، مدل
 استفاده شده اسا. 

که توسط هاشم پسران و همکاران توسعه داده  GVARنوآوری مقاله استفاده از مدل 
های چند کشوری و شوک جهانی را از طریق پیوندهای شده امکان بررسی همزمان شوک

کند در صورتی که تا قبل از این امکان بررسی تنها شوک دو کشور بر تجاری فراهم می
 یکدیگر فراهم بود. 
پردازد. مقاله به این صورت اسا که بخش دوم به مبانی نظری مرتبط میسازماندهی این 

سازی، شود و در نهایا برآورد، شبیهمعرفی می GVARدر بخش سوم چارچوب الگوی 
 شود.های سیاستی ارائه میگیری و توصیهنتیجه

 . مبانی نظری2
ها و ی شوکسازی کلی برای تحلیل کمی از اهمیا نسبیک چارچوب مدل در این قسما

ارائه شده  (GVAR) جهانیخودرگسیون برداری های مکانیسم انتقال براساس یک کانال
کند که در آن داخلی را ترکیف می یهای تصحیچ خطای بردارمدل GVAR اسا. مدل

متریرهای خارجی  .کشور مرتبط هستندهر متریرهای داخلی با متریرهای خارجی خاص 
، مالی یا المللاز متریرهای داخلی ساخته شده اسا تا بتواند با تجارت بین خاص هر کشور

                                                           
1. Global Vector Autoregression 
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رای عوامل ای بمطابقا داشته باشد و به عنوان نمایندهدر حال بررسی الگوی موردنظر کشور 
 غیرقابل کنترل مشترک عمل کند.

GVAR رتریی اثرات کمیا تعیین برای (1997) آسیا شرق مالی بحران از پس ابتدا در 
 یهاوام بهادار اوراق زیان توزیع در( جهانی و ملی سطچ در) اقتصادی کالن شرایط

 یزود یافا و به توسعه مالی موسسات سایر و بزرگ یهابانک توسط شده نگهداری
ها وکش انتقال تحلیل در ویژه به امر این. اسا دیگر کاربرد چندین دارای که شد مشخص

 راحتی هب مدل این. اسا مناسف دیگر اقتصادهای و بازارها به منطقه یا کشور، بازار یک از
 متریرهای هب مربوط که را بهره برابری و خرید قدرت برابری مانند بلندمدت سازی روابطمدل

 .کندمی پذیرامکان، اسا خارجی متریرهای با داخلی

های مالی باعث کاهش حجم های مالی و بحرانروابط تجاری باعث تسریع نشر بحران
ای با اینکه حجم شود. همچنین افزایش پیوندهای مالی و منطقههای تجاری میجریان
 های مالیدهند، سبف افزایش نشر بحرانهای تجاری بین کشورها را افزایش میجریان
های تجاری برای (. به همین دلیل در این مدل از وزن1395شوند )یزدانی و اسماعیلی، می

 شود. برآورد انتقال شوک استفاده می
 کشورها تعامل. اسا شده تشکیل هر کشور خاص مدل زیادی تعداد از GVAR مدل
یمسازی مدل هر کشور خارجی متریرهای با هر کشور داخلی متریرهای ارتباط از طریق

 نرخ و واقعی سهام قیما، بهره نرخ، تورم، واقعی بازده مانند) داخلی اصلی متریرهای. شود
 ریرهایمت و غذایی مواد قیما و المللیبین انرژی مانند) جهانی شده مشاهده متریرهای با( ارز

 متریرهای. شوندمی شناخته «دارستاره» متریرهای عنوان بهو  هستند مرتبط (خارجی خاص
 یخارج متریرهای تجاری( یهاوزن از استفاده با معمول طور وزنی )به میانگین از خارجی

 تصحیچ هایمدل برآورد با «ابعاد نفرین». شوندمی مرتبط با متریرهای داخلی در معادله ساخته
تریر م عنوان به که اسا خارجی متریرهای به مشروط، جداگانه طور به کشور خاص خطای
زمون آ هنگام معموال ضعیف زایبرون فرض. شودکند، حل میمی رفتار زای ضعیفبرون
 استثنای به) جهانی اقتصاد با مقایسه در اقتصادها اکثر اندازه اینکه به توجه با و شودمی تایید

 جهان، داخلی ناخالص تولید از درصد 5 از کمتر )غالبا اسا ناچیز به نسبا( متحده ایاالت
 ایبر همزمان به طور کشور هر هایمدل در نهایا. اسا قبول قابل شود(محسوب می ناچیز
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 و اندازه به بسته کشور یک به شوک. شوندمی حل جهانی مدل در زادرون تمامی متریرهای
 .باشد داشته کشورها سایر بر توجهی قابل تاثیرات تواندها میآن تجارت الگوهای

 ملی) مختلف سطوح در را پیچیده یهاوابستگی /تعامل امکان GVAR طور کلی مدلبه
 این. شود ارزیابی تجربی صورت به تواندمی که کندمی فراهم شفاف روش به( المللیبین و

ها داده اب متناسف مدتکوتاه روابط و تئوری با مطابق بلندمدت روابط تا دهدمی مدل اجازه
 را ابعاد فرینن، هستند ضعیف یزابرون خارجی، متریرهای از بسیاری اینکه فرض با و باشند
 ویژگی ،ضعیف زایبرون فرض. شودمی پشتیبانیها داده توسط که فرضی کند؛می کنترل
 هر کشور یهامدل تا دهدمی را اجازه این زیرا، اسا GVARسازی مدل استراتژی اصلی

 فرض ینا که زمانی تا. شوند ترکیف هم با بعد گام در و شود زده تخمین جداگانه صورت به
گیرد در می قرار استفاده تواند موردکشور می با هر تعداد GVAR روش، باشد داشته وجود

 وبچارچ یک این ها و... مورد استفاده قرار گیرد.ها، ایالاتواند برای بنگاهحالی که می
 اجزای زنیو میانگین با اجزا آن در که اسا بزرگی سیستم هر برای کلی سازی بسیارمدل

 وجود دارد. های دیگردیگر یا داده

 . تعامالت تجاری2-1
 1990پیوندهای تجاری ایران در طول دوره مورد بررسی ترییرات زیادی کرده اسا. در سال 

، 2019ایران بوده اسا، اما در سال ترین مقصد صادراتی و مبدا وارداتی آلمان بزرگ
کاهش یافته  7/5به  4/24درصد و واردات آن از  5/0به  7/25صادرات این کشور به ایران از 

ترین شریک تجاری ایران تبدیل شده اسا. ها چین به تدریج به بزرگاسا. در این سال
و  1990های در سالرا ترین شرکای تجاری و ترییرات سهم آنان ( بزرگ2( و )1جدول )
 ترین شریک تجاری ایراندهد اتحادیه اروپا بزرگاین مقایسه نشان می دهد.نشان می 2019

کای ترین شربوده که به تدریج کشورهای آسیایی به ویژه چین به بزرگ 1990در سال 
 اند.تجاری ایران بدل شده
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 هاو مقایسه آن 2019و  1990 هایترین مقاصد صادرات ایران در سال. بزرگ1جدول 

 )درصد( 1990سهم صادرات ایران در سال  )درصد( 2019صادرات ایران در سال سهم  کشور
 5 7/20 چین

 0 1/20 عراق

 5/11 4/13 امارات 

 4/0 6/6 افغانستان

 4/0 8/5 کره جنوبی

 2/12 3/5 ترکیه

 7/25 5/0 آلمان
 6/7 5/0 ایتالیا

 5/5 01/0 سوئیس
 ماخذ: گمرک جمهوری اسالمی ایران

 هاو مقایسه آن 2019و  1990های های واردات ایران در سالترین مبدابزرگ .2جدول 
 )درصد( 1990سهم واردات ایران در سال  )درصد( 2019سهم واردات ایران در سال  کشور
 1/1 1/24 چین

 2/5 3/15 امارات

 7/0 3/6 هند

 1/2 1/6 ترکیه

 4/24 7/5 آلمان
 4/9 6/7 ایتالیا

 4/5 3/2 انگلستان
 9/11 01/1 ژاپن

 ماخذ: گمرک جمهوری اسالمی ایران

های وارده از طریق کشورها را ترییر دهد که تواند اثرات شوکاین ترییرات تجاری می
 شود.در ادامه به بررسی آن پرداخته می
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 GVAR رویکرد: المللیبین سازی انتقاالت. مدل2-2

 کشور هر خاص VARX* یهامدل .2-2-1

 آن ردنک مرتبط و المللیبین انتقاالت هایمکانیسم تحلیل جها GVAR مدل شروع برای
 جهانی اقتصاد در( منطقه یا) کشور N+  1 که کنید فرض نشده، مشاهده های ضریفمدل با

متحده  ایاالت را صفر آن در که اندشده گذاریاندیس i= 0,1,…,Nبا  که دارد وجود
 ااس این هدف. باشد کشور دیگری هر تواندمی حالگیریم و در عین می نظر در آمریکا

 هایتورم، نرخ ،حقیقی GDP مانند کشورها خاص کالن اقتصاد از متریرهای شماری که
 سازیکشور مدل N+  1 در و t=1,2,…,T زمان در itX بردار در موجود ارز نرخ و بهره
 وجود داشته جهان اقتصاد در اسا ممکن که متقابل هایوابستگی کلی ماهیا داشتن با. شود

 و i= 0,1,…,N  ،itX کشورها خاص متریرهای تمام که اسا باشد، کامال مطلوب
 .گیرد رارق استفاده مورد زادرون طوربه( نفا قیما قبیل از) شده مشاهده فاکتورهای جهانی

 این با مقابله برای کند.می غیرممکن را تجربی ارزیابی «ابعاد نفرین»، کار این انجام برای
خاص هر کشور را درنظر  زای ضعیفمتریرهای جهانی و برون ،GVAR چارچوب، مساله
 (متحده آمریکا ایاالت استثنای به) همه کشورها که کندمی گیرد. به عنوان مثال، فرضمی

 هستند. کوچکی اقتصاد دارای
ها آن تعداد که گیردمی دربر را خارجی و داخلی متریرهای ازای مجموعه کشور هر
 VARXساختار  ، i کشور برای خاص طور به. باشد متفاوت مختلف، کشورهای تواند درمی

 ( در نظر گرفته شده اسا.1در رابطه ) 1 (2,2) *

(1) 𝑥𝑖𝑡 = 𝑎𝑖0 + 𝑎𝑖1𝑡 + 𝛷𝑖1 𝑋𝑖,𝑡−1 + 𝛷𝑖2𝑋𝑖,𝑡−2 + 𝛬𝑖0𝑋𝑖𝑡
⋇

+ 𝛬𝑖1𝑋𝑖,𝑡−1
∗ + 𝛬𝑖2𝑋𝑖,𝑡−2

∗ + 𝑈𝑖𝑡, 

Xitمتریرهای داخلی،  1iK× بردار، xitکه در آن 
⋇

*1×بردار  
ik  ،متریرهای خارجیUit, 

ناهمبستگی سریالی و فرآیندهای وابستگی ضعیف مقطعی اسا. متریرهای خارجی هر کشور به 
های مخصوص هر کشور محاسبه عنوان میانگین وزنی از متریرهای داخلی همه کشورها با وزن

Xitشوند که در آن می
⋇ = ∑ wijxit

N
j=0  کهj=0,1,2,…,N  ها برای مجموع وزنwij = 0 

                                                           
1. Vector Autoregression Exogenous 



 17 |خرسندی و همکاران 

 

∑و  wij = 1N
j=0  ها از پیش تعیین شده اسا و برای نشان دادن اهمیا کشور اسا. وزنj  برای

 سازی اسا؛ به عنوان مثال، روابط تجاری و مالی.ام اسا. البته اینها بسته به هدف مدلiکشور 
ندمدت دهد تا بین روابط کوتاه و بلها به ما این امکان را میدر نظر گرفتن خصوصیات این سری
( 2توان به صورت رابطه )را می VECMX * (2 , 1) 1تمایز قائل شویم. فرم تصحیچ خطای 

 نوشا.

(2) ΔΧ𝑖𝑡 = 𝐶𝑖𝑜 − 𝑎𝑖𝛽𝑖
,[𝑧𝑖,𝑡−1 − 𝑦𝑖(𝑡 − 1)] + Λ𝑖𝑜Δ𝑋𝑖𝑡

∗

+ Γ𝑖Δ𝑍𝑖,𝑡−1 + 𝑢𝑖𝑡, 

zi,tکه در آن   = (xit
′ , xit

∗′)′ ai   ماتریسi×rik    مرتبهir  وβi
i)×riماتریس   ,

*+kik(    مرتبه
ir  وy  تولید ناخالص داخلی اسففا. اگرβi  را به صففورتβi = (βix

′ , βix
را بنویسففم با    ′(′∗

zi,t شود در نتیجه  منطبق میir   صحیچ خطا صورت رابطه ) ( را می2در رابطه ) ت ( 3توان به 
 :نوشا

(3) 𝛽𝑖
,(𝑍𝑖𝑡 − 𝑦𝑖

 𝑡) = 𝛽𝑖𝑥
, 𝑋𝑖𝑡 + 𝛽𝑖𝑥∗

, 𝑋𝑖𝑡
∗ − (𝛽𝑖

,𝑦𝑖)𝑡, 

Xitو  Xitبین  ،Xitانباشتگی که امکان هم
≠iبرای  Xjtو  Xitو همچنین  ∗ j دهد.را می 

Xitبرای هر کشور با شرط  *VECMXهای مدل
زای یا برون 2مقدار اجبار بلندمدت ∗

شوند. تخمین براساس رگرسیون کاهش مرتبه با درنظر ن زده مییم، جداگانه تخI(1)ضعیف 
Xitو  Xitو بین  Xitانباشتگی در گرفتن امکان هم

اسا. از این طریق تعداد روابط  ∗
برای مدل هر کشور  βiانباشتگی و بردارهای هم ai، سرعا ضرایف تعدیل  irانباشتگی هم
 آید.دسا میبه

 استراتژی حل .2-2
با توجه به این واقعیا که  GVAR شود، اما مدلبراساس کشور به کشور انجام میتخمین 

متریر  شود )بردارزا هستند برای کل دنیا حل میدر کل سیستم متریرها به طور کلی درون

                                                           
1. The Vector Error Correction Model  

2. Long Run Forcing 
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𝑘 جهانی = ∑ 𝑘𝑖
𝑁
𝑖=0 و مدل از )VARX * (2 , 2) شود مختص هر کشور شروع می

 ((.4)رابطه )

(4) 𝑋𝑖𝑡 = 𝑎𝑖0 + 𝑎𝑖1
  𝑡 + Φ𝑖1𝑋𝑖,𝑡−1 + Φ𝑖2𝑋𝑖,𝑡−2 + Λ𝑖0𝑋𝑖𝑡

∗

+ Λ𝑖1𝑋𝑖,𝑡−1
∗ + Λ𝑖2𝑋𝑖,𝑡−2

∗ + 𝑢𝑖𝑡, 

zi,t(،4در رابطه ) = (xit
′ , xit

∗′
)

′
( به 4شود و برای هر کشور در رابطه )تعریف می 

 شود. ( نوشته می5صورت رابطه )

(5) 𝐴𝑖0𝑍𝑖𝑡 = 𝑎𝑖0 + 𝑎𝑖1
  𝑡 + 𝐴𝑖1𝑍𝑖,𝑡−1 + 𝐴𝑖2𝑍𝑖,𝑡−2+𝑢𝑖𝑡,

 

Ai0 (،5در رابطه ) = (Ιki, − Λi0),    Ai1 = (Φi1,Λi1),    Ai2 = (Φi2,Λi2)  . 
( 6های تجاری هر کشور تعریف شده رابطه )که برای وزن Wiتوانیم از روابط ماتریس می
xtکه در آن دسا آوریم را به = (x0t

′ , x1t
′ , … , xNt

′ اسا که همه  k×1یک بردار  ′(
ki×(یک ماتریس  Wiزای سیستم درآن  جمع شده و متریرهای درون

*+kik(  .اسا 

(6) 𝑍𝑖𝑡 = 𝑊𝑖𝑋𝑡, 

 ( را خواهیم داشا:7(، رابطه )6با استفاده از رابطه )

(7) 𝐴𝑖0𝑊𝑖𝑋𝑡 = 𝑎𝑖0 + 𝑎𝑖1
  𝑡 + 𝐴𝑖1𝑊𝑖𝑋𝑡−1 + 𝐴𝑖2𝑊𝑖𝑋𝑡−2 + 𝑢𝑖𝑡,     

  for i = 0,1,2, … . . , 𝑁, 

 :( را خواهیم داشا8شوند که در این صورت رابطه )های هر کشور جمع میو مدل

(8) 𝐺0𝑥𝑡 = 𝑎0 + 𝑎1
 𝑡 + 𝐺1𝑋𝑡−1 + 𝐺2𝑋𝑡−2 + 𝑢𝑡, 

 که در آن 
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Go = (

A00 W0

A10 W1

ANo WN

) , G1 = (
A01 W0

A11 W1

AN1 WN

) , G2 = (
A02 W0

A12 W1

AN2 WN

), 

 و 

a0 = (

a00

a10

aNo

) , a1 = (

a01

a11

aN1

) , ut = (

u0t

u1t

uNt

) 

های تجاری و پارامترهای تخمینی یک ماتریس غیرمنفرد وابسته به وزن Goاز آنجا که 
G0( در 8اسا، معادله )

(( به دسا 9)رابطه ) GVAR(2,2)شود و مدل ضرب میپیش 1−
 شود.به صورت بازگشتی قابل حل اسا و برای اهداف مختلفی استفاده می آید کهمی

(9) 𝑋𝑡 = 𝑏0 + 𝑏1
 𝑡 + 𝐹1𝑋𝑡−1 + 𝐹2𝑋𝑡−2 +  휀_(𝑡 )  

𝑏0 (،9در رابطه ) = 𝐺0
−1𝑎0 ،𝑏1 = 𝐺0

−1𝑎1    ،F1 = 𝐺0
−1𝐺1   ،𝐹2 = 𝐺0

−1𝐺2   و
휀𝑡 = 𝐺0

−1𝑢𝑡 .اسا 
 -1کند: اجازه تعامل بین کشورهای مختلف را از سه طریق ممکن می GVARمدل 

Xitبر متریرهای خارجی هر کشور  xitوابستگی همزمان متریرهای داخلی 
های آن، و وقفه ⋇

، مانند dtزای ضعیف مشترک جهانی بر متریرهای برون xitوابستگی متریرهای داخلی  -2
 jهای کشور بر شوک iهای کشور وابستگی همزمان شوک -3قیما نفا و قیما غذا و 

 که در کوواریانس بین کشوری شرح داده شده اسا.

 . مطالعات تجربی3

 GVAR( به پیوندهای کارائیف با جهان با استفاده از رویکرد 2019) 1وارگاس و همکاران
 60اند. این مقاله به بررسی روابط منطقه کارائیف با شرکای اصلی تجاری خود که پرداخته

شوک کاهش قیما نفا و  2درصد تولید ناخالص داخلی جهان را دارا هستند و تاثیر 
ان داد که این منطقه به شدت از عوامل خارجی آمریکا پرداخته اسا. نتایج نش GDPافزایش 

 .ها، نوسانات نرخ ارز و متریرهای مالی تاثیرگذار اساتاثیرپذیر بوده و هر دو شوک بر قیما

                                                           
1. Vargas, M. & Hess, D.  
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شوک عرضه نفتی و اقتصاد جهانی یک »ای با عنوان ( در مقاله2016) 1پسران و همکاران
د. در این مقاله کالن جهانی پرداختن به بررسی اثر شوک عرضه نفتی بر اقتصاد« تحلیل متقابل

المللی توسعه داده شد و در داخل یک مدل اقتصاد جهانی ابتدا یک مدل بازار نفا بین
های نفتی قرارداده شده اسا تا نشان دهد چطور نگرش چند کشوری در بررسی شوک

انتخاب  2013تا  1979کشور و منطقه برای دوره  27تواند مورد استفاده واقع شود. در ادامه می
های عرضه نفتی به طور قابل توجهی ترییر و مدل برآورد شد. نتایج نشان داد که شوک

د که یافتندرها کنند و به کشوری که شوک برآن اثر گذار اسا، بستگی دارد. آنمی
های مثبا به تولید نفا ایران به لحاظ اثر بر اقتصاد جهانی خنثی اسا که اساسا به شوک

د نفا عربستان سعودی اسا. در مقابل شوک منفی عرضه نفا عربستان سعودی علا تولی
 شود.دوام قیما نفا منجر میافزایش ناگهانی و با بر

های تجاری از کشورهای شوک»ای تحا عنوان ( در مقاله2013) 2یاویز و کابوندی
ثر به بررسی ا« GVARبرزیل، روسیه، هند و چین به آفریقای جنوبی در یک تحلیل 

ارتباطات تجاری بین کشورهای برزیل، روسیه، چین و هند و آفریقای جنوبی پرداختند. در 
ها مورد بررسی سطچ ارتباطات تجاری و انتقال شوک GVARاین مقاله با استفاده از الگوی 

کشور در قالف دو مدل  32بوده که در آن  1995-2009قرار گرفا. دوره مورد بررسی 
کشور اتحادیه اروپا به  8کشور و یک منطقه جررافیایی شامل  24اول  بررسی شدند. در مدل

منطقه جررافیایی شامل  2کشور و  20عنوان یک اقتصاد واحد بررسی شد و در مدل دوم 
کشورهای اتحادیه اروپا و کشورهای برزیل، چین، هند و روسیه به عنوان یک اقتصاد واحد 

های دهد که شوکآنی تعمیم یافته نشان میدر نظر گرفته شدند. نتایج آزمون واکنش 
داری بر واردات آفریقای جنوبی دارد. همچنین اثر معنی BRIC3صادرات از کشورهای 

اثری بر صادرات و تولید آفریقای جنوبی نداشته و فقط  BRICشوک واردات از کشورهای 
صورت بلوکی بر  به BRICاند. عالوه بر این، کشورهای برزیل و هند بر آن اثرگذار بوده

به  BRICتجارت آفریقای جنوبی اثر گذاشته و شوک واردات و صادرات کشورهای 
داری بر صادرات و واردات آفریقای جنوبی دارد، اما بر اثر مثبا و معنی ،صورت بلوکی

از  BRICهای تولید اثرگذار نیسا. در کل واردات و صادرات آفریقای جنوبی به شوک

                                                           
1. Pessarn, M. & Mohaddes, K.  

2. YavuzÇakı r, M. & Kabundi, A.  

3. Brazil ،Russia ،India & China (BRIC) 
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دهند؛ این بدان معناسا که فرآیند ادغام آفریقای جنوبی در اقتصاد می طریق نرخ ارز واکنش
آمیز بوده اجهانی از طریق تجارت موثر بوده و استراتژی تجارت برای  این کشور موفقی

  اسا. 
ت رایها، تریپویای تورمی در آسیا، علا»ای با عنوان ( در مقاله2013) 1اسوریو و آنسال
رات آن در طول زمان یبررسی عوامل تورم در آسیا و چگونگی تریبه « و سرریز از چین

 1986 -2010برای دوره  -کشور در قالف اتحادیه اروپا 8-کشور  32پرداختند. در این مقاله 
دهد که پویایی نشان می GVARارچوب یک الگوی هها در چدر نظر گرفته شدند. تحلیل
گیرد. سهم عوامل تقاضا طی سالیان نشات میهای عرضه داخلی تورم در آسیا اساسا از شوک

هش های پولی کشورها کاسهم شوک پولی به علا بهبود چارچوب سیاسا واخیر افزایش 
جهانی دارد  هایرسد توسعه در آسیا، اثر رو به رشدی بر قیمایافته اسا. همچنین به نظر می

سازگار اسا. وجود که با افزایش سهم آسیا به عنوان منبع تقاضای کلیدی در جهان 
ین، های داخلی چترین واردکنندگان کاال در آسیا از چین باعث شده اسا که شوکبزرگ

 داری بر قیما کاالها در آسیا داشته باشد. اثر معنی
برای تجزیه و تحلیل پیوندهای تجاری بین  GVAR( از مدل 2013) یاویز و کابوندی

های استفاده کردند. وزن 2009تا  1995ی هابین سال BRICآفریقای جنوبی و کشورهای 
ثابا بود. متریرهای  GVARتجاری مورد استفاده برای محاسبه متریر خارجی هر کشور در 

های ارز، صادرات و واردات حقیقی بودند واقعی، تورم، نرخ GDPداخلی در مدل شامل 
متریری اسا  واقعی بودند. قیما نفا جهانی GDPدر حالی که متریرهای خارجی تورم و 

که برای کشور حاکم )آمریکا( متریر داخلی و برای سایر کشورها متریر خارجی محسوب 
بر   BRICهای صادرات از هر کشور شود. یافته اصلی این مقاله این بود که شوکمی

 آفریقای جنوبی تاثیر معناداری دارد. GDPواردات و 
اقتصاد بزرگ آمریکا التین را با  5ای تاثیر چین بر ( در مقاله2012) 2پسران و دیگران

بارت عچهارگانه  یتجرب یلو تحل یهتجز یاصل یجنتا .بررسی  کردند GVARاستفاده از مدل 
 ینالت یدر پنج اقتصاد آمریکا ینچ یناخالص داخل یدبلندمدت شوک تول یرتاث -1 بودند از:

 یداثر بلندمدت شوک تول -2. اسا یافته یشافزا یریبه طرز چشمگ 1990از اواسط دهه 

                                                           
1. Osorio, C. & Unsal, F.  

2. Pesaran, H. et al.  
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 یو حت اسا یدهمدت به نصف رس یندر هم ینالت یبر آمریکا متحده یاالتا یناخالص داخل
 ینالت یمنشا آمریکا یداخل یهاانتقال شوک -3اسا.  بیشتر بودهکاهش  اینمدت در کوتاه

ده اسا. نکر ییردوره تر ین( در او هند ینچ ینوظهور )به استثنا یایآس یکشورها یرسا یا
ثرات ا دنبال به ینالت یبر آمریکا ینچ یناخالص داخل یدشوک تول یرتاث یشافزا -4
 نیالت یآمریکا یتجار یشرکا ینترو بزرگ ینچ ینتر بیقو یروابط تجار یرمستقیمغ
 بیش از اثرات مستقیم بوده اسا.( یورومتحده و منطقه  یاالتا یعنی)

 2007 – 2009شناسایی انتقال جهانی بحرانی مالی »( در مقاله 2011) 1فراشرچادیک و 
به تحلیل و مقایسه نقش انقباض در شرایط نقدینگی و کاهش « GVARدر یک الگوی 

کشور توسعه یافته  26پرداختند. در این تحقیق  ری برای انتقال بحران مالی جهانیپذیریسک
درصد از  75لی انتخاب شدند. این کشورهای منتخف و در حال توسعه دو بازار پولی و ما

تولید جهان را در اختیار دارند و کشورهای با ویژگی اقتصاد مالی باز و توسعه یافته هستند. 
نگی اند. شوک شرایط نقدیدهد هر دو دسته در شوک انتقال بحران موثر بودهنتایج نشان می

از  های در حال توسعه بیشتر از شوک ناشیتر بوده و کشوربرای کشورهای توسعه یافته مهم
اند. یافته دیگر آن اسا که شوک اقتصاد آمریکا بر کشورهای توسعه یافته ریسک متاثر شده

بر نرخ بهره و شرایط مالی اثر گذاشته و در کشورهای در حال توسعه بر بازار سهام اثر 
 تری داشته اسا. قوی

ون برداری جهانی را به منظور بررسی ( یک مدل خودرگرسی2007) 2دیز و دیگران
های کشوری بر اقتصاد جهانی طراحی کردند. تعامالت جهانی و ساده کردن تحلیل شوک

برای متریرهای داخلی را خاص هر کشور را ترکیف و ضرایف نامقید  VARها چند مدل آن
شور ک و طراحی متریرهای خاص کشوری برای هر کشور اتخاذ کردند. متریرهای خارجی هر

زای ضعیف در نظر گرفته شدند. مدل تصحیچ ها به عنوان متریرهای بروننیز در تخمین مدل
 زا با متریر خارجی کشورخطای برداری به ویژه برای کشورها یا مناطقی که متریر درون

مزمان شوند تا به طور ههای کشوری سپس ترکیف میشود. مدلمرتبط اسا، تخمین زده می
 GVARهای مل همزمان کشورها را برای همه متریرها تولید کنند. هدف مدلالعتابع عکس

 پذیر برای کاربردهای مختلف اقتصاد جهان اسا.آماده کردن یک ساختار انعطاف

                                                           
1. Chadic, A. & Fratzscher, M.  

2. Dees, S. et al.  
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(، تجارت مستقیم بین کشورها یکی از عوامل 2004) 1با توجه به تحقیق فوربس و چین
 ارتباط بین کشورهاسا.  کنندهمهم تعیین

( نشان داد که ارتباط تجاری قوی بین کشورها بر جهانی شدن اثر 1993) 2کروگمن
خصصی شوند، بیشتر تمعکوس دارد، زیرا کشورها در حالی که بیشتر با یکدیگر ادغام می

ر کننده ترییرات مهمی در ساختاهای وضعیا تجارت جهانی فعلی هدایاشوند. پویاییمی
ادعا آن اسا که برخی کشورهای نوظهور در حال ایفای  تجارت جهانی اسا. استدالل این
المللی فعلی بوده و اقتصادهای نوظهور از طریق تجارت نقش مهمی در ساختار تجارت بین

 المللی هستند.های مالی در حال تجمیع با اقتصاد بینو فعالیا

 هاها و متغیرها و تحلیل یافته. بررسی داده4
 یک،بلژ یش،هند، اتر ین،چ یران،کشور )ا 34شامل  حاضردر مقاله  GVARنسخه مدل 

ن، کره، سنگاپور، ژاپ یل،برز یا،انگلستان، استرال آمریکا، یا،اسپان یتالیا،ا فرانسه، آلمان، هلند،
پرو، فنالند،  یلی،ش ی،نروژ، اندونز ی،مالز ی،جنوب یقایآفر ی،عربستان سعود یلیپین،ف یلند،تا

 یورو،کشور منطقه  8( اسا که یهو ترک یسسوئد، سوئ نیوزلند، کانادا، یک،آرژانتین،مکز
سازی صورت جداگانه مدله ب یزن یماندهکشور باق 26و  شوندینظر گرفته م در منطقه یک
 درصد 90کشور/ منطقه اسا که حدود  27شامل  GVAR ین الگوی، این. بنابراندشومی
  د.ندهیرا پوشش م یجهان تولید ناخالص از

 های خاص کشورمشخصات و تخمین مدل. 4-1
 شده و( خالصه 3های خاص کشور در جدول )متریرهای داخلی و خارجی موجود در مدل

 اند.( تعریف شده10های )به صورت رابطه

(10) 
𝑦𝑖𝑡 = 1𝑛 (

𝐺𝐷𝑃𝑖𝑡

𝐶𝑃𝐼𝑖𝑡
)  

𝑃𝑖𝑡 = 1𝑛(𝐶𝑃𝐼𝑖𝑡) 

                                                           
1 Forbs, S. & Chen, C.  

2 Krugman, P.  
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 𝑒𝑞𝑖𝑡 = 1𝑛 (
𝐸𝑄𝑖𝑡

𝐶𝑃𝐼𝑖𝑡
) 

𝑒𝑖𝑡 = 1𝑛(𝐸𝑖𝑡) 

𝜌𝑖𝑡
𝑠 =

25

0
1𝑛 (1 +

𝑅𝑖𝑡
𝑠

100
) 

𝜌𝑖𝑡
𝑙 =

25

0
1𝑛 (1 +

𝑅𝑖𝑡
𝐿

100
) 

𝑃𝑡
0 = 1𝑛(𝑃𝑡

0) 

 t ، itCPIطی دوره  iتولید ناخالص داخلی برای کشور  itGDPجایی که (، 10در  رابطه )

شاخص قیما اسمی سهام برای  t ،itEQ دورهطی  iکننده برای کشور شاخص قیما مصرف
Ritبرحسف دالر،  tطی دوره  iنرخ ارز کشور  t ،itEطی دوره  iکشور 

s  نرخ بهره اسمی
Ritمدت ساالنه برحسف درصد، کوتاه

L  نرخ بهره اسمی بلندمدت ساالنه برحسف درصد و
Pt

 قیما نفا برحسف دالر اسا. 0

 . متغیرهای داخلی و خارجی در مدل هر کشور1جدول 

 متغیر
 آمریکا همه کشورها بجز آمریکا

 خارجی زادرون خارجی زادرون
yi,t yit تولید

∗  yus,t yus,t
∗  

Pi,t Pi,t تورم
∗  Pus,t Pus,t

∗  
ei,t نرخ ارز − Pi,t ei,t

∗ − Pi,t
∗  - eus,t

∗ − Pus,t
∗  

eqit eqi,t  قیمت سهام
∗  equs,t - 

نرخ بهره کوتاه 
 مدت

ρit
s  ρi,t

∗s ρus,t
s  - 

ρit نرخ بهره بلندمدت
l  ρi,t

∗l  ρus,t
l  - 

Pt - نفتقیمت 
0 Pt

0 - 
 های پژوهشماخذ: یافته
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 وزن. شوندمی ساخته تجاری هایوزن از استفاده با هر کشور خاص خارجی متریرهای
متوسط  سبراسا تجاری وزن، اینجا در شده ارائه نسخه در. باشد متریر یا ثابا تواندمی تجاری
کشورهای منتخف در  ماتریس وزنی. شودحل می 2017-19های های تجاری ثابا سالوزن

دهنده سهم هر کشور از تجارت با ( پیوسا ارائه شده اسا. این جدول نشان2جدول )
کشورهای دیگر اسا و جمع هر ستون برابر با یک اسا. به عنوان مثال، متوسط سهم تجارت 

درصد اسا که در مقایسه با دیگر کشورها  39با چین برابر با  2017-19های ایران در سال
درصد  5/1بزرگی دارد در حالی که متوسط سهم تجارت چین با ایران در این سه سال سهم 
 اسا.

yi,t، Pi,t،ei,t کشورها اکثر − Pi,t، eqit ،ρit
s ρit

l نظر در داخلی متریرهای عنوان به را 
 انیکسای مجموعه، کافی یهاداده نبودن دسترس در دلیل به کشورها همه اما گیرند،می

ر همه د. اندبه خوبی توسعه نیافته بازارهای سرمایه کشورها عنوان مثال، در همهندارند. به 
 اریتملگ و کشور هر خارجی متریرهای همه متحده آمریکا، ایاالت مدل استثنای به کشورها
متحده  ایاالت مدل. شوندمی زا در نظر گرفتهبه عنوان متریر ضعیف برون نفا هایقیما
yus,t ،Pus,t،equs,t ،equs,t ،ρus,t،زادرون متریرهای شامل آمریکا

s،ρus,t
l وPt

 نرخ. اسا 0
 ایاالت مدل در موجود ارز نرخ تنها. شودمی تعیین آمریکا مدل از خارج آمریکا دالر ارز

eus,t) خارجی ارز واقعی نرخ متریر آمریکا متحده
∗ − Pus,t

عنوان متریر ضعیف  به که اسا (∗
یر متر عنوان آمریکا به متحده ایاالت مدل در نفا قیما گنجاندن. کندمی رفتار زابرون
 و گذاردب تاثیر نفا قیما بر جهانی اقتصاد کالن متریرهای تحوالت دهداجازه می، زادرون
 رب عالوه. گیردزای ضعیف درنظر میبرون ،هرکشور خاص یهامدل تمام در را نفا قیما
yus,t) خارجی واقعی تولید شامل موجود هایویژگی، این

Pus,t) خارجی تورم و( ∗
برای ( ∗

می ثباع امر این. درنظر گرفته شده اسا زابرون ضعیف متریرهای عنوان مدل آمریکا به
 ضعیف این زاییبرون همچنین. ادغام شود جهانی اقتصاد در کامال آمریکا مدل که شود

عیف ض زایگرفته که آزمون برونمورد آزمایش قرار آمریکا متریرها در مدل ایاالت متحده 
 در ادامه نشان داده شده اسا.

 آزمون ریشه واحد .4-2
 هایمتریر خصوصیات، کشوری مختلف هایمدل در موجود متریرهای شدن مشخص از پس 

براساس . گیردمی قرار بررسی مورد( نفا قیما) جهانی متریر همچنین و خارجی و داخلی
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متقارن  فولر -دیکی هایبا آزمون واحد ریشه یها( تسا1995) 1مطالعات فولر و پارک
درصد در  5 معناداری سطچ در 3(ADFفولر تعمیم یافته  ) -دیکی و  2(ADF-WSوزنی )
 داده شده اسا. اکثر نشان کشورهای منتخف 4( پیوسا برای متریرهای داخلی3) جدول
 خارجی تریرهایفروض م سازی بامدل. نیستندرد فرضیه صفر مبنی بر نامانایی  به قادر متریرها
 پایدار زمان گذشا با فردی هایمدل پارامترهای و I(1) ضعیف زایبرون کشور خاص

 اعتبار و بوده نیاز مورد فرض دو هر، GVAR مدل اولیه اجرای برای. یابدهستند، ادامه می
 شده اسا. بررسیها آن

 های مدل. انتخاب وقفه4-3

انتخاب  ،شود. مرحله بعدفرموله و تخمین زده می 2001-2019کشور طی دوره های هر مدل
های متریرهای داخلی و به ترتیف وقفه iqو  iPهر کشور اسا که  *VARXوقفه در مدل 

شوند. حداکثر انتخاب می 6و آکائیک 5ها براساس معیارهای شوارتزخارجی هستند. این وقفه
بیشتر شود. برای اکثر کشورها  2وقفه برای متریرهای داخلی و خارجی نباید از 

VARX*(2,1) های خاص هر کشور در فرم بردار تصحیچ خطا هستند و کافی اسا. مدل
تگی براساس انباششوند. مرتبه فضای همسپس براساس رگرسیون کاهش رتبه تخمین زده می

)در  I(1)زای ضعیف های برونهای با رگرسیونمحاسبه شده و برای مدل 7وناثر یوهانس
کشور یک رابطه  13درصد( محاسبه شده اسا. به طور خاص، برای  95سطچ بحرانی 

ل )جدو انباشتگی پیدا شدکشور سه رابطه هم 7کشور دو رابطه و برای  7انباشتگی، برای هم
ها هر ماندهها برای تخمین باقیبین باقیمانده 8الیآزمون همبستگی سری( پیوسا(. نتایج 4)

درصد در اکثر معادالت  5نشان داد که همبستگی سریالی در سطچ معنادار  Fکشور با آزمون 
 . شودرد می

                                                           
1. Dicky, D. & Park, N.  

2. Weighted Symmetric Augmented Dickey–Fuller Test 

3. Augmented Dickey–Fuller Test 

با توجه به طوالنی بودن جداول و محدودیا صفحات مقاله همه جداول از جمله ریشه واحد متریرهای خارجی و . 4

 . جهانی از مقاله حذف شده و چند جدول از جمله جدول ماتریس وزنی خالصه شده اسا

5. Schwarz Crition 

6. Akaik Crition 

7. Johansson Effect  

8. Serial Correlation Test 
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 زایی ضعیفآزمون برون .4-4
X𝑖𝑡 زای ضعیفهمانطور که پیشتر بیان شد، فرض اصلی در استراتژی برآورد ما برون

با  ∗
رضیه ف پارامترهای بلندمدت مدل شرطی اسا. حال آزمون رسمی برای بررسی این بهتوجه 

 .کنیممیدار( و قیما نفا ارائه را برای متریرهای خارجی هر کشور )متریرهای ستاره
بحث قرار  ( مورد1998) 1هاربو و همکاران ( و1992ی ضعیف در مطالعه یوهانسن )یزابرون
عبارات تصحیچ خطای برآورد شده در  توامداری شامل آزمونی از معنیکه  اسا گرفته

X𝑖𝑡 هرمتریرهای خارجی  معادالت کمکی برای
ام از ℓویژه برای هر اندیس اسا. به طور  ∗

X𝑖𝑡
 .گیردانجام می( 11ارائه شده در رابطه )رگرسیون  ∗

(11) 
ΔX𝑖𝑡,ℓ

∗ = 𝑎𝑖,ℓ + ∑ 𝛿𝑖𝑗,ℓ𝐸𝐶𝑀
𝑖𝑗,𝑡−1

𝑟𝑖

𝑖=1

+ ∑ 𝜙𝑖𝑘,ℓ
, ∆𝑋𝑖,𝑡−𝑘 + ∑ 𝜓𝑖𝑚,ℓ

,

𝑛𝑖

𝑚=1

𝑠𝑖

𝐾=1

∆�̃�𝑖,𝑡−𝑚
∗ + 𝜂𝑖𝑡,ℓ 

= jبه ازای  𝐸𝐶𝑀𝑖𝑗,𝑡−1در آن  (11در رابطه ) 1,2, . . . , ri   عبارات تصحیچ خطای
ام بوده و فرمول iبه دسا آمده برای مدل کشور  irانباشتگی برآورد شده با توجه به روابط هم
it)اسا. در مورد آمریکا عبارت 

∗p − it
∗e)  به طور ضمنی شاملΔX𝑖𝑡  اسا. آزمون برای

 به ازای l,ijδاز فرضیه توام اسا که در رگرسیون باال  Fی ضعیف، آزمون زایبرون
 j = 1,2, . . . , ri  ( پیوسا خالصه شده اسا. 6صفر اسا. نتایج در جدول ) 

زایی ضعیف برون مورد فرض 160مورد از  11درصد تنها در  5نتایج در سطچ معناداری 
 تواندمی واحد مدل یک در یورو منطقه کشورهای بسیار خوبی اسا. تجمیع رد شد که نتیجه

 این با. کند نقض اسا، GVAR سازیمدل زیربنای که را ضعیف زاییبرون مفروضات
 به توانمی را یورو )به استثنای تورم( منطقه خارجی متریرهای دهدمی نشان هاآزمون حال،
 .گرفا نظر در ضعیف یزایبرون عنوان

 

                                                           
1. Harbo, I. & Johansen, S. & Nilsen, B.  
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 . آزمون برای شکست ساختاری4-5
یش سازی اقتصاد اسا که با افزااحتمال شکسا ساختاری یکی از مشکالت اساسی در مدل

نیز از این قاعده مستثنی  GVARهای یابد و مدلحجم نمونه احتمال وقوع آن افزایش می
 ارساخت پایداری ارزیابی آماری برای آزمون چندین ازای خالصه ( پیوسا6نیسا. جدول )

 گزارش را هر کشور خاص VECMX یهامدل خطای واریانس و شده برآورد ضرایف
)آزمون  OLSتجمعی  جمع حداکثر: از عبارتند شده گرفته نظر در یهاآزمون. کندمی

CUSUM )که با supPK با  آن مجذور میانگین وmsqPK مشخص شده اسا (Ploberger 

and Krämer, 1992). با  که آزمون برای پارامترهای پایداری در مقابل ناماناییNyblom 
 ترییر یک از 1والد نوع متوالی یهاانواع آزمون و( Nyblom, 1989)نشان داده شده 

 آماری QLR از والد شکل -خاص طور به- ناشناخته ترییر نقطه یک در باریک ساختاری
(Quandt, 1960 ،)آمار MW (Hansen, 1992و ) آمار APW (Andrews & 

Ploberger, 1994 .)ها ورژن برای همه آزمونheteroskedasticity-robust  نیز تخمین
 در و DdPS در استفاده مورد نمونه دوره به سال 18 شدن اضافه به توجه بازده شده اسا. 

 درصد را 1 معناداری سطچ یک که اسا منطقی، ساختاری در وقفه احتمال افزایش نتیجه
 . بگیریم نظر درها آزمون این اجرای برای

 هازمونآ با توجه به نتایجشود. باعث پایداری بیشتر ضرایف می robustاستفاده از ورژن 
شود و عدم پایداری بقیه موارد احتماال درصد موارد پایداری، ضرایف تایید می 84در 

ری از گیری در بسیانه شکسا پایداری ضرایف. این نتیجه ؛شکسا واریانس خطا اسا
 4( و کروس و دیگران2004) 3(، پرز و دیگران2002) 2مطالعات مانند استاک و واتسون

 پردازیم. ( اثبات شده اسا و در این مقاله به آن نمی2005)

ه بر ناپایداری ساختاری وجود داشتآور نیسا که شواهدی مبنی به طور کلی، شگفا
رسد که این امر بیشتر محدود به واریانس خطا اسا و مشکل احتمالی باشد، اما به نظر می

ترییر خطای واریانس با استفاده از خطای استاندارد قوی هنگام بررسی اثرات تاثیر متریرهای 
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2. Stock, H. & Watson, M.  
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4. Krause, H. & Cecchetti, F.  
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اطمینان برطرف و فاصله  1ای بر پایه بوت استرپهای ضربهتحلیل پاسخخارجی و تجزیه و 
 شود.می

 هازمان متغیرهای خارجی بر مقادیر داخلی آن. اثرات هم4-6
های ها برای نسبا( پیوسا اثرات همزمان متریرهای خارجی را بر مقادیر داخلی آن7جدول )

t سازگار  -ریانس هم واریانسیدهد که با استفاده از تخمین زننده وانشان می–Newey

West 2 های اثرگذاری بین توان به عنوان کششمحاسبه شده اسا. این مقادیر را می
رود، معنادار ها همانطور که انتظار میمتریرهای داخلی و خارجی تفسیر کرد. بیشتر این کشش

لی و خارجی متریرها داخ المللی بیندر رابطه با پیوندهای بین را هستند به طوری که اطالعاتی
درصد تولید واقعی خارجی در سه ماه در منطقه یورو  1دهند. به عنوان مثال، ترییر ارائه می

های کشش .شوددرصد تولید واقعی منطقه یورو در همان سه ماه می 56/0منجر به افزایش 
 د. یآبه دسا می نیز به طور مشابه تولید خارجی برای اکثر کشورهای مورد بررسی

که مشاهده کنیم ( ∗ρlوρl ) توانیم کشش باالیی را بین نرخ بهره بلندمدتهمچنین می
اللا دنسبا قوی بین منطقه یورو و بازار اوراق قرضه خارجی به های بر حرکاتواند می

 یکو در اکثر موارد تقریبا  معنادار ،تر از همه، کشش قیما سهام واقعیمهم .داشته باشد
رسد بازارهای سهام در اکثر کشورها )در ایران تاثیرگذار نیسا( رو، به نظر میاز این . اسا

ان این اگرچه میز ؛دهندنسبا به ترییرات قیما سهام خارجی بیش از حد واکنش نشان می
پیوندهای مالی در اکثر کشورهای مورد مطالعه به احتمال زیاد  .واکنش خیلی طوالنی نیسا

در مقابل، تورم کشش به نسبا  .های اوراق قرضه بسیار قوی اسااز طریق سهام و کانال
اسا که نشان  3/0برای منطقه یورو میزان کشش تورم خارجی  کمی دارد. به عنوان مثال،

در  .های خارجی نیساا تاثیر ترییر قیماهای یورو چندان تحمدت قیمادهد در کوتاهمی
مورد ایران نیز با توجه به کشش تورم خارجی این مطلف صادق اسا. به طور کلی به دلیل 
کشش کم متریرهای خارجی ایران، متریرهای خارجی تاثیری بر متریرهای داخلی مربوطه 

 ندارد.

                                                           
1. Bootstrap 

2. Newey–West heteroskedasticity and autocorrelation consistent variance estimator.  
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 1. میانگین همبستگی مقطعی دوطرفه4-7
کشورهاسا که  2های منحصربه فرد، شوکGVARرویکرد یکی از مفروضات کلیدی 

with N → ∞it, uit ,0 → (بنابراین  .باید به طور مقطعی وابسته ضعیف باشند
∗Cov(x  و

یرهای شود. برای تشخیص میزان تاثیر مترزا بودن متریرهای خارجی تضمین مینتیجه برون در
، میانگین GVAR مدلخارجی خاص کشور در کاهش همبستگی مقطعی متریرها در 

انده مربوط مزا و باقیهای مرتبه اول متریرهای درونهمبستگی مقطعی دو طرفه برای تفاضل
محاسبه شده اسا. نتایج برای تمامی  1990-2019برای دوره  VECM*به هر کشور در مدل 
  ( پیوسا آورده شده اسا.8متریرها در جدول )
قیما سهام بیشترین همبستگی مقطعی را بین  شودمشاهده می( 8در جدول )همانطور که 

درصد  63تا  41متریرها دارد )بجز ایران که رابطه عکس دارد(که در تفاضل مرتبه اول بین 
نجام مدت و سراتاهاسا. پس از آن نرخ بهره بلندمدت، نرخ ارز، تولید واقعی، نرخ بهره کو

 یشواهد قابل توجهی از همبستگی متقابل کشورها برای متریرها ،د. به طور کلیتورم قرار دار
 اند. وجود دارد؛ حتی هنگامی که با تفاضل مرتبه اول مانا شده GVARموجود در مدل 

)شامل متریرهای داخلی و  VECMX*مدل  نشان دادن همبستگی مقطعی باقیمانده
 ،ارز واقعی، بقیه متریرهادار( بسیار جالف توجه اسا و بجز متریر نرخ خارجی ستاره

همبستگی بسیار کمی دارند و یا مستقل هستند؛ به خصوص در مورد بازار اوراق و سهام که 
درصد اسا. این مدل به وضوح موفق به نشان دادن  9و  -11همبستگی مقطعی باقیمانده بین 

 اثرات مشترک بازار اوراق و سهام شده اسا. 
 در ورهرکش خاص متریرهای اهمیا دهندهنشان یمقطع همبستگی نتایج کلی، طور به
 یک ج،نتای این. اسا اقتصادی کالن متریرهای میان در مهم هایوابستگی اغلف با رابطه
 اما، دهدنمی تشکیل GVAR مدل در خارجی متریرهای اهمیا از رسمی آماری آزمون
 همچنین نتایج. اسا جهانی یهاسازی وابستگیمدل درها آن سودمندی از مهمی نشانگر
 فرموله خارجی متریرهای به مشروط کشور هر خاص هایمدل که زمانی دهدمی نشان
 .ماندمی باقی مختلف مناطق از هاشوک سراسر در همبستگی کمی شوند،می

                                                           
1. Average Pairwise Cross-section Correlations 

2. Idiosyncratic 
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  1(GIRsای ). توابع واکنش ضربه4-8
های مختص هر های پویای مدل جهانی و ارزیابی زمان اثرات شوکبرای بررسی ویژگی

آمریکا و  GDPشوک مثبا به  -1متریر بین کشورها، پیامدهای دو شوک ارائه شده اسا: 
ای ها از توابع واکنش ضربهچین. برای بررسی اثرات این شوک GDPشوک مثبا به  -2

های ( برای مدل1998) 3عرفی شد و توسط پسران و شین( م1996) 2که توسط کپ و همکاران
 تصحیچ خطا توسعه یافته، استفاده شده اسا.

GIRs ( جایگزینی برای توابع واکنش متعامدOIR)4  رویکرد. اساOIR   نیاز دارد که
های متعامد محاسبه کند در حالی که ای از شوکهای ضربه را با توجه به مجموعهپاسخ

با  هاو تجمیع اثرات دیگر شوک های مربوط به خطاهای فردیشوک GIRF 5رویکرد
کند. را محاسبه می تعامدیگونه ها بدون هیچاستفاده از توزیع مشاهده شده همه شوک

GIRF دهد. رویکرد اطالعات مفیدی را در رابطه با ترییرات متریرها ارائه میGIRF 
تواند درباره پویایی انتقال ئه دهد، اما میتواند اطالعاتی در مورد دالیل ترییرات ارانمی

 ها کامال آموزنده باشد.شوک
براساس  GIRF( را درنظر بگیرید. 1در معادله ) GVARحل ارائه شده توسط مدل راه

 شود.( تعریف می12آن به صورت رابطه )

(12) 𝐺𝐼𝑅𝐹(𝑋𝑡𝑖𝑢𝑖ℓ𝑡,𝑛) = 𝐸(𝑋𝑡+𝑛|𝑢𝑖ℓ𝑡 = √𝜎𝑖𝑖,ℓℓ, 𝜏𝑡−1) −
𝐸(𝑋𝑡+𝑛|𝜏𝑡−1)  

قطر اصلی  σii,ℓℓ و اسا t-1اطالعات مربوط به زمان مجموعه  𝜏𝑡−1(، 12رابطه )در 
 افقی اسا. nامین کشور و iام در ℓمربوط به معادله  u_∑ماتریس واریانس کوواریانس 

 معادلهدر  t های یک واحد)یک خطای استاندارد( شوک در زمان GIRFبدین ترتیف که
ℓدر مدل فوق بر روی متریر ام jاُم در زمان t+n با فرض j( 13اُمین عنصر از رابطه) می باشند: 

                                                           
1. Generalized Impulse Response  

2. Koop, et al.  

3. Pesaran, M. & Shin, D. 

4. Orthogonalized Impulse Responses 

5. Generalized Impulse Response Functions 
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(13) 
𝐺𝐼𝑅𝐹(𝑋𝑡𝑖,𝑢𝑖ℓ𝑡,𝑛) =

ℯ𝑗
,𝐴𝑛𝐺0

−1 ∑ ℯℓ𝑢

√ℯℓ
, ∑ ℯℓ𝑢

, 𝑛 = 0,1,2, … ; ℓ, 𝑗

= 1,2, … , 𝑘, 

ℯℓ (،13در رابطه ) = (0,0, … ,0,1,0, … های هر کشور یک بردار منتخف از شوک (0,
 اسا.

در فاصله  GIRsهای نمودارهایی که در ادامه ارائه شده اسا با بوت استرپ تخمین
شوند و با سرعا مناسف حل می GIRsدهند که ها نشان میدرصد اسا. شکل 90اطمینان 

 نشان از پایداری مدل دارد.

  GDP. پاسخ شوک 4-8-1

کشور/ منطقه بر سایر این مقاله، فقط شوک سه  هایبا توجه به مطالعات پیشین و یافته
کشورهای جهان تاثیرگذار اسا و شوک بقیه کشورها تاثیری بر سایر کشورها ندارد؛ حتی 

ه ها عبارتند از شوک بشود. این شوکشوک منطقه اروپا که اقتصاد بزرگی محسوب می
 .متریرهای کالن اقتصادی آمریکا، چین و شوک همزمان به همه کشورها

ظر ن در ها را به اندازه یک خطای استانداردشوک ،فرضبه صورت پیش 1افزار متلفنرم 
ه اندازه یک خطای استاندارد اسا. در این مقاله برای بگیرد و با توجه به آن، پاسخ نیز می

به درصد تبدیل شده اسا، اما زمانی که این شوک به  هاآنها، اندازه درک بهتر شوک
 ها در متن بیاناند و معناداری شوکها از نمودار حذف شدهاسترپدرصد تبدیل شده، بوت

 شود.می

همه  GDPآمریکا، چین و شوک جهانی بر  GDP. شوک منفی 4-8-1-1
 کشورهای منتخب

را بر همه  GDPفی جهانی آمریکا، چین و شوک من GDPهای منفی ( شوک1نمودار )
آمریکا و چین  GDPدهد که کاهش دهد. این نمودار نشان میکشورهای منتخف نشان می

شود. تاثیر جهانی در سال اول می GDPدرصد  4/0و  2/0به طور متوسط باعث کاهش 
درصد  9/0شوک منفی جهانی به اندازه یک خطای استاندارد به طور متوسط در سال اول 

                                                           
1. Matlab 
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GDP  دهد که در سال اول شوک منفی به اندازه دهد. نتایج نشان میرا کاهش میجهان
تاثیرگذار اسا. اثر این  GDPیک انحراف از معیار چین دو برابر شوک مشابه آمریکا بر 

 شود. ها تقریبا بعد از سه سال ثابا میشوک

 منتخب کشورهای همه GDP بر جهانی شوک و چین آمریکا، GDP منفی شوک پاسخ. 1نمودار 

  

 

 پژوهشهای ماخذ: یافته

 بر قیمت نفت GDPهای . تاثیر شوک4-8-1-2
ای از درآمدهای مالحظهسهم قابل1398های نفتی، یعنی قبل از سال تا قبل از تشدید تحریم

بر  های منفی قیمتی نفا تاثیر فراوانیایران وابسته به درآمدهای نفتی بوده و بروز شوک
 و توان به کاهش مخارج عمرانیکالن اقتصادی داشا که از تاثیرات آن می متریرهای

های شدید (. با وجود اعمال تحریم1392زاده، افزایش نقدینگی اشاره کرد )محمدی و برات
که  بینی شده اسا، فروش روزانه یک میلیون بشکه نفا پیش1399نفتی برای بودجه سال 

نفا بر متریرهای کالن اقتصادی دارد. از این رو در نشان از اثرگذاری شوک منفی قیما 
سه اقتصاد بزرگ چین، آمریکا و منطقه یورو بر  GDPاین قسما به بررسی اثر کاهش 

 شود. قیما نفا پرداخته می
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آمریکا، چین، یورو و جهان را به اندازه یک  GDPهای منفی ( پاسخ شوک2نمودار )
جهان بین یک تا  GDPدهد. شوک منفی به شان میخطای استاندارد بر قیما جهانی نفا ن

چین باعث  GDPشود. شوک منفی دو درصد در سال اول باعث کاهش قیما نفا می
آمریکا در  GDPشود. شوک منفی درصد بعد از دو فصل می 2کاهش قیما نفا حدود 

 GDPشود، اما شوک درصد باعث کاهش قیما نفا می 1تا  01/0سال اول تقریبا بین 
یورو هیچ تاثیری بر قیما نفا ندارد. با توجه به نتایج و کاهش تولید در سطچ جهان، منطقه 

آمریکا و جهان بسیار محتمل بوده و اثر  چین، GDPکاهش قیما نفا بعد از هر شوک بر 
 این شوک منفی تا دو سال بر قیما نفا تاثیرگذار اسا.

 نتخب بر قیمت جهانی نفتهای تولید ناخالص کشورهای م. پاسخ شوک2 نمودار

  

  
 های پژوهشماخذ: یافته

 چین بر متغیرهای کالن اقتصاد ایران  GDP. تاثیر شوک مثبت 4-8-1-3
بر کشورهای  2019های تجاری چین را با توجه به وزن GDP( پاسخ شوک مثبا 3نمودار )

تاثیر  ،منتخف یچین بر همه کشورها GDPدهد. یک درصد شوک مثبا منتخف نشان می
تواند سهم ( پیوسا( دلیل آن می1مثبا گذاشته اسا که با توجه به ماتریس وزنی )جدول )
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رها تواند اثر مثبا و منفی برکشوباالی تجارت چین با این کشورها باشد. این موضوع می
 د سایریابد، دارای تاثیر مثبا بر رشداشته باشد. هنگامی که رشد اقتصادی چین افزایش می

کشورهاسا و اگر اقتصاد چین دچار رکود شود، کشورهای منتخف به اندازه اثرپذیری که 
 توانند تحا تاثیر قرار گیرند. از اقتصاد این کشور دارند، می

چین، تولید ناخالص داخلی ایران با یک  GDP( با افزایش یک درصد 3مطابق نمودار )
الی که برای دیگر کشورها اثرپذیری از یابد در حدرصد افزایش می 08/0دوره وقفه حدود 

چین، تولید ناخالص  GDPاقتصاد چین بیشتر اسا. به طور مثال، با افزایش یک درصدی 
 6/0دوره باعث افزایش  4یابد و پس از درصد افزایش می 12/0داخلی ترکیه بالفاصله 

چین  ادیتوان محاسبه کرد که رشد اقتصشود. بنابراین، میاین کشور می GDPدرصدی 
 ترکیه شود.  GDPدرصدی  5/1تواند بالفاصله منجر به افزایش می

و  1990چین بر اقتصاد ایران را در دو مقطع زمانی  GDP( بررسی شوک 4نمودار )
چین  GDPشود شوک مثبا دهد. همانطور که در نمودار مشاهده میمیالدی نشان می 2019

به طور مستقیم اثرگذار اسا که  2019بر متریرهای تولید ناخالص داخلی و تورم در سال 
شود در حالی که برای سال درصدی تورم می 2/1این شوک در دوره اول باعث افزایش 

سا. معنادار نیسا؛ بنابراین، اثری نداشته ا -هااسترپبا توجه به فاصله اطمینان بوت- 1990
رسد دلیل اثرگذاری این شوک بر تورم، باال بودن تجارت ایران و چین اسا که به نظر می

 . با توجه به اینکهیابدچین، تقاضا برای مواد اولیه افزایش می GDPبا شوک مثبا بر 
ران ن تقاضا برای مواد خام در ایصادرات ایران به چین بیشتر مواد اولیه و خام اسا به تبع آ

شود. ها از سما عرضه به افزایش تورم منجر مییابد که از طریق افزایش هزینههم افزایش می
با افزایش رشد اقتصادی در چین، یوآن تقویا شده که باعث افزایش هزینه وارداتی  همچنین

د نرخ بهره در هر دو دوره، یابد. در موراز چین شده و قیما کاال در داخل ایران افزایش می
 چین اثری بر نرخ بهره ایران ندارد.  GDPشوک 

همانطور که در بخش تعامالت تجاری نشان داده شد، میزان تبادالت ایران و چین در 
 درصد رسیده اسا.  47به  2019درصد بوده و در سال  6میالدی،  1990سال 
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ولید ناخالص داخلی چین بر تولید ناخالص های یک درصد شوک مثبت ت. پاسخ شوک3نمودار 
 کشورهای منتخب

 
 های پژوهشماخذ: یافته
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یک درصدی چین بر متغیرهای کالن اقتصاد ایران در دو دوره  GDP. پاسخ شوک مثبت 4نمودار 
 2019و  1990

1990 2019 
GDP 

  
 تورم

  
 نرخ بهره

  
 های پژوهشماخذ: یافته

 گیریبندی و نتیجهجمع. 5
های کالن اقتصففادی و مدیریا ریسففک، مسففتلزم توجه به افزایش  تجزیه و تحلیل سففیاسففا

ستگی  موضوعات اقتصادی ملی باید از دیدگاه    .های متقابل بین بازارها و اقتصادها اسا  واب
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نال             کا ید  با بارت دیگر،  به ع هانی و داخلی مورد توجه قرار گیرد.  قال     ج های مختلف انت
سرریز مورد توجه قرارگیرد. البته طبق یافته    سران و دیگران ) شوک و اثرات  (، 2007های پ

شوک  سرریز متریرهای مالی نیز    انتقال  سا، بلکه از طریق اثرات  ها فقط از طریق تجارت نی
 پذیر اسا. امکان

های ناشففی از روابط تجاری بر متریرهای کالن   این مقاله به دنبال بررسففی تاثیر شففوک  
سا. برای انجام این       ا سا و اینکه  این شوک تا چه حد بر متریرها تاثیرگذار ا قتصاد ایران ا

شورهایی که بر     شوک ک شد          GDPکار ابتدا  شخص  سایی و م شنا سا،  جهان تاثیرگذار ا
جهان تاثیر داشففته باشففد و شففوک   GDPتوانند بر که شففوک دو کشففور آمریکا و چین می

آمریکا تاثیر دارد، اما  GDPبرابر شففوک مشففابه بر چین، دو  GDPمثبا یک درصففدی بر 
.  بر متریرهای سایر کشورها اثرگذار نیسا    -حتی منطقه اروپا-شوک سایر کشورها/ مناطق    

صادی بر قیما نفا تاثیرگذارند و قیما نفا تاثیر   در مرحله بعد از آنجا که بحران های اقت
ایی که بر قیما نفا تاثیرگذارند،  کشوره  GDPمستقیم بر اقتصاد ایران دارد، تاثیر شوک    

 مشخص شد و فقط شوک دو کشور آمریکا و چین بر قیما نفا اثرگذار هستند.  
جهان با فرض ثبات سففایر شففرایط به اندازه یک اسففتاندارد خطا   GDPشففوک منفی به 

چین باعث   GDPدرصفففد و بعد از سفففه سفففال ثابا خواهد ماند. شفففوک منفی  5/3حدود 
شده و این اثر بعد از     2کاهش قیما نفا حدود  صد  شوک      8در صل ثابا خواهد ماند.  ف

شففود، اما شففوک  آمریکا بعد از سففه سففال ثابا و باعث کاهش قیما نفا می GDPمنفی 
GDP   نابراین، شفففوک بر       منطقه آمریکا و   GDPیورو هیچ تاثیری بر قیما نفا ندارد. ب

یش یا کاهش درآمدهای نفتی، اقتصفففاد ایران را تحا تاثیر قرار        تواند از طریق افزا چین می
شوک    شریک تجاری ایران با  چین به عنوان بزرگ GDPدهد. در انتها به بررسی اثر  ترین 

فرض ثبات سففایر شففرایط بر کشففوهای منتخف و متریرهای کالن اقتصففاد ایران در دو دوره   
 پرداخته شد.  2019و  1990

بین کشورهای مورد بررسی، ایران کمترین تاثیر را از اقتصاد چین      نتایج نشان داد که در 
در حالی که ترکیه دارای بیشترین اثرپذیری از اقتصاد چین اسا. شوک مثبا به       ؛پذیردمی

GDP بر متریرهای تورم و  2019های تجاری سال چین با توجه به وزنGDP  ایران اثرگذار
درصدی  2/1و  GDPدرصدی  08/0فزایش چین باعث ا GDPاسا و یک درصد افزایش 
رسفففد دلیل    به نظر می شفففود، اما بر نرخ بهره اثرگذار نیسفففا.    تورم پس از یک دوره می 
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اثرگذاری این شففوک بر تورم، باال بودن تجارت ایران و چین اسففا که با شففوک مثبا بر  
GDP  ،ضا برای مواد اولیه افزایش می چین ن به چین  ایراصادرات   . با توجه به اینکهیابدتقا

شتر مواد اولیه و خام اسا که به تبع آن تقاضا برای مواد خام در ایران افزایش می     که  یابد بی
ای پایین  هشود، اما با توجه به نوع صادرات ایران که با فناوریباعث رشد اقتصادی ایران می

این، با شفففود. عالوه بر ها از سفففما عرضفففه به افزایش تورم منجر میافزایش هزینه اسفففا،
شده که باعث افزایش هزینه وارداتی از چین       صادی در چین، یوآن تقویا  افزایش رشد اقت

چین   GDPشوک مثبا به  یابد. افزایش شده و عمال قیما کاال در داخل ایران افزایش می 
 میالدی تاثیری بر متریرهای اقتصاد ایران ندارد.  1990های تجاری سال با توجه به وزن
فصل بر اقتصاد ایران    4های تخمین، اثر مثبا شوک چین بعد از  استرپ بوتبا توجه به 

اثرگذار اسا؛ یعنی رشد اقتصادی چین با یک سال تاخیر بر رشد اقتصادی و تورم ایران اثر 
 ماند. این شوک با فرض ثبات سایر شرایط در اقتصاد ایران پایدار می .گذاردمی

سایر کشورها متفاوت اسا؛ به     چ GDPاثر زمانی شوک یک درصدی مثبا    ین برای 
 8شفففود، اما اثر آن پس از می GDP عنوان مثال، برای منطقه یورو بالفاصفففله باعث افزایش

شوک آمریکا هم به دلیل مبادالت کم تجاری در هر دو دوره اثری بر   رود.فصل از بین می 
 متریرهای اقتصاد ایران ندارد. 

میالدی تاثیر   2008که چین در بحران سففال  (2012)های پسففران و دیگران مشففابه یافته
واند  تهای تجاری آمریکای التین گذاشفففته اسفففا و کاهش رشفففد چین میمثبتی بر چرخه

شود، اقتصاد ایران نیز به دلیل ایزوله بودن آن از شوک     ثباتباعث بی های  سازی این منطقه 
شورهای دیگر تاثیر    شوک ک صورت جهانی و  وقوع بحران و رکود   پذیری کمی دارد و در

تواند  می های مثبا نیز کهتواند نکته مثبتی باشد؛ این در حالی اسا که از شوک   جهانی می
 ماند. بهره میباعث رونق و بهبود رشد اقتصادی شود، بی

شورهای          شی از مبادالت تجاری، ایران باید تجارت با ک شوک نا سک  برای کاهش ری
تجاری با کشففورهای مختلف از جمله کشففورهایی که   مختلف را افزایش دهد و پیوندهای 

 کنند، برقرار کند.مسیر رشد بلندمدت باالتری را طی می
صادراتی و             شتر کاالهای  صاد، تنوع بی شدن اقت شورها با بازتر  صادی در ک شد اقت نرخ ر

ا توانند بیابد. کشفففورهای در حال توسفففعه میوارداتی و تنوع شفففرکای تجاری افزایش می
از پیوندهای تجاری، سطچ پایین عمق مالی، سطچ باالی تورم و سطچ پایین سرمایه      استفاده  
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های تجاری  نامهانسففانی را جبران کنند. بنابراین، گسففترش پیوندهای تجاری از طریق توافق 
چندجانبه و افزایش شرکای تجاری به خصوص برای کشورهای در حال توسعه مانند ایران      

 شود.  توصیه می

 عتعارض مناف
 تعارض منافع وجود ندارد.
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 پیوست
 
 
 

 کشورهای منتخب. ماتریس وزنی 1جدول 
 آمریکا ترکیه کره ژاپن ایران هند یورومنطقه  چین کشور

 186/0 127/0 307/0 272/0 394/0 166/0 163/0 000/0 چین

 148/0 436/0 090/0 099/0 145/0 156/0 000/0 154/0 یورومنطقه 

 021/0 031/0 023/0 013/0 106/0 000/0 025/0 028/0 هند

 000/0 049/0 014/0 001/0 000/0 025/0 005/0 015/0 ایران

 062/0 017/0 105/0 000/0 015/0 034/0 040/0 112/0 ژاپن

 036/0 034/0 000/0 073/0 100/0 040/0 025/0 107/0 کره

 006/0 000/0 009/0 003/0 108/0 014/0 043/0 008/0 ترکیه

 000/0 083/0 155/0 192/0 005/0 147/0 182/0 212/0 آمریکا

 541/0 223/0 297/0 374/0 127/0 344/0 715/0 364/0 کشورهاسایر 
*به دلیل تعداد زیاد کشورها و محدودیت صفحات، ماتریس وزنی کشورهای شریک تجاری ایران به اضافه آمریکا 

 نشان داده شده است.
 های پژوهشماخذ: یافته
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 انباشتگیهای بهینه و تعداد بردارهای هم. وقفه2جدول 

 انباشتگیتعداد بردار هم p q کشور
 2 1 2 آرژانتین

 4 1 1 استرالیا

 1 1 1 برزیل

 4 1 2 کانادا

 1 1 2 چین

 4 1 1 شیلی

 2 1 1 یورومنطقه 

 3 1 1 هند

 3 1 2 اندونزی

 1 1 1 ایران

 3 1 2 ژاپن

 4 1 1 کره جنوبی

 4 1 1 مالزی

 2 1 2 مکزیک

 4 1 2 نروژ

 4 1 2 نیوزلند

 3 1 2 پرو

 1 1 2 فیلیپین

 1 1 1 آفریقای جنوبی

 1 1 2 عربستان

 2 1 2 سنگاپور

 3 1 2 سوئد
 3 1 2 سوئیس

 3 1 1 تایلند

 1 1 1 ترکیه

 1 1 1 انگلستان

 1 1 2 آمریکا

 های پژوهشماخذ: یافته
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 . ریشه واحد متغیرهای داخلی3جدول 

𝑫𝒚 D𝑫𝒑 D𝒆𝒒 D𝒆 متغیرهای داخلی − 𝒑 D𝝆𝒔 D𝝆𝒍 
 

ADF ADF ADF ADF ADF ADF 
 

89/2- 89/2- 89/2- 89/2- 89/2- 89/2- 

 -30/10 -23/5 -73/6 -01/8 -98/4 آرژانتین
 

 -3/6 -20/5 -47/7 -20/6 -62/8 -40/6 استرالیا

 -80/10 -63/5 برزیل
 

37/7- 18/10- 
 

 -63/7 -15/5 -20/7 -71/7 -22/10 -33/5 کانادا

 -68/8 -06/3 چین
 

22/8- 95/6- 
 

 -69/7 -35/7 -73/5 -38/7 -96/5 شیلی
 

 -94/6 -15/5 -84/7 -24/7 -25/12 -84/4 یورومنطقه 

 -01/7 -96/6 -93/7 -58/9 -97/7 هند
 

 -00/8 -87/5 اندونزی
 

00/8- 21/5- 
 

 -55/7 -27/3 -77/5 41/3 -49/8 -26/4 ایران

 -67/8 -54/4 -80/7 -20/7 -68/13 -07/7 ژاپن

 -92/8 -72/9 -58/7 -74/6 -22/13 -81/5 کره جنوبی

 -58/5 -89/7 -97/6 -82/8 -74/5 مالزی
 

 -04/13 -46/6 مکزیک
 

62/7- 96/5- 
 

 -61/7 -77/8 -52/7 -36/5 -88/11 -25/9 نروژ

 -87/7 -95/6 -45/7 -19/6 -62/11 -04/4 نیوزلند

 -93/14 -44/5 پرو
 

67/7- 17/6- 
 

 -76/7 -63/7 -71/7 -80/8 -56/4 فیلیپین
 

 -91/8 -01/7 -91/6 -03/7 -47/8 -45/4 آفریقای جنوبی

 -19/12 -74/3 عربستان
 

47/7- 
  

 -04/7 -52/6 -40/7 -25/10 -51/6 سنگاپور
 

 -6/6 -01/6 -71/7 -71/4 -60/7 -84/5 سوئد

 -8/7 -61/6 -67/7 -64/6 -24/8 -50/8 سوئیس

 -44/7 -54/7 -46/5 -02/8 -05/7 تایلند
 

 -94/11 -05/7 ترکیه
 

16/8- 12/9- 
 

 -95/7 -90/4 -08/8 -03/7 -52/8 -27/4 انگلستان

 -38/6 -30/10 -70/4 آمریکا
 

46/4- 22/8- 

 های پژوهشماخد: یافته
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 زایی ضعیف برای متغیرهای خارجیآزمون متغیر برون .4جدول 

ناحیه  F test کشور
 بحرانی

𝒚𝒊𝒕
∗  𝑷𝒊,𝒕

∗  𝒆𝒒𝒊,𝒕
∗  𝒆𝒊,𝒕

∗

− 𝑷𝒊,𝒕
∗  

𝝆𝒊,𝒕
∗𝒔 𝝆𝒊,𝒕

∗𝒍  𝑷𝒕
𝟎 

F(2,91) 10/3 آرژانتین  08/1  97/1  10/0  - *15/3  94/0  69/2  

F(4,88) 48/2 استرالیا  60/0  21/1  20/0  - 18/1  *59/2  81/0  

F(1,93) 94/3 برزیل  02/0  09/2  13/0  - 76/9  04/0  53/2  

F(4,88) 48/2 کانادا  61/1  05/3  70/1  - 16/0  43/1  80/1  

F(1,88) 95/3 چین  01/0  14/0  26/3  - 14/0  05/0  04/1  

F(4,89) 47/2 شیلی  05/2  58/0  02/1  - *85/2  80/0  86/0  

F(2,90) 10/3  منطقهیورو  16/0  *89/3  55/1  - 75/0  50/0  90/1  

F(3,89) 71/2 هند  83/0  39/0  *65/3  - 34/2  52/0  06/0  

F(3,91) 70/2 اندونزی  20/2  98/0  67/1  - 39/1  *10/3  79/1  

F(1,91) 95/3 ایران  55/0  27/0  *11/6  - 09/0  27/2  27/0  

F(3,89) 71/2 ژاپن  28/2  27/0  08/1  - 16/1  71/0  15/0  

کره 
 جنوبی

F(4,88) 48/2  21/2  84/0  98/1  - 10/1  60/0  44/0  

F(4,89) 47/2 مالزی  20/2  28/1  *60/2  - 62/2  29/0  25/2  

F(2,92) 10/3 مکزیک  03/1  32/0  03/1  - 19/2  59/1  80/0  

F(4,88) 48/2 نروژ  28/2  16/1  34/2  - 23/0  28/0  52/1  

F(4,88) 48/2 نیوزلند  21/2  42/1  64/0  - 06/1  88/1  53/0  

F(3,91) 70/2 پرو  58/0  23/1  05/0  - *35/4  30/0  33/0  

F(1,92) 94/3 فیلیپین  02/0  12/1  02/0  - 43/2  *66/6  23/0  

آفریقای 
 جنوبی

F(1,91) 95/3  02/0  12/0  93/0  - 40/0  88/0  88/0  

F(1,94) 94/3 عربستان  04/0  29/0  03/1  - 43/0  20/0  75/0  

F(1,92) 94/3 سنگاپور  01/0  00/0  95/0  - 93/0  91/0  06/0  

F(2,90) 10/3 سوئد  30/0  41/2  82/0  - 33/0  61/1  57/0  

F(3,89) 71/2 سوئیس  04/0  19/0  47/0  - 43/1  10/0  53/0  

F(3,90) 71/2 تایلند  43/0  84/0  99/0  - 85/1  42/0  69/0  

F(1,93) 94/3 ترکیه  32/0  14/0  01/0  - 51/1  83/0  02/0  

F(1,91) 95/3 انگلستان  07/0  24/0  08/0  - 00/0  47/0  21/3  

F(1,94) 94/3 آمریکا  40/2  64/1  - *64/5  - - *07/4  

 درصد 5دهنده معناداری از لحاظ آماری در سطح نشان *
 های پژوهشماخد: یافته
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 درصد 1های هر کشور در سطح . تعداد رد فرضیه صفر مبنی بر پایداری هر متغیر در مدل5 جدول

 متریرهای داخلی
𝑦 𝑝 𝑒𝑞 𝑒 کشور − 𝑝 𝜌𝑠  𝜌𝑙 تعداد  

 PKsup (7/3)1 (0)0 (10)2 (0)0 (6/7)2 (0)0 (2/1)3 )درصد(

PKmsq  (4/7)2 (0)0 (5)1 (0)0 (8/3)1 (0)0 (8/2)4 

Nyblom (4/7)2 (8/14)4 (15)3 (6/7)2 (9/26)7 (0)0 (8/12)18 

Robust 
Nyblom 

(7/3)1 (7/3)1 (10)2 (5/11)3 (8/3)1 (7)1 (1/7)9 

QLR (8/14)4 (3/33)9 (15)3 (7/30)8 (8/53)14 (5/28)4 (30)42 

Robust 
QLR 

(8/14)4 (7/3)1 (15)3 (6/7)2 (2/19)5 (0)0 (10)15 

MW (8/14)4 (5/18)5 (20)4 (3/15)4 (46)12 (7)1 (4/21)30 

Robust 
MW 

(5/18)5 (7/3)1 (20)4 (2/19)5 (2/19)5 (7)1 (15)21 

APW (8/14)4 (26)7 (15)3 (6/34)9 (8/53)14 (5/28)4 (29)41 

Robust 
APW 

(8/14)4 (7/3)1 (5)1 (2/19)5 (2/19)5 (0)0 (4/11)16 

 های پژوهشماخذ: یافته
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 . اثرات همزمان نظیر به نظیر متغیرهای خارجی بر متغیرهای داخلی6جدول 

 𝒚𝒊𝒕 𝑷𝒊,𝒕 𝒆𝒒𝒊,𝒕 𝒆𝒊,𝒕

− 𝑷𝒊,𝒕 
𝝆𝒊,𝒕

𝒔  𝝆𝒊,𝒕
𝒍  

- آرژانتین
05/0 

13/1 91/1 - 17/1-  

t-ratio_NeweyWest -
15/0 

87/3 79/7 - 20/3-  

 28/1 14/0 - 68/0 22/0 17/0 استرالیا

t-ratio_NeweyWest 88/1 36/1 77/10 - 37/1 32/10 

- 58/0 برزیل
03/4 

 - 72/5  

t-ratio_NeweyWest 00/3 -
40/1 

 - 11/1  

 80/0 68/0 - 93/0 70/0 49/0 کانادا

t-ratio_NeweyWest 19/5 66/4 05/17 - 63/7 26/10 

  -04/0 -  38/0 79/0 چین

t-ratio_NeweyWest 69/3 38/1  - 39/1-  

- 67/0 شیلی
30/0 

93/0 - 64/0  

t-ratio_NeweyWest 30/3 -
37/1 

84/6 - 94/2  

 86/0 06/0 - 22/1 30/0 56/0 یورومنطقه 

t-ratio_NeweyWest 44/5 57/4 58/17 - 10/3 90/13 

 17/0- -06/0 - 81/0 69/0 43/0 هند

t-ratio_NeweyWest 68/1 58/1 93/4 - 93/0- -76/0 

  60/0 -  71/0 16/0 اندونزی

t-ratio_NeweyWest 71/0 98/0  - 97/0  

 21/0 -01/0 - -27/0 37/0 17/0 ایران

t-ratio_NeweyWest 57/0 38/1 79/1- - 49/0- 16/1 

- 56/0 ژاپن
06/0 

77/0 - 01/0- 38/0 

t-ratio_NeweyWest 06/3 66/0 86/6 - 37/0- 38/4 

 79/0 06/0 - 01/1 51/0 60/0 کره جنوبی

t-ratio_NeweyWest 50/1 61/2 30/5 - 32/0 04/3 

  09/0 - 96/0 56/0 80/0 مالزی

t-ratio_NeweyWest 98/4 16/2 35/4 - 19/1  

- 20/0 مکزیک
09/0 

 - 68/0  

t-ratio_NeweyWest 91/0 -
26/0 

 - 02/2  

 16/1 46/0 - 15/1 69/0 66/0 نروژ

t-ratio_NeweyWest 50/2 33/2 27/12 - 93/3 16/10 

 04/1 42/0 - 61/0 52/0 34/0 نیوزلند

t-ratio_NeweyWest 46/2 69/4 07/7 - 37/2 25/9 
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 . 6جدول ادامه 

 𝒚𝒊𝒕 𝑷𝒊,𝒕 𝒆𝒒𝒊,𝒕 𝒆𝒊,𝒕

− 𝑷𝒊,𝒕 
𝝆𝒊,𝒕

𝒔  𝝆𝒊,𝒕
𝒍  

  57/0 -  84/1 22/1 پرو

t-ratio_NeweyWest 51/4 03/1  - 70/0  

  69/1 - 14/1 55/0 34/0 فیلیپین

t-ratio_NeweyWest 48/1 56/1 85/6 - 07/8  

 97/0 01/0 - 79/0 84/0 32/0 آفریقای جنوبی

t-ratio_NeweyWest 22/3 92/2 76/7 - 21/0 45/3 

   -  21/0 34/0 عربستان

t-ratio_NeweyWest 32/1 00/1  -   

- 62/1 سنگاپور
07/0 

05/1 - 13/0  

t-ratio_NeweyWest 39/6 -
67/0 

40/14 - 09/1  

 25/1 63/0 - 20/1 42/0 45/1 سوئد

t-ratio_NeweyWest 15/7 29/2 20/17 - 37/2 08/17 

 66/0 18/0 - 90/0 11/0 41/0 سوئیس

t-ratio_NeweyWest 05/2 85/0 04/15 - 75/2 36/7 

  61/0 - 60/1 84/0 55/0 تایلند

t-ratio_NeweyWest 25/1 94/5 30/10 - 38/1  

- 58/1 ترکیه
42/0 

 - 14/4  

t-ratio_NeweyWest 66/2 -
32/0 

 - 10/3  

 83/0 16/0 - 75/0 41/0 70/0 انگلستان

t-ratio_NeweyWest 21/7 45/3 43/12 - 28/1 63/7 

  -17/1 -  35/0 38/0 آمریکا

t-ratio_NeweyWest 20/3 40/5  - 20/3-  

 های پژوهشماخد: یافته
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 VECM* های. میانگین همبستگی مقطعی دوطرفه برای همه متغیرهای داخلی و باقیمانده7جدول 

 تفاضل مرتبه اول متریرهای داخلی
𝑦 𝑝 𝑒𝑞 𝑒 کشور − 𝑝 𝜌𝑠  𝜌𝑙  
 - 04/0 03/0 45/0 02/0 10/0 آرژانتین

 51/0 21/0 43/0 60/0 11/0 11/0 استرالیا

 - 00/0 27/0 - 00/0 20/0 برزیل

 50/0 23/0 38/0 58/0 18/0 21/0 کانادا

 - 06/0 09/0 - 03/0 14/0 چین

  07/0 35/0 44/0 05/0 14/0 شیلی

 50/0 18/0 38/0 58/0 21/0 30/0 یورومنطقه 

 10/0 13/0 26/0 43/0 04/0 10/0 هند

 - 10/0 24/0 - 06/0 10/0 اندونزی

 09/0 06/0 07/0 -03/0 05/0 -01/0 ایران

 30/0 10/0 14/0 47/0 08/0 24/0 ژاپن

 18/0 09/0 33/0 44/0 11/0 22/0 کره جنوبی

 - 08/0 35/0 46/0 16/0 24/0 مالزی

 - 12/0 17/0 - 05/0 20/0 مکزیک

 45/0 09/0 40/0 58/0 10/0 12/0 نروژ

 46/0 17/0 42/0 46/0 14/0 16/0 نیوزلند

 - 02/0 14/0  -04/0 15/0 پرو

 - 10/0 28/0 48/0 05/0 18/0 فیلیپین

آفریقای 
 جنوبی

24/0 10/0 51/0 35/0 08/0 27/0 

 - - 05/0 - 02/0 03/0 عربستان

 - 07/0 43/0 60/0 06/0 26/0 سنگاپور

 48/0 16/0 38/0 55/0 11/0 25/0 سوئد

 41/0 09/0 33/0 53/0 18/0 21/0 سوئیس

 - 13/0 32/0 46/0 13/0 16/0 تایلند

 - 04/0 25/0 - -03/0 16/0 ترکیه

 51/0 22/0 33/0 59/0 16/0 25/0 انگلستان

 52/0 18/0 03/0 56/0 22/0 22/0 آمریکا

 - -02/0 -03/0 04/0 02/0 -01/0 آرژانتین

 04/0 06/0 21/0 -01/0 03/0 01/0 استرالیا

 - -05/0 10/0  -01/0 02/0 برزیل

 05/0 07/0 10/0 03/0 07/0 0 کانادا
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 .7جدول ادامه 

 تفاضل مرتبه اول متریرهای داخلی
 - 0 0 - -08/0 -09/0 چین

 - 01/0 13/0 04/0 03/0 01/0 شیلی

 -11/0 04/0 27/0 -13/0 05/0 -02/0 یورومنطقه 

 -03/0 05/0 08/0 0 -02/0 -02/0 هند

 - 02/0 09/0 - 02/0 -03/0 اندونزی

 -02/0 01/0 03/0 -03/0 02/0 -03/0 ایران

 -06/0 03/0 06/0 -08/0 01/0 0 ژاپن

 -09/0 04/0 12/0 -05/0 04/0 0 کره جنوبی

 - 0 15/0 0 04/0 -02/0 مالزی

 - 03/0 0 - 08/0 04/0 مکزیک

 -01/0 05/0 24/0 05/0 01/0 0 نروژ

 02/0 02/0 19/0 04/0 04/0 03/0 نیوزلند

 - -03/0 09/0 - 03/0- 03/0 پرو

  -03/0 21/0 06/0 03/0 02/0 فیلیپین

آفریقای 
 جنوبی

03/0 02/0 07/0 16/0 02/0 0 

 - - 03/0 - 04/0 01/0 عربستان

 - -02/0 23/0 03/0 0 -01/0 سنگاپور

 02/0 01/0 22/0 -01/0 05/0 02/0 سوئد

 0 00/0 23/0 -02/0 07/0 01/0 سوئیس

 - 01/0 19/0 0 -01/0 -01/0 تایلند

 - 02/0- 10/0 - -02/0 0 ترکیه

 0 02/0 20/0 -04/0 04/0 -03/0 انگلستان

 02/0 04/0 03/0- -05/0 06/0 -05/0 آمریکا

 های پژوهشماخذ: یافته
  
  

 


