
 

 

 

 

 
                    

 

 

 

 

 

 ای سیاست پولی بر اشتغال در ایران  اثرات پویای منطقه 
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 چکیده 

دهند. های پولی نشان میهای متفاوتی به تکانهکنشمناطق مختلف در یک کشور وا

های پولی در چارچوب مکانیسم انتقال پولی هدف این مطالعه، بررسی آثار تکانه

های مختلف کشور است. جهت دستیابی به این هدف، غیرسیستماتیک بر اشتغال استان

اده از استف با  TVP-FAVARاستان کشور در قالب مدل  30های پولی برایآثار تکانه

مورد بررسی قرار گرفته  1394:4 -1384:1ای فصلی هضرایب متغیر در زمان برای داده

-های مشخصی بین پاسخ اشتغال استاندهد که تفاوتاست. نتایج این مقاله نشان می

-های پولی وجود دارد. همچنین پاسخ مربوط به هر استان در زمانهای مختلف به تکانه

نش هر استان دی منطقه نقش مهمی در واکبوده و شرایط اقتصاهای مختلف، متفاوت 

های پولی دارد. نتایج این مطالعه شواهدی برای نامتقارن بودن اثرات سیاست به تکانه

-شود بانک مرکزی در تصمیمکند. بنابراین پیشنهاد میپولی در مناطق مختلف ارایه می

 ا در نظر داشته باشد.ر ایهای منطقههای سیاستی و اقتصادی، تفاوتگیری

ای، مدل عاملی، سیاست پولی، مکانیسم انتقال های منطقهوت: تفاکلیدی هایواژه

 .پولی

 .JEL :C38 ،E52 ،R11بندی  طبقه
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 مقدمه -1
 مقامات پولی توسطای از تصمیمات و اقداماتی است که های پولی مجموعهسیاست

های اقتصادی به کار مجموعه فعالیت)یعنی بانک مرکزی( به منظور تاثیرگذاری بر 

طرح  ،ها معموال در جهت تنظیم و کنترل تقاضای کلشود. این سیاستگرفته می

های پولی بر روی نرخ بیکاری یکی از موضوعات مهمی است که ند. تاثیر تکانهشومی

همواره مورد توجه مقامات پولی بوده است. بررسی نتایج حاصل از اعمال سیاست پولی و 

های گیریکالن اقتصاد عامل مهمی در تصمیم میزان تاثیرگذاری آنها در متغیرهای

 . (152 :2000، 1آید )کالریدا، گالی و گرتلرشمار میکالن به

ای سیاست پولی به دو دلیل بعد، تحقیقات در خصوص آثار منطقه به 2000از دهه 

نواقص بازار الئمی از نقش های اقتصادی عاصلی گسترش یافته است؛ از یک سو، نظریه

-اند. از سوی دیگر، این سوال برای سیاستدر فرایند انتقال پولی شناسایی کردهاعتبار 

گذاران پولی مطرح شده است که آیا سیاست پولی عمومی آثار متفاوت در مناطق 

های پولی بر مناطق مختلف به مختلف دارد؟ این امر موجب شده است که آثار سیاست

ان مطرح شود. بیشتر مطالعات اثرات چنری و تجربی به عنوان یک بحث هملحاظ نظ

اند، اما تکانه سیاست پولی برای یک کشور یا بین کشورها را مورد بررسی قرار داده

مطالعات اندکی اثرات سیاست پولی را در درون یک کشور برای مناطق مختلف بررسی 

امر  لی بر مناطق مختلف یک کشور نیز دراند. در حالی که آثار متفاوت سیاست پوکرده

 گذاری، بسیار مهم است.سیاست

اتحادیه پولی بوده که از مناطق مختلف  قتصادی، هر کشور خود به عنوان یکدر نگاه ا

شوند. ترکیب مناطق مختلف در یک تشکیل شده است که در یک کشور تعریف می

خصوص  د. این موضوع درهای اقتصادی دارکشور نقش مهمی در اثرگذاری سیاست

های پولی، گیرد، اما با توجه به ماهیت ملی سیاستمورد توجه قرار میسیاست مالی 

ای های منطقهشود در حالی که ویژگیهای پولی کمتر توجه میای سیاستآثار منظقه

( این بحث، 22 :1980، 2های پولی نیز موثر هستند )دومازلیکیدر اثرگذاری سیاست

به بعد( بوده و  2000هه اخیر )از ربی در دو دلعات مختلف نظری و تجموضوع مطا

 همچنان ادامه دارد. 

 
1 Clarida, Gali & Gertler 
2 Domazlicky 
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ها متفاوت است. در خصوص سیاست کشور ایران نیز متشکل از مناطق مختلف با ویژگی

ای در اجرای های منطقهگیرد، اما ویژگیای مورد توجه قرار میهای منطقهمالی، ویژگی

از سوی مقامات پولی یک  ر مورد توجه قرار گرفته و هموارههای پولی کمتسیاست

گیرد. در حالی که سیاست پولی عمومی برای کل مناطق کشور، مورد توجه قرار می

های اقتصادی و نهادی مناطق مختلف کشور متفاوت بوده و در نتیجه، آثار ویژگی

به  اهد بود. با توجهای نیز متفاوت خوسیاست پولی بر متغیرهای کالن اقتصادی منطقه

های اقتصادی، در این مقاله تالش شده است گذاریوضوع در بحث سیاستاهمیت این م

ها( مختلف با لحاظ های پولی بر اشتغال مناطق )استانبرای اولین بار آثار متفاوت تکانه

ب ای، مورد بررسی قرار گیرد. دراین مطالعه، به خاطر استفاده از ضرایهای منطقهویژگی

سیستماتیک  های پولی غیررزیابی مکانیزم انتقال سیاستبا زمان در مدل، امکان ا متغیر

های مختلف به سیاست پولی بعالوه پاسخ استان. گرددبه اقتصادهای استانی فراهم می

 .های زمانی متفاوت بررسی خواهد شددر دوره

است؛ در صورت زیر مقاله به این به منطور دستیابی به هدف این مطالعه، چارچوب 

های پولی و ادبیات نظری در خصوص واکنش متفاوت مناطق به تکانهبخش بعدی، 

گردد. در بخش شود. در ادامه، مطالعات تجربی این حوزه مرور میدالیل آن بحث می

شوند. در بخش پایانی های مورد نیاز بحث میسوم، مدل تجربی مطالعه ارایه و داده

 شود.سیاستی ارایه می هایوصیهتاز برآورد مدل ارایه شده و مقاله، نتایج حاصل 

    ادبیات موضوع -2

-های پولی بر بخش حقیقی اقتصاد در سطح منطقهادبیات نظری مرتبط با آثار سیاست

های انتقال ای، بر مکانیسم انتقال پولی متمرکز هستند. شواهد نظری مربوط به مکانیسم

ر روی بخش حقیقی که از طریق آن سیاست پولی ب سیاست پولی، دو کانال کلیدی

اند: کانال نرخ بهره و نرخ ارز، کانال اعتبار )برنانکه و گذارد، ذکر کردهاقتصاد تاثیر می

(. کانال نرخ بهره و 78: 1999 ،2، ایپچنباوم و ایوانسکریستیانو ؛36، ص.1995، 1گرتلر

هزینه سرمایه نوارها و همچنین های حساس به نرخ بهره در مصرف خانرخ ارز بر بخش

گذارند. این کانال همچنین دربردارنده اثر نرخ بهره بین ثابت و موجودی سرمایه اثر می

 
1 Bernanke and Gertler 
2 Christianio, Eichenbaum & Evans  
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آثار  رباشد. کانال اعتبار ببانکی بر روی نرخ ارز و در نهایت صادرات خالص نیز می

های ختار بازارها و خانوارها برای قرض گرفتن تاکید کرده و وابسته به ساتوانایی بنگاه

ها که از سوی این ساختار صنعت، شدت صادرات و اندازه بنگاهلی است. عواملی مانند ما

دلیل توزیع نامتقارن این عوامل در مناطق مختلف، گیرند، بهها تحت تاثیر قرار میکانال

شوند. در ادامه چارچوب نظری های پولی میموجب واکنش متفاوت آنها به سیاست

های یادشده مورد بررسی قرار ت پولی از طریق کانالطق مختلف به سیاسواکنش منا

 گیرد.  می

ها به تغییرات نرخ شود که بعضی بنگاهدر کانال نرخ بهره تاکید می :کانال نرخ بهره و ارز

رو، وقتی مناطق مختلف دارای ساختار ها هستند. ازاینتر از سایر بنگاهبهره حساس

بهره بین بانکی، تاثیر بیشتری بر روی مناطقی افزایشی در نرخ  صنایع متفاوت باشند،

گذارد. صنایعی که که دارای سهم بیشتری از صنایع حساس به نرخ بهره هستند، می

-تولید می 1ای و عمدتا کاالهای تامین مالی شده با وامکاالهای بادوام، کاالهای سرمایه

اسیت بیشتری حس س به سرمایه،کنند و همچنین صنایع ساخت و ساز و صنایع حسا

با افزایش نرخ بهره، این امکان  توان اشاره کرد کهنسبت به نرخ بهره دارند. در نهایت می

کنندگان مخارج خود بر روی کاالهای باداوم را به تاخیر بیندازند. وجود دارد که مصرف

ی پولی شود هاتواند منجر به واکنش متفاوت مناطق مختلف به سیاستاین امر نیز می

 (. 345: 1999، 2لینو و دفینا)کار

اثر تقاضا بر روی مخارج حساس به نرخ بهره، همان کانال کلیدی تاثیرگذاری در 

باشد. در اقتصادهای کوچک با حجم قابل اقتصادهای بزرگ مثل آمریکا و ناحیه یورو می

اتفاق حقیقی ارز توجه تجارت بین المللی، تاثیر اصلی عمدتا از ناحیه تغییرات در نرخ 

(. یک تکانه سیاستی انقباضی 38: 2002 ،3، کشیاپ، موجن و ترلیززافتد )آنگلونیمی

شود که نهایتا منجر به افزایش هزینه کاالها و خدمات داخلی باعث باالرفتن نرخ ارز می

نسبت به کاالها و خدمات خارجی شده و خالص صادرات افت خواهد کرد. هرچند بخش 

گیرد و حساسیت کمتری به نرخ بهره نشان ر نرخ ارز قرار میتحت تاثی خدمات، کمتر

 دهد.می

 
1 Loan-financed goods 
2 Carlino and DeFina 
3 Angeloni, Kashyap, Mojon & Terlizzese 
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کانال اعتبار بیشتر بر تاثیر افزایش نرخ بهره بر روی توانایی قرض گرفتن  کانال اعتبار:

دهند که عرضه اعتبار، در پی افزایش نرخ بهره کند. مطالعات نشان میها، تاکید میبنگاه

کند و این فشار بر عرضه، باعث ایجاد محدودیت قرض کاهش می بین بانکی، شروع به

(. شدت این 915: 1992 ،1گردد )برنانکه و بلیندرها و خانوارها میگرفتن برای بنگاه

های جایگزین مثل انتشار سهام یا قرض تاثیر، وابسته به قابل دسترس بودن گزینه

های کوچک بزرگ بیش از بنگاههای هطور رایج بنگاگرفتن از بازار اوراق قرضه است. به

(. عالوه  8: 1997 ،2های جایگزینی را دارند )کاشیاپ و استینامکان داشتن چنین گزینه

های کوچک از نظر چشم انداز و ادامه حیات، تمایل به پذیرفتن ریسک بر این، بنگاه

عد از است بهای جایگزین برای آنها، ممکن گزینه نابراین هزینه تمامبیشتری دارند، ب

 ،4اولینر و رودباخ ؛52: 1993، 3یک تکانه سیاست پولی، باالتر باشد )گرتلر و گیلچریست

های کوچک در تواند سهم بنگاهبرای کانال اعتبار، می 5(. لذا یک پراکسی305: 1996

های کوچک تواند سهم بانک گیری کانال اعتبار میاقتصاد باشد. یک راه دیگر برای اندازه

های کوچک در یک (. در واقع، درصد باالی  بانک 346: 1999ینو و دفینا، )کارلباشد 

تر کند )کاشیاپ و تواند کانال اعتبار را نسبت به سیاست پولی حساساقتصاد، می

 (.9: 1997 ،استین

( شواهدی 2002)  7، ری و گوش( و ناچانه2011)  6، دِ گروت، ریتولد و نیکمپریدهوان

ای در ، اما مطالعات منطقه(4728؛ ص. 15)ص.  انده کردهیاعتبار اراتایید کانال برای 

های کوچک در تولید و اشتغال آمریکا، آلمان و کانادا شواهد کمی برای تاثیر بنگاه

 ؛42: 2004 ،8آرنولد و وروگت ؛347: 1999 ،اند )کارلینو و دفینامناطق یافته

های کوچک را به ات گذشته بنگاهند، اغلب مطالع(. هرچ2095: 2009 ،9جورجوپولوس 

کردند، این موضوع گیری میها اندازههای کوچک به کل بنگاهوسیله نسبت تعداد بنگاه

 
1 Bernanke & Blinder 
2 Kashyap & Stein 
3 Gertler & Gilchrist 
4 Oliner & Rudebusch 
5 Proxy  
6 Ridhwan, De Groot, Rietveld & Nijkamp  
7 Nachane, Ray & Gosh  
8 Arnold  & Vrugt 
9 Georgepoulos 
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کارمند  50یا  20، 5مشکل ساز است، چون یک بنگاه کوچک ممکن است کمتر از 

 اردن متغیر وجود دداشته باشد. برای مثال، در مطالعات کانادا، نوسانات بسیار کمی در ای

کند. در واقع گیری تاثیر سیاست پولی بر روی تولید یا اشتغال را مشکل میکه کار اندازه

کنند، درصد تغییر می 97تا  94های کوچک معموال تنها بین با وجود اینکه تعداد بنگاه

ل های بزرگی از نظر سهم آنها در اشتغال وجود دارد. در مناطقی که سهم اشتغاتفاوت

 رود واکنش به تکانه سیاست پولی شدیدتر باشد. باشد، انتظار میچک باالهای کوبنگاه

گردند. اثر نهایی می های بررسی شده به آثار سیاست پولی بر تقاضای کل برتمام کانال

رو، آثار متفاوت سیاست بر روی قیمت و تولید، نتیجه تعامل عرضه و تقاضا است. ازاین

عرضه نیز باشد. عوامل  ای درهای منطقهتقاوت تواند ناشی ازمناطق میپولی بر 

پذیری و ساختار نهادی بازارهای محصول و نیروی کار متعددی مانند تقاوت در انعطاف

، 1های پولی اثرگذار باشند )دِ گراواز سمت عرضه بر واکنش متفاوت مناطق به سیاست

سیاست پولی و ی هامناطق مختلف به تکانه(. با توجه به اهمیت واکنش 598: 2000

های اقتصادی در ایران، در این مقاله تالش شده است بر گذارینقش آن در سیاست

های پولی به صورت پویا اساس چارچوب نظری یادشده، واکنش مناطق مختلف به تکانه

 مورد بررسی قرار گیرد. 

ختلف یک کشور یا در کشورهای مهای پولی در مطالعات بسیاری به بررسی تاثیر تکانه

اند اما مطالعات کمی به ارزیابی اثرات آن برای مناطق مختلف یک کشور، توجه پرداخته

ای، اشاره ترین مطالعات انجام شده در سطح منطقهاند. در ادامه به برخی از مهمکرده

 شود. می

های توجه به تفاوت ایده اولیه تاثیر متفاوت تغییر سیاست، اگرچه به صورت شهودی، با

لی، قابل دریافت است، اما تفاوت در نوسانات مربوط به پاسخ مناطق به ادهای محاقتص

( به عنوان یکی از مطالعات 1992های کالن، پس از مطالعه برنانکه و بلیندر )سیاست

تر از قبل دنبال شد های متفاوت انتقال اثر سیاست پولی، جدیپیشرو در معرفی مکانیزم

ای، تعداد زیادی از مطالعات، در سطح منطقه 2یون برداریرسرگ ا استفاده از روش اتوو ب

 .(910)ص.  اندهای نامتقارنی به تکانه سیاست پولی گزارش کردهپاسخ

 
1 De Grauwe 
2 Vector Auto- Regression (VAR)   
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ای برای آمریکا انجام شده است. مطالعات بیشترین مطالعات تجربی در سطح منطقه

اختار صنایع، ه شرایط اقتصادی منطقه، سدهد کانجام شده در اقتصاد آمریکا نشان می

بیمه، تمرکز بانکی و دوره زمانی نقش مهمی در پاسخ مناطق مختلف به  وضعیت مالی،

، هال و کاتر ،توان به  بالنچاردهای سیاست پولی دارند. از جمله این مطالعات میتکانه

(، 25: 2003) 2اویانگ و وال(، 345: 1999(، کارلینو و دفینا )52: 1992) ،1ایچنگرن

( اشاره کرد. در 38: 2010) 4(، کوروبیلیس و گیلمارتین315: 2003) 3تودی جیاچین

( عالوه بر 2003(، اویانگ و وال )1999مطالعات انجام شده توسط کارلینو و دفینا )

های پولی،  اثرگذاری ای در چگونگی پاسخ منطقه به تکانههای منطقهنقش ویژگی

ر ها مورد تایید قرابیش از سایر مکانیسم یسم انتشار پولی از جمله کانال نرخ بهرهمکان

 . (26؛ ص. 346)ص.  گرفته است

در کنار مطالعات انجام شده برای اقتصاد آمریکا، برخی مطالعات در کشورهای توسعه 

(، 43: 2002وروگت ) (، آرنولد و45: 1999) 5یافته مانند لوسیو و ایزکویردو

-کانادا نشان می صاد اسپانیا، هلند و( به ترتیب برای اقت2096: 2009رگوپولوس )جیو

های کوچک و حساس به دهد که ساختار جمعیت، میزان بازبودن اقتصاد، میزان بنگاه

های کوچک به های بنگاهتبنسبت صادرات به تولید، تفاوت در نس نرخ بهره، تفاوت در

 پولیهای ر پاسخ متفاوت مناطق مختلف به تکانهبزرگ و ساختار صنعتی، نقش مهمی د

-( برای یونان نیز بدست2012) 6ای در مطالعه آناگنوستو و پاپادامودارند. چنین نتیجه

های اقتصادی در مناطق مختلف دهد فعالیتاست. نتایج این مطالعه نشان می آمده

)ص.  های پولی دارندتکانهکننده در پاسخ متفاوت مناطق مختلف یونان به نقش تعیین

68). 

ر حال توسعه مانند چین، ترکیه، هند و اندونزی نیز ده در کشورهای دمطالعات انجام ش

اما در هر یک از این  ،کنندهای پولی را تایید میپاسخ متفاوت مناطق مختلف به تکانه

 
1 Blanchard, Katz, Hall & Eichengreen 
2 Owyang  & Wall 
3 Di Giacinto 
4 Korobilis & Gilmartin 
5 Lucio & Izquierdo 
6 Anagnostou &  Papadamou 
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های های نقش مهمی در پاسخ متفاوت مناطق به تکانهای منطقهکشورها برخی ویژگی

ساختار صنعت در هند و اندازه بانک و میزان  پولی دارند. برای مثال، عمق بازار مالی و

های پولی کننده در پاسخ متفاوت مناطق به تکانهازبودن تجارت در ترکیه نقش تعیینب

ویژه کانال نرخ بهره و کانال اعتباری نیز اند. نقش مکانیسم انتشار سیاست پولی بهداشته

: 2002) 1، ری و گوشههای در حال توسعه تایید شده است. مطالعات ناچاندر کشور

 2( برای اندونزی، ژیائوهوی و ماسرون36: 2011( برای هند، ریدهوان و همکاران )4728

( برای ترکیه از جمله مطالعات 135: 2014) 3دوران و اردیمو  برای چین (120: 2014)

 هستند.  انجام شده در کشورهای در حال توسعه

های پولی بر برخی مطالعات اثر تکانه در کنار مطالعات خارجی، در داخل کشور نیز

اند. در بیشتر این مطالعات از متغیرهای مختلف اقتصاد کشور را مورد بررسی قرار داده

 5(،  شریفی رنانی، کمیجانی و شهرستانی128: 1387) 4جمله هژبر کیانی و ابطحی

 7(، کمیجانی و اسدی مهماندوستی25: 1388) 6جالئی و شیرافکن(، 147: 1388)

-( اثر تکانه77: 1394) 9و خداپرست (20: 1389) 8(، مشیری و واشقانی250: 1389)

اما در بلندمدت، بر خنثایی پول  ،های پولی بر تولید در کوتاه مدت تایید شده است

کاری در مطالعات هادیان و رضایی ها و بیهای پولی بر قیمتتاکید دارند. اثر تکانه

 12(، همتی و جاللی نائینی21: 1389) 11قانی(، مشیری و واش30: 1388) 10سخا

هد که د( مورد توجه قرار گرفته است. نتایج این مطالعات نیز نشان می210: 1390)

های اما واکنش قیمت ،شودافزایش تورم می و های پولی باعت کاهش بیکاریتکانه

خالصه ( 1)های پولی با وقفه بوده و در برخی موارد ناچیز است. جدول ه تکانهجزئی ب

 دهد.  مطالعات مرور شده را نشان می

 
1 Nachane, Ray  & Gosh  
2 Xiaohui & Masron 
3 Duran & Erdem 
4 Hzher Kyani & Abtahi (2008) 
5 Sharifei Rannani, Komijani & Shahrestani (2009) 
6 Jalaei & Shirafkan (2009) 
7 Komijani & Asadi Mehman Doust (2010) 
8 Moshiri & Vashghani (2009) 
9 Khodaparst Shirazi (2014) 
10 Hadian & Rezaei Sakha (2009) 
11 Moshiri & Vashghani (2009) 
12 Hemmati & Jalalei Naeini (2011) 
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 دهد که در این مطالعات بحثبررسی مطالعات تجربی در داخل کشور نشان می

های پولی تنها در سطح های پولی مغفول مانده و آثار تکانهای سیاستاثرگذاری منطقه

-خود توضیحملی مورد توجه قرار گرفته است. همچنین در مطالعات داخلی از رویکرد 

های مختلف آن استفاده شده است. در این مطالعه، تالش شده است از برداری در شکل

های پولی مورد بررسی قرار گیرد. از ای در بررسی آثار تکانههای منطقهیک سو بحث

 ، از روش خود رگرسیون برداری با لحاظ متغیرسوی دیگر، برخالف مطالعات موجود

 ه شود. ها استفادبودن پارامتر

 (: خالصه مطالعات تجربی مرور شده1) جدول
 نتایج  روش کشور نویسندگان

 بالنچارد و کاتر

(1992) 

وابستگی کارایی سیاست پولی به شرایط اقتصادی و  VAR آمریکا

 پاسخ متفاوت مناطق به سیاست پولی 

کارلینو و دفینا 

(1999) 

بطه مثبت و پاسخ متفاوت مناطق به سیاست پولی، را SVAR آمریکا

یالت با سهم ساخت و ساز و معنادار اندازه پاسخ یک ا

ل سهم صنایع تولیدی کاالهای باداوم، شواهدی از کانا

 نرخ بهره و عدم تایید کانال اعتباری 

لوسیو و ایرکویردو 

(1997) 

نقش ساختار صنعت، میزان بازبودن اقتصاد و میزان  SVAR آمریکا

خ بهره در پاسخ متفاوت های کوچک و حساس به نربنگاه

 مناطق 

ناچانه و همکاران 

(2002) 

نقش عمق بازار مالی و ساختار صنعت در پاسخ متفاوت  SVAR هند

 مناطق به سیاست پولی 

آرنولد و وروگت 

(2002) 

تاثیر معنادار ساختار صنعت در پاسخ متفاوت مناطق به  VAR هلند

 سیاست پولی 

نقش تمرکز بانکی و ساختار صنعت در پاسخ متفاوت  VAR آمریکا (2003اویانگ و وال )

 ولی مناطق به سیاست پ

 پاسخ متفاوت مناطق مختلف جغرافیایی به سیاست پولی  SVAR آمریکا (2003جیاچینتو )دی

چایل و همکاران 

(2008) 

 نقش کلیدی منطقه در پاسخ متفاوت به سیاست پولی  VAR آمریکا

جیورگوپولوس 

(2009) 

نقش صنایع حساس به نرخ بهره، تفاوت در نسبت  VAR کانادا

های کوچک به تولید و تفاوت در نسبت بنگاهصادرات به 

 بزرگ در پاسخ متفاوت مناطق به سیاست پولی 

کوروبیلیس و 

 (2010گیلمارتین )

نقش زمان و شرایط اقتصادی منطقه در پاسخ متفاوت  SVAR آمریکا

 مناطق به سیاست پولی 
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ن و همکاراریدهوان 

(2011) 

نقش ساختار صنعت در پاسخ متفاوت مناطق به سیاست  VAR اندونزی

پولی و شواهدی از کانال نرخ بهره و کانال اعتباری در 

 مناطق مختلف 

آناگنوستو و پادامو 

(2012) 

 های سیاست پولی پاسخ متفاوت مناطق به تکانه VAR یونان

ژیائوهوی و ماسرون 

(2014) 

 یاست پولی ت در پاسخ متفاوت مناطق به ساوتف SVAR چین

دوران و اردیم 

(2014) 

نقش اندازه بانک و میزان بازبودن تجاری در پاسخ  VAR ترکیه

 های پولی متفاوت مناطق به سیاست

هژبرکیانی و ابطحی 

(1387) 

های مثبت پولی بر های منفی بر تکانهاثر شدید تکانه VAR ایران

 رشد تولید

انی، شریفی رن 

جانی و شهر کمی

(1388) 

معنادار بودن کانال نرخ ارز در میان مدت و بلندمدت و  SVAR ایران

کانال شاخص قیمت در میان مدت در انتقال سیاست 

 پولی بر تولید ناخالص داخلی 

جالئی و شیرافکن 

(1388) 

 تایید فرضیه عدم خنثایی پول در ایران  SVAR ایران

هادیان و رضایی سخا 

(1388) 

 های پولی بر تولید و بیکاری تاثیر تکانه SVAR ایران

کمیجانی و اسدی 

 (1389مهماندوستی )

 های پولی بر تولید ناخالص داخلی عدم تاثیر تکانه VAR ایران

مشیری و واشقانی 

(1389) 

 های پولی بر تولید نامعنادار بودن اثر تکانه VAR ایران

همتی و جاللی نائینی 

(1390) 

های جزئی و تفاوت های پولی بر قیمتتاخیری تکانهاثر  FAVAR نایرا

های های مختلف کاالیی به تکانهدر واکنش قیمت گروه

 پولی 

و   VAR ایران (1394خداپرست )
FAVAR 

-اثر پایدار سیاست پولی انبساطی بر سطح عمومی قیمت

 ها در کوتاه مدت و بلندمدت 

 های تحقیق یافتهمنبع: 

روش . شودبرای بررسی اثرات سیاست پولی استفاده می 1VAR هایروشز ایج اطور ربه

متداولی که در مطالعات انجام گرفته برای بررسی اثرات سیاست پولی در اقتصاد به 

برروی تعدادی از متغیرهای کلیدی اقتصاد  SVAR2 کارگرفته شده، تخمین به روش

در کشورهای مختلف، تفاوت در  گرفتهتقریبا تمامی مطالعات انجام  .کالن بوده است

 
1 Vector Auto Regression  
2 Structural Vector Auto Regression 
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اند و ریشه این تفاوت را در شرایط های محلی به سیاست پولی را تایید کردهپاسخ

این موضوع در ایران نیز مهم بوده و نیاز . اندمتفاوت اقتصادی در مناطق مختلف دانسته

 به بررسی دارد. 

موال هم شامل ی، معدر کنار متغیرهای سیاست پول SVARای، در یک مدل منطقه

اما دو محدودیت عملی، استفاده  ،شودمتغیرهای ملی و هم شامل متغیرهای محلی می

ها را برای مطالعه مکانیزم انتقال سیاست پولی در اقتصادهای محلی با از این مدل

ها و نحوه پخش آنها در نخست، این محدودیت است که تکانه .سازدمشکل مواجه می

، اندازه VARهای ثانیا و البته مشکل مهم تر مدل. گی ثابت هستندمهمتغیرهای محلی 

صورت غیرمنطقی بزرگ باشد و باعث ایجاد تواند به بردار متغیرهای محلی است که می

 . مشکل اندازه شود

استفاده از پارامترهای متغیر با  بانظر این مطالعه،  مشکل اول یادشده، در مدل مورد

همچنین مشکل مربوط به اندازه بردار متغیرهای محلی نیز همان  .گرددزمان مرتفع می

)ص.  شودرفع می 2نشان دادند، با استفاده از انقباض( 2009) 1گونه که بلور و متسون

های پولی به مناطق مختلف و اثرات آن، در این بنابراین برای بررسی انتقال تکانه. (540

( در زمان TVP) با پارامترهای متغیر  Factor Augmented VARمطالعه از روش جدید

-های عملی مدلبا استفاده از این مدل خواهیم توانست به محدودیت. شوداستفاده می

 .های موجود را با دقت بیشتری بررسی نماییمو تفاوت آمدههای قبلی فائق 

 هاو داده  طراحی الگوی مدل -3
صاد برآورد یک مدل ساختاری بررسی اثرات سیاست پولی در اقتروش استاندارد برای 

رگرسیون برداری بر روی تعدادی از متغیرهای کلیدی اقتصاد کالن است. به طور  اتو

خاص در یک مدل محلی، این مدل ساختاری ممکن است عالوه بر ابزار مورد نیاز برای 

هایی که به باشد. مدل سیاست پولی، هم شامل متغیرهای محلی و هم متغیرهای ملی

 به شکل زیر هستند:   VAR(1)شوند به صورت فرم خالصه شده ت استفاده میاین صور
Xt = BXt−1 + υt  (1)                                                                               

 
1 Bloor & Matheson 
2 Shrinkage 
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Xt که در آن  = [Xt
state, Xt

nat, rt]′ وXt
state مورد نظر در سطح  برداری از متغیرهای

Xtلی )بیکاری استانی در این مطالعه(، مح
nat  برداری از متغیرهای کالن ملی که ممکن

یک  𝑟𝑡د را نمایندگی کنند، قیمت کل یا حجم کل پول، و است فعالیت حقیقی اقتصا

اسکالر است که شامل ابزار سیاست پولی است )متغیر کنترل بانک مرکزی(. جمالت 

-می Ωو دارای میانگین صفر و ماتریس کوواریانس  1مستقل با توزیع یکسان 𝜐𝑡خطای 

تابع ضربه هر منطقه، زمانی که ای برای مطالعه پاسخ به باشند. این مدل به طور گسترده

افتد، استفاده شده است )جهت بینی شده در سیاست پولی اتفاق میپیش یک تکانه غیر

(،  کارلینو و 2003جیاچینتو )(، دی2002ولد و وروگت )بررسی بیشتر به مقاالت آرن

 ( رجوع شود(.2009( و جیورگوپولوس )2009(، اویانگ و وال )1999فینا )د

ها را برای مطالعه مکانیزم انتقال سیاست پولی در سطح ت عملی، این مدلدو محدودی

در  پخش آنها ها و نحوهاین است که تکانه ،سازد. اولین محدودیتمحلی نامناسب می

متغیرهای محلی همگی ثابت هستند. این مشکل همانطور که در بخش بعد نشان داده 

مرتقع خواهد شد. دومین و البته  2با زمانخواهد شد، با استفاده از پارامترهای متغیر 

Xt ، اندازه بردار متغیرهای محلیVARهای تر در مدلمشکل مهم
state تواند است که می

بزرگ باشد و باعث ایجاد مشکل اندازه شود. بلور و ماتسون ت غیر منطقی به صور

 ،این مشکل را حل کرد 3توان با استفاده از انقباضاند که چگونه می( نشان داده2010)

اند، زمانی که پارامترهای متغیر با زمان موجود هستند یا اما روشی که آنها استفاده کرده

تواند ر از تعداد مشاهدات سری زمانی هستند، نمیهنگامی که تعداد مناطق بیشت

 . (541)ص.  انقباض کافی فراهم کند

(، 15: 2003 ،1استاک و واتسونارسیلونو، م) 4های با فاکتور پویابا پیروی از ادبیات مدل

Xtاطالعات موجود در متغیرهای محلی 
state  با تعدادی وقفه، و  با استفاده از  یک مدل

 شوند:اندارد به فرم زیر خالصه میعامل است

 
1 Independent with identical distribution (IID) 
2 Time-varying parameters 

برآوردهای  VARشود، در این حالت مدل بیشتر میزمانی که تعداد متغیرها و تعداد دوره زمانی  VARهای در مدل 3
شود. دو روش در ادبیات برای حل این  دهد مگر اینکه قیود مناسبی جهت غلبه بر مشکل ابعاد مدل اعمال سازگار بدست نمی
العه تنها از ها. با توجه به اینکه، در این مطشود: روش اول، انقباض فضای پارامترها، روش دوم، انقباض دادهمشکل مطرح می

فاده  رو، روش انقباضی در این مقاله استشود، مشکل ناسازگاری در برآوردها مطرح نیست. ازایندو متغیر محلی استفاده می
 شود.نشده است و تنها به بحث نظری آن در این بخش، اشاره می

4 Dynamic factor models 
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Xt
state = ΛFt + ut                                                                              (2) 

های محلی، تنها با ، بیانگر بخش زیادی از نوسانات دادهΛFt، 2متغیر جزء مشترک

خواهیم ای که میبه سطح جداسازی منطقها توجه باشد. بمی Ftاستفاده از چند فاکتور 

Xtانتخاب کنیم، 
state تواند در اندازه صدها متغیر محلی باشد، در حالی که تعداد می

، نیلمارتیسوگیلیکوروبعدد نخواهند بود ) 10فاکتورها به صورت تجربی بیشتر از 

های محلی، که ب از دادهسازی خو(. در نتیجه، مدل فاکتوری، یک نمایش با ساده2010

شوند، با مقطع عرضی )تعداد مناطق( زیاد و تعداد مشاهدات سری زمانی کم توصیف می

-شامل نوسانات مختص به منطقه، و البته هر خطای مربوط به اندازه  𝑢𝑡است. خطاهای

گیری و تخمین خواهند بود. فرض شناسایی به این صورت است که جمالت اخالل از 

کنند. پیروی می Ψیع نرمال با میانگین صفر و ماتریس کواریانس قطری یک توز

Xt، متغیرهای ملی 𝐹𝑡فاکتورها 
nat  و ابزار سیاست پولی𝑟𝑡 رگرسیون  از یک فرآیند اتو

 کنند:برداری با ضرایب متغیر با زمان و به فرم زیر پیروی می
Yt = B1tYt−1 + ⋯ + BptYt−p +  υt  (3)                                                       

Ytآنکه در  = [Ft, Xt
nat, rt]

ماتریس مربوط به  ΛF، 3بردار فاکتورهای پنهان Ft، و ′

jهای ضرایب متغیر با زمان هر وقفه ماتریس Bjtفاکتور، و  = 1, … , p باشند. در می

utه است که مورد خطاها، فرض شد ∼ N(0, H)  وH  یک ماتریس کواریانس قطری

υtهمچنین  4است. ∼ N(0, Ωt)  وΩt  یک ماتریس کواریانس کامل متغیر با زمان برای

tهر  = 1, … , T (، ماتریس 265: 2005) 5ی از کاگلی و سارجنتباشد. با پیرومی

-با درایه At پایین مثلثی، و یک ماتریس  Σtبه یک ماتریس قطری  Ωtکواریانس خطا 

Ωtتوان آن را به فرم های واحد بر روی قطر اصلی قابل تجزیه است و می =

At
−1ΣtΣt

′At
 نوشت.  1′−

 
1 Marcellino, Stock  & Watson  
2 Common component 
3 Latent factors  

مراجعه ( 17، ص. 2003)  های ماتریس کواریانس و همچنین مدل مطالعه به مقاله استاک و واتسوندر خصوص ویژگی 4
 شود.

5 Cogley & Sargent  
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𝑙𝑜𝑔 و 𝐵𝑡 ، 𝛼𝑡پارامترهای متغیر با زمان در  𝜎𝑡 اند که به ترتیب بردارهایی خالصه شده

𝐵1𝑡رگرسیو  هستند که ضرایب اتو , … , 𝐵𝑝𝑡  ،های غیر صفر و غیر یک درایهAt  و ،

کنند. فرض استاندارد برای این بردارها به را نمایندگی می Σ𝑡های قطری لگاریتم درایه

 کنند، یعنیرفتار می 1صورت است که پارامترها به صورت یک فرآیند گام تصادفیاین 
Bt = Bt−1 + δt  (4)                                                                                       
αt = αt−1 +  ζt 
log σt = log σt−1 + εt 

 Wو  Q    ،Sبه صورت نرمال با میانگین صفر و ماتریس کواریانس  휀𝑡و  𝛿𝑡   ،휁𝑡که خطاهای 

 3هاو تقدم 2در تمامی وقفه ها  utو   υtو همچنین مستقل ازو بدون همبستگی با یکدیگر 

شوند، بسیار باشند. این فرمول زمانی که پارامترها به صورت متغیر در زمان گرفته میمی

 5همانند روش فیلتر کالمن 4فضا -استفاده از روش حالتباشند زیرا امکان پرکاربرد می

 .رجوع شود( (2001) 6دوربین و کوپمن به برای مثال) در تخمین وجود خواهد داشت

رگرسیون برداری با ضرایب متغیر با  ( یک مدل اتو3( و )2مدل کلی شامل معادالت )

( پاسخ به 3در معادله )شود. نامیده می (TVP-FAVARزمان و فاکتورهای افزوده )مدل 

در کانوا و  همانند مثال گفته شده Ytضربه برای هر نقطه زمانی و برای کل بردار 

آن  FAVAR-TVP. ویژگی مهم مدل (480)ص.  آیددست می( به2009) 7گمبتی

Xtاست که پاسخ ضربه متغیرهای قابل مشاهده 
state رغم وارد نشدن مستقیم آنها علی

( را در 3توان اثبات کرد که اگر معادله )سادگی می(، قابل دریافت است. به3)به معادله 

رگرسیون برداری خواهیم رسید که در  مدل اتو یم، به فرم خالصه شده( جایگزین کن2)

Xtآن بردار  = [Xt
state, Xt

nat, rt]′ های دربردارنده متغیرهای وابسته خواهد بود و وقفه

Ytبردار  = [Ft, Xt
nat, rt]

′
 8ت راست معادله ظاهر خواهند شد.در سم  

 
1 Random walk 
2 lags 
3 leads 
4 State-space 
5 Kalman filter 
6 Durbin & Koopman 
7 Canova & Gambetti 

 ه شده به صورت زیر خواهد بود: فرم مدل خالص 8

[

Xt
state

Xt
nat

rt

] = [

b1tFt−1 + b2tFt−2 + b3tFt−3 +  … + bptFt−p

γ1tXt−1
nat + γ2tXt−2

nat + γ3tXt−3
nat + ⋯ + γptXt−p

nat

λ1trt−1 + λ2trt−2 + λ3trt−3 + ⋯ + λptrt−p

] + [

ξt

ζt

ϑt

] 
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های فاکتور ای با استفاده از مدلهای منظقهسازی دادهرای مدلیک روش متفاوت ب

( این است که فرض شود تمامی 2003، استاک و واتسونمارسیلونو،  )برای مثال ببینید

( مشخص 2در معادله ) Ftشوند، متغیری که با مناطق بر روی یک فاکتور ملی بار می

Fi,tک فاکتور خاص آن منطقه  شود، و همچنین همزمان، هر منطقه بر روی یمی
state  

ه شده در این گاه روش ارایشود. اگر هدف نهایی استخراج پاسخ ضربه باشد، آنبار می

سازی بیشتری خواهد داشت، زیرا نیازی به تخمین فاکتورهای اضافی تحقیق ساده

Fi,t
state یک فاکتور ملی، مزیت رغم اینکه تخمین تنها خواهد بود. عالوه بر این، علین

کند، اما از نظر تجربی تنها بخش اندکی از تغییرات فسیر ساختاری را برای ما ایجاد میت

دهد. اگر تنها تاثیرات پولی بر های محلی را توضیح می)برای مثال اطالعات( در داده

تر است که فاکتورهای بیشتری ورد نظر ما باشد، مناسبای هدف مروی اقتصاد منطقه

 های ضربه داشته باشیم.تری از پاسخین دقیق( استخراج شود تا تخم3یا  2)

دهند، را پوشش می 1394:4 -1384:1های فصلی که دوره زمانی در این مطالعه ازداده

Xtکنیم. بردار استفاده می
state شوند، شامل نرخ از آن استخراج می 1که فاکتورها

استان ایران است، و  30ه قیمت بازار برای بیکاری و محصول ناخالص داخلی ب

Xtرهای کالنی که بردار متغی
nat دهند، نرخ تورم فصلی و تولید ناخالص را تشکیل می

(، استفاده rtعنوان پراکسی برای سیاست پولی )داخلی فصلی هستند و حجم پول به

نیروی کار که توسط  های مربوط به بیکاری استانی، از طرح آمارگیریاست. دادهشده 

شده است. تورم فصلی بر مبنای سال پایه  استخراجاست،  مرکز آمار ایران در دسترس

های ملی های حسابتولید ناخالص داخلی فصلی نیز از داده 2دست آمده است. به 1390

ط مرکز آمار جمع آوری شده، به دست آمده است. ای( که توسهای منطقهایران )حساب

خلی کشور در آن رای هر استان، بر مبنای سهم هر استان از تولید ناخالص دااین متغیر ب

 
ای که در اینجا تنها نرخ بیکاری و محصول ناخالص داخلی هستند، بر اساس ماهیت های منطقه، داده2بر اساس رابطه  1

ها، نهفته هستند. در واقع شوند. فاکتورها ماهیت پنهان داشته و این فاکتورها در روند دادهها، فاکتورها شناسایی میداده
 باشد.ها میفاکتورها در این روش نیز همانند روش تجزیه دادهشناسایی 

توسط بانک مرکزی منتشر شده است، برای محاسبه تورم فصلی، از  1390با توجه به اینکه آمار تورم ماهانه بر پایه سال  2
 های فصل استفاده شده است.متوسط ماه
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های زمانی بانک مرکزی سال محاسبه شده است. حجم پول نیز از بانک اطالعاتی سری

 تمامی متغیرها به صورت فصلی تعدیل شده اند. واستخراج شده 

 های تجربی تحلیل -4
-ها را به دو روش دستهتانبه بیکاری، اس های پاسخ مربوطتر تفاوتجهت بررسی دقیق

بندی با توجه به متوسط نرخ بیکاری فصلی در دوره نماییم. روش اول، دستهبندی می
باشد. متوسط بیکاری فصلی در کل کشور در این دوره ( می1394تا  1384ساله ) 10
بیکاری با ها نظر گرفتن یک دسته از استان بوده است. بدین ترتیب با دردرصد  43/11

ها شباهت 1(13ها با بیکاری باال )باالتر از ( و یک دسته از استان10پایین )کوچک تر از 
تری قابل ارزیابی خواهند بود. و تفاوت های پاسخ ضربه بیکاری استانی به صورت دقیق

با متوسط بیکاری فصلی پایین )دسته  2استان 4خ ضربه (، پاس1در پنل باالیی شکل )
 ،با متوسط بیکاری فصلی باال )دسته دوم( 3استان 4پنل پایینی، پاسخ ضربه  اول( و در

 ه شده است. یارا
های دسته دوم با شروع از مقداری منفی، برای یک شود که پاسخ استانمشاهده می

کند. از د( کرده، سپس شروع به افزایش میحدود بیش از دو واحدر دوره افت شدیدی )
کند، به زیر صفر نزول می 6در دوره  دوبارهشود، و مثبت میمقدار آن  5تا  3دوره 

تا آخر تقریبا منفی  6شود. مقدار پاسخ ضربه از دوره سپس دامنه نوسانات کمتر می
-تکانه تخلیه میاثر  10ماند و نهایتا پس از یک صعود و نزول دیگر، در دوره باقی می

مقدار مثبت، در دوره دوم، به زیر  شود. در سوی دیگر، پاسخ دسته اول با شروع از یک 
 6کند )با شدت کمتر از دسته دوم(. پس از یک صعود و نزول، در دوره صفر افت می

گیرد و تا پایان، پس از یک دوره، مقدار مثبت به خود می دوباره شود، امامنفی می
بیکاری و  شوددوره تخلیه می 10ماند. در این مورد نیز اثر تکانه، پس از باقی میمثبت 

ها در دو سال ها برای هر دو دسته از استانگردد. تفاوت پاسخبه سطح اولیه خود باز می
دو دسته،  شود. در واقع برای هرمورد نظر نیز، تنها در دامنه پاسخ ضربه خالصه می

باشد. در مورد تولید ناخالص فصلی نیز می 1391بیشتر از  1386ها درسال دامنه پاسخ
های ( مشخص است، تفاوت محسوسی بین پاسخ استان2که از شکل )ی طورهمان

کنند، اما ی پیروی میگردد و هر دو دسته تقریبا از الگوی مشابهمختلف مشاهده نمی
 های مختلف می باشد.زماننکته قابل ذکر، متفاوت بودن پاسخ مربوط به هر استان در 

 
ها، فرضی بوده و های کشور جهت ارزیابی دقیق پاسخ ضربهبندی استانداد فرض شده برای تقسیمقابل ذکر است که اع  1

 تغییر این تاثیری در کلیت بحث ندارد.
 خراسان رضوی، سمنان، گلستان، یزد 2
 ایالم، فارس، کرمانشاه، لرستان 3
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)پنل های   1386:1دو مقطع زمانی  (: پاسخ ضربه چند استان منتخب، برای  1کل )ش

 های سمت راست()پنل 1391:2سمت چپ( و  
 های تحقیق منبع: یافته

 

 
)پنل های   1386:1: پاسخ ضربه چند استان منتخب، برای دو مقطع زمانی  (2)شکل  

 (های سمت راست)پنل 1391:2سمت چپ( و  
 های تحقیق منبع: یافته

باشد. ها میربه در استانباهت بین روند پاسخ ضبندی با استفاده از شروش دوم، دسته
های ضربه، در این مطالعه از ترکیب دو روش بصری و برای ارزیابی شباهت بین پاسخ

استانی را به  استان، پاسخ ضربه بیکاری 30محاسباتی استفاده شده است. ابتدا برای هر
سخ ضربه با تفاضل مقادیر تکانه پولی بدست آورده و فاصله بین هر دو نقطه متوالی در پا

. بدین ترتیب اعدادی بدست آمد که نشان دهنده روند 1آن دو نقطه محاسبه شده است
دوره اول، برای تمامی  21پاسخ ضربه است. سپس با استفاده از مقایسه این روند در 

-بندی استانها، و همچنین توجه به مقادیر پاسخ ضربه در نقاط مختلف، به دستهاستان

 
فصل اول و   پولی وارد شده در تکانهعنوان مثال، برای استان آذربایجان شرقی، میزان واکنش بیکاری در این استان به به 1

. همین کار هر دو نقطه لحاظ شدعنوان فاصله بینها به، سپس تفاوت بین واکنش بیکاری در این فصلمددست آبه 1384دوم 
 شد.لف در دوره مورد مطالعه انجام های مختهای زمانی در قالب فصلبرای نقطه
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پس از محاسبه مجموع مجذور تفاضل مقادیر مربوط به روند،  رداخته شده است.ها پ
، 1هایی را که این عدد برای آنها کمترین بودصورت جداگانه، استانبرای هر دو استان به

در یک دسته انتخاب شد. در نهایت با بررسی مقادیر  به عنوان کاندیدای قرار گرفتن
( 2)ها سه دسته بدست آمد. جدول تهایی، قله ها و درهپاسخ ضربه در نقاط ابتدایی، ان
 ها در این سه دسته می باشد. نشان دهنده طبقه بندی استان

  ها بر اساس شباهت روند پاسخ به تکانهبندی پاسخ استان(:  طبقه2)  جدول
 دسته استان دسته استان دسته ناستا

 2 سمنان 1 کرمانشاه 1 آذربایجان شرقی

 2 قم 1 گیالن 1 غربیآذربایجان 

 2 گلستان 1 لرستان 1 اردبیل

 2 مرکزی 1 مازندران 1 اصفهان

 2 همدان 1 هرمزگان 1 ایالم

 2 یزد 2 بوشهر 1 خراسان شمالی

 3 خراسان جنوبی 2 تهران 1 زنجان

 3 سیستان و بلوچستان 2 چهار محال و بختیاری 1 فارس

 3 کرمان 2 خراسان رضوی 1 قزوین

 3 *کهکیلویه و بویر احمد 2 خوزستان 1 کردستان
ای قرار نمی گیرد. اما از نظر  استان کهکیلویه و بویر احمد از نظر شباهت نقطه به نقطه، در هیچ دسته* 

 است. تر شکل کلی پاسخ ضربه به دسته سوم نزدیک
 های تحقیقمنبع: یافته

فصل متفاوت از سه سال نمودار مربوط به واکنش بیکاری استانی به تکانه پولی در سه 

( و دسته 5(، دسته دوم در شکل )4( و )3های دسته اول در شکل )مختلف، برای استان

( آورده شده است. پاسخ دسته اول با شروع از یک مقدار مثبت، افت 6سوم در شکل )

سیر افزایشی  دوباره 6کند و پس از یک صعود و نزول، در دوره شدیدی در دوره دوم می

گردد و بیکاری دوره اثر تکانه وارد شده، تخلیه می 10گیرد، و نهایتا پس از میبه خود 

گردد. پاسخ دسته دوم، با شروع از مقدار منفی، در دوره به مقدار مثبت اولیه خود باز می

دوره به  10کند، و با طی روند تقریبا مشابه دسته اول، پس از می دوم افت کمتری

های دسته اول، به جز در دو یا سه گردد. پاسخ استانز میمقدار منفی اولیه خود با

ها مثبت است در حالی که پاسخ دسته دوم، تقریبا در تمامی طول دوره، در بقیه دوره

ها و متفاوت بودن دامنه ودن روند پاسخدوره منفی است. همچنین نکته دیگر، مشابه ب

 
 باشد.می 3مقدار مرزی برای این دسته بندی  1
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استثنا تنها استان خراسان  ها برای هر استان در سه دوره مختلف است. موردپاسخ

در پایان اندکی سیر  1391و  1388باشد که در آنها پاسخ سال میشمالی و مازندران 

 تواند به دلیل خطاهای محاسباتی باشد.گیرد که میصعودی به خود می

باشد، اما از پاسخ دسته سوم از لحاظ ترتیب نوسانات، تقریبا مشابه دو دسته اول می

خ بیکاری پس از تخلیه تکانه، تفاوت سخ و همچنین مقدار نهایی نرلحاظ دامنه پا

های هر استان در سه دوره زمانی ها دارد. همچنین تفاوت بین پاسخمحسوسی با آن

باشد. برای دوره زمانی اول دو دسته اول می تر ازمختلف، به مراتب قابل توجه

دوره،  10از تخلیه تکانه طی  شود مقدار نهایی نرخ بیکاری پس(، مشاهده می1386:1)

گیرد، در حالی که در دوره دوم و سوم ر مقداری باالتر از مقدار اولیه خود قرار مید

کند و به کاهش میدوره از اعمال تکانه، شروع  10( پس از گذشت 1391:2و  1388:3)

ی دهد. نکته قابل ذکر در این جا پاسخ بدست آمده برابه روند نزولی خود ادامه می

باشد. پاسخ ضربه این استان در سه دوره اول، بر خالف استان کهکیلویه و بویر احمد می

یابد و از این لحاظ شباهتی به هیچ کدام از ها به جای کاهش، افزایش میتمامی استان

سته اشاره شده ندارد، اما از لحاظ سیر کلی پاسخ ضربه پس از دوره سوم بیشترین سه د

سوم داراست به همین دلیل در این دسته قرار گرفته است )هرچند شباهت را به دسته 

 بندی کرد(.توان به عنوان یک دسته جداگانه نیز تقسیممی

های توان به ویژگیها، را میتفاوت در نتایج بدست آمده از مدل برای سه دسته از استان

نتیجه اعمال ها موجب شده است در های استانها نسبت داد. ویژگیاقتصادی استان

ها واکنش متفاوتی به تکانه وارد شده بدهند. این امر ولی، اشتغال و بیکاری استانتکانه پ

ات محور های اقتصادی خدمتمرکز بر فعالیتمهایی مانند تهران که بیشتر برای استان

تواند داشته باشد. ساختار های پولی بانک مرکزی میگیریاست، نقش مهمی در تصمیم

نش این استان به تکانه پولی، شباهت استان تهران موجب شده است که واک اقتصادی

های بوشهر و همدان داشته باشد. دالیل مختلفی برای این موضوع بیشتری به استان

توان به جذابیت استان تهران برای جذب مهاجران، می توان مطرح کرد که بیشترمی

 ها کشور نسبت داد. سایر استانیدی در های تولهای شرکتهای مردمی و سرمایهسرمایه



 

 

 

 
  

 

 

 

 ...ای سیاست پولی بر اشتغال در ایراناثرات پویای منطقه                        128  

 
(: پاسخ ضربه مربوط به بیکاری استانی در سه مقطع مختلف برای استان های 3شکل )

دسته اول )قزوین، زنجان، کردستان، کرمانشاه، گیالن، آذربایجان غربی، اردبیل، 

 آذربایجان شرقی، لرستان(. 
 های تحقیقمنبع: یافته

 
برای استان های   کاری استانی در سه مقطع مختلفمربوط به بیپاسخ ضربه   (:4شکل )

 دسته اول )اصفهان، ایالم، فارس، هرمزگان، خراسان شمالی، مازندران(.
 های تحقیقمنبع: یافته

 
پاسخ ضربه مربوط به بیکاری استانی در سه مقطع مختلف برای استان های   (:5شکل )

یاری، سمنان، قم، مرکزی، همدان، یزد، دسته دوم )بوشهر، تهران، چهارمحال و بخت

 خوزستان، خراسان رضوی، گلستان(.
 های تحقیقمنبع: یافته
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ای استان های (: پاسخ ضربه مربوط به بیکاری استانی در سه مقطع مختلف بر6شکل )

 ستان+کهکیلویه و بویر احمد(چدسته سوم )کرمان، خراسان جنوبی، سیستان و بلو
 قهای تحقیمنبع: یافته

های بندی،  که از مقایسه مناطق جغرافیایی استاننکته حائز اهمیت در روش دوم دسته

 ( مورد توجه قرار گرفته است2005) 1آید، توسط کرونواقع در هر دسته به دست می

هایی که از لحاظ جغرافیایی (، معموال استان2005. بر اساس مطالعه کرون )(620)ص. 

. (621)ص.  دهندهای پولی میی به سیاستی مشابهاهنزدیک به هم هستند، پاسخ

ه دهند( نشان7کند. شکل )نتایج این مطالعه نیز تا حدودی این موضوع را تایید می

شود باشد. مشاهده میبندی شده در هر دسته میهای طبقهپراکندگی جغرافیایی استان

اند. نوبی قرار گرفتهج -غربی و مرکزی -های دسته اول عمدتا در مناطق شمالیاستان

شمال شرقی و جنوب غربی متمرکزند.  -های دسته دوم بیشتر در مناطق مرکزیاستان

اند. جنوب شرقی جای گرفته -م اغلب در نواحی شرقیهای دسته سودر نهایت، استان

توان ادبیات مطرح شده توسط کوروبیلیس بنابراین با استفاده از شواهد اقتصاد ایران، می

عنوان یکی از زدیکی جغرافیایی را به( را در این زمینه تایید کرد و ن2009ارتین )و گیلم

 (.35 .)ص پولی مطرح کردای به سیاست عوامل موثر در پاسخ اقتصاد منطقه
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 رنگ صورتی مربوط به استان کهکیلویه و بویر احمد می باشد.* 

دسته اول   -ا روش دوم: پراکندگی جغرافیایی استانهای طبقه بندی شده ب(7شکل )

 *ته سوم )قرمز()زرد(، دسته دوم )آبی(، دس

 های تحقیقمنبع: یافته

 گیری  نتیجه -5
های مختلف ایران به سیاست پولی بانک مرکزی با بررسی پاسخ استاندر این مقاله به 

ن رگرسیون برداری با فاکتور افزوده و با پارامترهای متغیر در زما استفاده از یک مدل اتو

(TVP-FAVAR پرداخته شد. اثرات پویای سیاست پولی با استفاده از تغییرات نرخ )

ساله بر  10ان در طول یک بازه زمانی بیکاری استانی و بررسی پاسخ ضربه هر است

های مشخصی بین پاسخ های فصلی بررسی شد. نتایج نشان داد که تفاوتاساس داده

های مختلف سخ مربوط به یک استان در زمانهای مختلف وجود دارد. همچنین پااستان

دوره  10متفاوت و متاثر از شرایط اقتصادی آن منطقه است. اثر تکانه پولی نهایتا در 

توان گفت که تکانه حجم پول در بلند مدت اثر حقیقی بر بنابراین می ،شودتخلیه می

ثبات نامتقارن بودن تواند به عنوان شاهدی برای ابیکاری ندارد. نتایج این مطالعه می

 است پولی در مناطق مختلف کشور، استفاده شود. اثرات سی
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های گیرید بانک مرکزی در تصمیمشوآمده، پیشنهاد می با توجه به نتایج بدست

ای را در نظر داشته باشد. در واقع الزم است های منطقهسیاستی و اقتصادی، تفاوت

های متناسب با آن هر منطقه سیاست سیاست گذار پولی با توجه به شرایط خاص

کردن شرایط شرایط موجود، سعی در یکسان منطقه را در پیش گیرد و ضمن کنترل

سیاست پولی به  های عادالنه در اقصی نقاط کشور کند تا اثراقتصادی و ایجاد موقعیت

های مختلف پخش عنوان یک اقدام ملی به صورت متقارن در مناطق مختلف و بخش

 شود.
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