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 ثبات اقتصادی•

 (پَلی ٍ ٍاقعی)علت ًَساًات •

1.9

2.3

2.7

67Q1 69Q1 71Q1 73Q1 75Q1 77Q1 79Q1 81Q1 83Q1 85Q1 87Q1 89Q1

Ln(C+I) 



 مقذمه

 اًعطاف پزیشی قیوت ّا•
 پَل خٌثی  ₋
 سیاست پَلی بی اثش  ₋
 
 چسبٌذگی قیوت ّا•

 پَل اثشگزاس  ₋

 سیاست پَلی دس کَتاُ هذت   ₋



 ادبیات مزور

 حل هذل ّای تعادل عوَهی•
 

، فخش (1391)، بَستاًی (1391)فخش حسیٌی ٍ ّوکاساى : هقذاسدّی  •
 (1389)، هتَسلی ٍ ّوکاساى (1390)حسیٌی 

 

 تخویي    •
، عباسی  ًژاد ٍ  (1389)شاّوشادی ٍ ّوکاساى : حذاکثش ساستٌوایی  ₋

 (1388)ّوکاساى 

 بیضیي  ₋



 مذل تعادل عمومی

 خاًَاس•
 ّای تَلیذی بٌگاُ•

 ای تَلیذکٌٌذُ کاالی ٍاسطِ  ₋
 تَلیذکٌٌذُ کاالی ًْایی  ₋
 گزاس پَلی سیاست•

 باصاسّا•



 خانوار

 هطلَبیت•
 

 قیذ بَدجِ•
 

 قیذ ًقذپیشگی•
 

 تشکیل سشهایِ•
 

   c  ،هصشفh  ،کاسi ِگزاسی،  سشهایk  ،ِسشهایP  ،قیوتm  ،رخیشُ ًقذM  ،عشضِ پَلr   ،ُاجاس 
   w  ،دستوضدg سشذ پَل 



 نهایی کاالی تولیذکننذه

 

 تابع تَلیذ•

 

 
 شاخص قیوت•

 
 Y  ،تَلیذ کاالی ًْاییY(j)  ِتَلیذ کاالی ٍاسطj ،P(j)  ِتَلیذ کاالی ٍاسطj 



 تولیذکننذه کاالی واسطه ای

 تابع تَلیذ•
 
 تابع سَد•

 
 ٍسی بْشُ•

 

 احتوال تغییش قیوت•



 سیاست گذار پولی

 عشضِ پَل•
 

 سشذ عشضِ پَل•



 تعادل

  تخصیص ّا ٍ قیوت ّا هجوَعِ اص است عباست سقابتی تعادل
ِ ای  :کِ بگًَ

 .خاًَاس هطلَبیت سا با تَجِ بِ قیَد رکش شذُ حذاکثش کٌذ  ₋
ِ ای سَد اًتظاسی سا حذاکثش کٌذ  ₋  .تَلیذکٌٌذُ کاالی ٍاسط

 .کاسباصاسّای کاال ٍ ًیشٍی تعادل دس   ₋



 تخمین بیشین

 تَصیع پیشیي•
 
 تابع تَصیع احتوال•

 

 تَصیع پسیي•

 
   Θ  ،بشداس پاساهتشّاD دادُ ّا 



 داده ها

 1389:2تا  1375:1ّای فصلی  دادُ•
 گزاسی تَلیذ بشابش است با هصشف خصَصی ٍ سشهایِ•
 عشضِ پَل بشابش است با حجن پَل•
 تَسم اص شاخص ضوٌی تَلیذ•
 ّای تجاسی با فیلتش استخشاج چشخِ•



 مقذاردهی

 پارامتز مقذار َذف

0/99 β عاهل تٌضیل 

0/5 α سْن سشهایِ دس تَلیذ 

 ًشخ استْالک δ 0/5 0/61ًسبت هصشف بِ تَلیذ 

 پشداخت آٍسی في γ 0/34 1/52ًسبت حجن پَل بِ تَلیذ 

 دس تابع هطلَبیت کاس B -2/3 0/26اشتغال 

 کاالّا جاًشیٌی ε 6 0/2آپ -هاسک

 ρA 0/35 تخویي  
 پَل هاًذگاسی شَک عشضِ

 σA 0/021 تخویي
 استاًذاسد شَک عشضِ پَل اًحشاف



 تخمین و شبیه ساسی

ٍ گذاری رشذ وقذیىگی تًرم  تًلیذ مصزف سزمای

ٌ َا  داد

 استاًذاسد اًحشاف 0/025 0/030 0/053 0/022 0/020

 اًحشاف استاًذاسد ًسبت 1 1/2 2/15 0/91 0/84

 مذل

 استاًذاسد اًحشاف 0/070 0/025 0/118 0/022 0/023

 اًحشاف استاًذاسد ًسبت 1 0/36 2/56 0/32 0/34

 پارامتز تًسیع میاوگیه تخمیه

 ّا چسبٌذگی قیوت θ بتا 0/75 0/6

 ٍسی هاًذگاسی شَک بْشُ ρg بتا 0/9 0/95

 ٍسی بْشُ اًحشاف استاًذاسد شَک σg گاها هعکَس 0/01 0/008



 نتیجه گیزی

 (دٍسُ 2 هتَسط) %60 :قیوت ّا چسبٌذگی•
  %40 ٍاقعی شَک ّای ٍ %60 پَلی شَک ّای :ٍاسیاًس تجضیِ•

 تَلیذ ًَساًات
   .است (تَلیذ بشابش 2) %5 پَل حجن استاًذاسد اًحشاف•
  ًَساًات اص تَجْی قابل سْن هی تَاًذ هٌاسب پَلی سیاست•

 .کٌذ خٌثی سا تَلیذ


