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چكیده
بررسي عوامل تعیینکننده شرای رکود تورمي در اقتصاد ایران ،هدف مطالعه حاضر اسد .در این مطالعه
از مدل لوجید با اثرات ثابد و اطالعات آماري صنای کارخانهاي ایران طبقهبندي شده در سه گروه
مبتني بر مناب  ،صنای با تكنولوزي پایین و صنای با تكنولوزي متوس به باال طي دوره زماني -1392
 ،1374تاثیر متغیرهاي واردات کاالهاي واسطهاي ،هزینه نیروي کار ،هزینه سرمایه (نرخ بهره بانكي) ،نرخ
ارز ،بهرهوري نیروي کار و درآمد نفد بر وضعید رکود تورمي در صنای کارخانهاي ایران را مورد
بررسي قرار دادیم .صنایعي که کمتر از  50درصد از ظرفید اسمي خود را مورد استفاده قرار داده و
داراي مازاد نیروي کار بیش از  20درصد باشند و ضریب نسبد سرمایه به تولید آنها از  30درصد بیشتر
باشد به عنوان صنای مبتال به رکود تورمي در نظر گرفته شده و به آنها ،ارزش یك و سایر صنای  ،ارزش
صفر داده شده و به عنوان متغیرهاي وابسته در مدل درنظر گرفته شدند .نتیجه مطالعه نشاندهنده تاثیر
مثبد و از نظر آماري معنيدار همه متغیرها به استثناي بهرهوري نیروي کار بر روند رکود تورمي حاکم بر
صنای کارخانهاي ایران اسد .به این ترتیب ميتوان گفد که متغیرهاي نرخ بهره ،نرخ ارز و هزینه
کاالهاي واسطهاي وارداتي بر عارضه رکود تورمي در صنای کارخانهاي ایران موثر بودهاند .تاثیر این
متغیرها تقریبا در تمام صنای کارخانهاي ایران مشابه بوده اسد.
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 -1مقدمه
پدیده رکود تورمي به شرایطي گفته ميشود که یك اقتصاد همزمان با تورم و رکود مواجه

باشـد .1البتــه در برخــي مـوارد بــراي وســی کـردن تعریــف ،افــزایش بیكـاري را نیــز بــه آن
ميافزایند .2رکود تورمي یك عارضه نادر و بسیار دشوار اسد و زماني اتفـاق مـيافتـد کـه
با وجود افزایش قیمدها ،رشد اقتصادي پایین یا حتي منفي و بیكاري گسـترده اسـد .3ایـن
وضعید غیرعادي اسد ،زیرا رشد کم یا منفي اقتصاد معموال تقاضا براي کاال و خدمات را

کاهش ميدهد که در برگشد باید قیمدها را کاهش دهد.
وضعید رکود تورمي ،وضعید دردناکي اسد؛ زیرا قیمدها هنگامي در حـال افـزایش
اسد که نرخ بیكاري با آن همراه اسد .چنین شرایطي وضعید مردم بیكار و حقوقبگیـران
دولتي یا کارگران بخش خصوصي را کـه بـه سـختي زنـدگي مـيکننـد ،تشـدید مـيکنـد.
همچنین هنگامي که وضعید رکود تورمي ایجاد شود ،کنترل آن بسیار دشوار خواهد بود.
هدف تحقیس حاضر ،بررسي عوامل موثر بر وضعید رکود تـورمي در اقتصـاد ایـران بـه
خصوص صنای کارخانهاي اسد و بـراي ایـن منظـور بعـد از مقدمـه در بخـش اول و ارائـه
پایههاي نظري در بخش دوم در ادامه و در بخش سوم تصویري از وضـعید رکـود تـورمي
در صنای کارخانهاي ایـران ارائـه مـيشـود ،سـپ

در بخـش چهـارم روششناسـي تحقیـس

توضیح داده خواهد .در بخش پنجم نتایج تجربـي و در بخـش ششـم تحلیـل یافتـههـا ارائـه
ميشود و در بخش هفتم و پایاني ضمن ارائه خالصهاي از تحقیس ،نتیجهگیري خواهد شد.

 -2پایههای نظری و عوامل موثر بر شرایط رکود تورمی
واقعیـد آن اســد کــه موضــوع رکــود تــورمي در نظریــات نئوکالســیك قــرار نمــيگیــرد.
اقتصاددانان بیشترین توجه خود را تا به حال بـه دو عارضـه بیشـتر شـناخته شـده «رکـود» یـا
«تورم» مبذول داشتهاند .از نظر نئوکالسیكها یا تورم وجود خواهد داشد یا رکود و وقـوع
)1- Baumol and Blinder (2010), Barsky and Blinder (2001
2- Berthold and Grundler (2010) P.4
3- Wall Street Words: An A to Z Guide to Investment Terms for Today’s Investors,
Houghton Miffin Company, Financial Dictionary 2012, Scott, David ,L (2003),
Denise. L. Evans , JD and O.William Evans ,JD (2007) The Complete Real Estate
Encyclopedia , McGraw-Hill Company ,Inc. Edward Nelson and Kalin Nikolov
(2002) Farlex
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همزمان رکود و تورم خارج از این آموزهها قرار ميگیرد به همین خاطر یـا غیـرمهم فـرض
ميشود و یا اگر به زبان آورده شود ،تنها به جنبههاي تورمي آن اشاره مـيشـود .مهـمتـرین
اشكال نظریات نئوکالسیك در این رابطـه آن اسـد کـه در ایـن نظریـات رکـود اقتصـادي
برونزا دیده ميشود و یا تنها عامل تورم ،عرضه پول و نقدینگي دیـده مـيشـود .در حالـد
رکود تورمي تولید و قیمد در یك مسیر حرکد نميکننـد ،بنـابراین رکـود تـورمي بیشـتر
ناشي از عرضه اسد .اگر جنبه عرضه در نظر گرفته شود ،سیاسدهـاي پـولي در تبیـین ایـن
عارضه ناتوان و ناکارآمد اسد.
نئوکالسیكها بر این نظرند که متغیرهاي پولي نميتواند بر متغیرهاي واقعـي در اقتصـاد
اثر داشته باشد ،اما آنها دو توضیح متفـاوت بـراي رکـود و تـورم ارائـه مـيکننـد .توضـیح
نئوکالسیك رکود تـورم ،یعنـي بیكـاري بـا رشـد کـم و تـورم بـاال ناشـي از عـدم کـارایي

مقررات و کنترلهاي دولتي و یا مزایاي باالي بیكاري اسـد 1کـه انگیـزه کـار کـردن را از
افراد ميگیرد .توضیح دیگر نئوکالسیكها از پدیـده رکـود تـورمي مبتنـي بـر نظریـه ادوار

تجاري واقعي اسد که گفته ميشود زماني که کارایي پایین باشد ،بهرهوري را مـيتـوان بـا
کار کمتر افزایش داد.
از نظر نئوکالسیكها ،تورم اساسا به خـاطر مشـكل افـزایش عرضـه پـول توسـ بانـك

مرکزي اسد و تنها راه برونرفد از آن ،کنترل عرضه پول اسد.2
خارج از چارچوب نظریات نئوکالسیكي ،نظریه فیلیپ  ،اقتصاددانان انگلیسـي مبنـي بـر
اینكه بین تورم و بیكاري یك تااد وجود دارد و کشورها یا باید تورم را به پذیرند یا بـراي
رشد اقتصادي خود بیكاري را قبـول کننـد ،مطـرح شـد .نظریـه فیلیـپ بـه منحنـي فیلیـپ
معروف شد که نشان ميداد بین تورم و بیكاري رابطه معكوسي وجود دارد .وي بر این نظـر
بود که رشد اقتصادي ،تقاضا براي نیروي کار را بـاال مـيبـرد و بیكـاري کـم مـيشـود ،در
واکــنش بــه افــزایش تقاضــا ،کــارگران درخواســد دســتمزد بیشــتر مــيکننــد و بــا افــزایش
دستمزدها ،هزینه تولید باال ميرود و تورم به وجود ميآید.
از نظر فلیپ  ،اگـر ثبـات اقتصـادي را هـدف قـرار دهـیم بایـد از اشـتغال کامـل دسـد
برداریم و یا برعك  ،اگر هدف اشتغال کامل اسد باید از هدف ثبات اقتصادي صرفنظر

)1- Bernnke and Mihov (1998), Bernanke and Blinder (1992), Boschen and Mills (1995
)2- Barro and Grilli (1994

230

فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی ،سال هفدهم ،شماره  ،66پاییز 1396

کنیم .در همان زمان مـكکـین و ویكسـترا ،)204 :1971( 1همچنـین پچمـن)219 :1960( 2
نرخهاي متفاوتي را براي رابطه بین بیكاري و تورم بهدسد آوردند ،اما بیشترین انتقادات بـر
منحني فیلیپ

از جانب میلتون فریدمن )1968( 3و ادوارد فلپ  )1968( 4صورت گرفد.

فردیمن و فلپ

معتقدند در کوتاهمدت ممكن اسد یك رابطه معكـوس برقـرار باشـد،

اما در بلندمدت زماني که کارگران ببینند که افزایش قیمدها یـك واقعیـد زنـدگي اسـد
براي حفظ سطح دستمزد واقعي خود درخواسد دستمزد اسمي یا پولي بیشتري ميکننـد تـا
از این طریس بتوانند افزایش قیمدها را جبران کنند ،اما زماني کـه بیكـاري از سـطح طبیعـي
آن گذشد ،قیمدها افزایش ميیابد.
جیمز تابین بر این نظر بوده اسد که در سطح پایین بیكـاري ممكـن اسـد بـین تـورم و
بیكاري منحني فیلیپ

صدق نكند ،اما در سـطح بـاالي بیكـاري بـین ایـن دو ممكـن اسـد

دادوستدي وجود داشته باشد.5
تولید و اشتغال به سرمایهگذاري بستگي دارد ،سرمایهگذاري دولتي تحد تـاثیر درآمـد
دولــد و هزینــههــاي جــاري آن قــرار دارد و نوســان در درآمــدهاي دولــد بــر ظرفیــد
سرمایهگذاري دولتي و از آن طریس بر سـرمایهگـذاري دولتـي تـاثیر مـيگـذارد .عـالوه بـر
فااي سرمایهگذاري و انجام کسبوکـار ،زیرسـاخدهـاي اقتصـادي ،وجـود نیـروي کـار

متخصــص ،کنتــرل بوروکراســي و فســاد ،اجــراي قراردادهــا و برقــراري حقــوق مالكیــد و
حكومد قانون -که همگـي بـر اهمیـد نهادهـا در هـر جامعـهاي مربـوط مـيشـوند -و نیـز
متغیرهاي نرخ بهره بانكي و کارایي نهایي سرمایه حائز اهمیداند .اما اهمید کـارایي نهـایي
سرمایه به مراتب بیشتر از نرخ بهره اسد.
کارایي نهایي سرمایه گذاري تاب هزینه عرضه دارایي یا سرمایهگذاري یا ماشینآالت و

دیگري بازده مورد انتظار اسد .6بازده مورد انتظار تحد تاثیر پیشبیني سود آتي بنگاه قرار
دارد .یك بنگاه همواره بازده مـورد انتظـار را بـا نـرخ سـود بـانكي مقایسـه مـيکنـد و تنهـا
هنگامي سرمایهگذاري ميکند که نرخ بازدهي از نرخ سود بانكي بیشتر باشد ،اما اگـر نـرخ
1- Mckeen and Wykstra
2- Pechmn
3- Milton Friedman
4- Edward Phelps
5-Tobin (1972), P.1-18
6- Gupta (1983), PP. 298-302
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ســود بــانكي از کــارایي نهــایي ســرمایه بیشــتر شــود؛ یعنــي انتظــار ســودبري کمتــر شــود،
سرمایهگـذاري کمتـري صـورت مـيگیـرد .بنـابراین ،در دوران رکـود سـرمایهگـذاري در
پایین ترین سطح خود خواهد رسید .اقتصاددانان کالسـیك ،نـرخ بهـره را مهـمتـرین عامـل
تعیینکننده سرمایهگذاري مي دانستند .به همین دلیل براي کنترل نوسـانات و ادوار تجـاري،
بیشترین تاکید بر نرخ بهره گذاشته ميشد.
هنگامي که صحبد از ثبات اقتصاد کالن ميشود ،بیشترین تاکید بر نـرخ بهـره گذاشـته
ميشود ،اما جان مینارد کینـز عوامـل روانشـناختي ،نظیـر کـارایي نهـایي سـرمایه را مهـمتـر
ميداند .عواملي مانند نااطمینانيها ،کمبودها ،باال بودن هزینهها ،تورم و نیـز مشـكل مربـوط
بــه محــدود بــودن بــازار داخلــي ،موجــب پــایین آمــدن کــارایي نهــایي ســرمایه شــده و
سرمایهگذاري را در کشورهاي در حال توسعه با دشواري مواجه ميسازد .به عبارت دیگـر،
حتي زماني که سرمایهگذاري روي تجهیزات مدرن با تكنولوزي باال صورت گیرد بـاز هـم
یك کشور توسعه نیافته ممكن اسـد نتوانـد از ظرفیـد خـود بـهطـور کامـل اسـتفاده کنـد.
بنابراین ،با توجه به ماهید ریسكي بودن سرمایهگذاريها ،همیشه ایـن احتمـال وجـود دارد
که بنگاهها نتوانند از سرمایهگذاري خود به صورت کارآمد استفاده کنند.
تقریبا همه اقتصاددانان بر این نكته تاکید دارند که سرمایهگذاري ميتوانـد تـاثیر مهمـي
بر تولید و اشتغال داشته باشد .سرمایهگذاري در برگشد به دو عامل بسـتگي دارد؛ کـارایي
نهایي سرمایه و نرخ بهره .نرخ بهره تحـد تـاثیر مقـدار عرضـه پـول و ترجیحـات نقـدینگي
اسد .به بیان دیگر ،در حالي که در کوتاهمدت نرخ بهره تقریبا ثابد اسـد و نوسـان کمـي
دارد ،اما نرخ نهایي سرمایه بیشتر نوسان دارد و معمـوال نوسـان در سـرمایهگـذاري متـاثر از
نوسان در کارایي نهایي سرمایه اسد.
دو عاملي کـه تعیـینکننـده کـارایي نهـایي سـرمایه اسـد ،یكـي هزینـه عرضـه دارایـي
سرمایهاي و دیگري بازده مورد انتظار اسد .از آنجایي که قیمد عرضه به شـرای فیزیكـي
و فني تولید بستگي دارد و نميتوان آنها را تغییر داد ،بنابراین ميتوان گفد که نوسـان در
سرمایهگذاري را تاب نوسان در بازده مورد انتظار دانسد.
دو گروه از عوامل در ایجاد شرای رکود تورمي نقش تعیینکننده دارنـد؛ گـروه اول شـامل
عواملي هستند که بر عرضه اثر مـيگذارنـد ،نظیـر شـو افـزایش قیمـد جهـاني نفـد در دهـه
 1970میالدي که موجب باال رفتن هزینه تولید کشورهاي واردکننده نفـد شـد .تـورم یـا گـران
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شدن واردات کاالهاي واسطه اي یا مـواد خـام و انـرژي ،منجـر بـه تولیـد پرهزینـه مـيشـود و از
سودآوري آن کاسته ميشود و تحد تـاثیر شـو هـاي منفـي عرضـه ،ظرفیـد تولیـد بنگـاههـا

کاهش ميیابد . 1کمي استفاده از ظرفید تولیـدي موجـب بـاال رفـتن نسـبد سـرمایه بـه تولیـد و
افزایش قیمد ميشود که در این حالد از طریس تورم فشار هزینه ،رکود تورمي ایجاد مـيشـود.
گروه دوم عوامل شامل متغیرهاي پولي و یا سیاسدهاي پولي اسد که تحدتـاثیر سیاسـدهـاي
کالن نامناسب اتفاق ميافتد .براي مثال ،بانك مرکزي بـا مـداخالت خـود از طریـس افـزایش یـا
کاهش عرضه پول و تغییر نرخ بهره ،موجب ایجاد تورم و رکود ميشود.2

 -2-1توضیح پولی عارضه رکود -تورم
نوسان در تقاضاي کـل نمـيتوانـد منجـر بـه بـروز همزمـان تـورم و رکـود شـود ،در چنـین
شرایطي ،تحقیقات براي ریشهیابي مشكل رکود تـورمي بایـد بـر عرضـه کـل تمرکـز کنـد.
مطالعات مختلف تجربي ،مهمترین عوامل موثر بر ایجاد رکود تورمي را متغیرهاي مربوط و
موثر بر عرضه معرفي ميکنند.
گفته ميشود سیاسدهاي پولي انقباضي در جهد کنترل تورم به رکود منجر مـيشـود

3

و به اشكال مختلف بانك مرکزي در شكلگیري شـرای رکـود تـورمي نقـش مهمـي ایفـا

ميکند .4حتي برخي از صاحبنظران موضوع رکود تورمي را اصـال و اساسـا یـك عارضـه
پولي ميدانند .5ایده اصلي در پ این نظریه ،موضوع «تورم بيتحر » 6یا «تورم بـيرمـس»

اسد که توس نلسون مطرح شد7؛ چنانچه یك سیاسـد انبسـاطي پـولي منجـر بـه افـزایش
تورم شود که از تورم بلندمدت آن بیشتر باشد در یك مدل پویا ميتوانـد منجـر بـه عارضـه
رکود تورمي شود .همچنین باال بودن نرخ بهره یا سود بانكي که موجب گران شـدن هزینـه
سرمایه ميشود ،موجب گران شدن تولید و کاهش ذخیره سرمایه یا سرمایهگذاري ميشود.

)1- Delong (1983), Hall and Taylor (1986
)2- Blanchard (2000
3- Romer and Romer (1989), Shapiro (1984), Bohi (1989), Bernanke, Gerler and
)Watson (1997), Hall and Taylor (1997), Delong (1997) and Houthaker (1987
)4- Bernanke and et. al (1997), Nelson and Nikolov (2004) and Kilin (2000
)5- Loyo (2000), Barsky and Kilian (2001
6- Sluggish Inflation
)7- Nelson (1998) and See Also Sargent (1998
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این تورم ناشي از افزایش هزینه که در اثر بـاال بـودن نـرخ سـود بـانكي ایجـاد مـيشـود در

مطالعات تجربي مورد تایید قرار گرفته اسد.1

 -2-2رکود تورمی ناشی از مشکالت عرضه
نئوکینزینها بر اهمید ایجاد تمایز بین عوامل موثر بر تقاضاي کل و عوامل موثر بـر عرضـه
کل تاکید کردهاند و بر این نظرند که در حاليکه از سیاسدهاي پولي و مـالي بـراي ایجـاد
تثبید تقاضا هنگام نوسانات ميتوان استفاده کرد ،اما این ابزارها براي مقابله با عرضه خیلـي
موثر نیستند بهخصـوص اگـر یـك شـو از بیـرون ،هزینـه واردات انـرژي و یـا کاالهـاي
واسطهاي را افزایش دهد و به رکود تورمي بینجامد.2
اقتصادداناني که مشكالت را از جانب عرضه ميدانند معموال دو گـروه از عوامـل را در
بروز چنین شرایطي موثر ميدانند؛ گروهي عوامـل بـرونزا ماننـد افـزایش قیمـد کاالهـا و
خدمات وارداتي ،تغییر نرخ ارز و تحریمهاي بینالمللي و گروه دیگر ،عوامل درونزا مانند

افزایش هزینه تولید دستمزدها و بهرهوري نیروي کـار ،3انعطـافناپـذیري عرضـه کاالهـا و
افزایش هزینهها که تحد تاثیر کمبود کاالهاي واسطهاي یا قیمد کاالهـاي وارداتـي ماننـد
انرژي صورت ميگیرد و فااي نامساعد کسبوکار و سـرمایهگـذاري همـراه بـا ناکـارایي

نهادي که موجب افزایش هزینه تولید و کاهش عرضه ميشود و نقش مهمـي در بـروز ایـن
وضعید خطرنا اقتصادي ایفا ميکند.4
مطالعات مختلف باال رفتن هزینه دستمزد نیروي کار را یك عامـل مهـم عارضـه رکـود
تورمي معرفي ميکنند .5این عامل وقتي شدیدتر اسد که از بهرهوري بیشتر شود.6

)1- Cavallo and Farmer (1988
)2- Barsky and Lutz (2000
3- Hicks (1974), Modigliani and Padoa – Shioppa (1978), Grub et.al (1982 and
1983), Bruno and Sachs (19855), Barsky and Killian (2001), Hamilton (2003),
)Roger (2005), Hunt (2005), Killian (2008 and 2009a), Rodriguz and Sanchez (2010
)4- Zinam (1982) and Kerry (1979
5- Modigliani, Padoa and Schioppa (1978), Branson and Rotemberg (1980), Grubb
and et. al (1982), Cubbitt (1997), Kilian (2009), Malinvaud (1977), Solow (1980),
)Hicks (1974), Gray (1976
)6- OECD (2013
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مطالعات دیگري افزایش قیمد کاالهاي واسطهاي و کاالهاي اولیه یا مواد خام را یـك

عامل مهم عارضه رکود تورمي ميدانند.1

مطالعات تجربي دیگري افزایش قیمد کاالي واردتي مانند نفد را کـه از یـك طـرف
موجب افزایش انرژي براي تولید و از طرف دیگر باعث گران شـدن حمـلونقـل از طریـس
کاهش عرضه یا گران شدن تولید ميشوند را موجب شكلگیري فرآینـد و عارضـه رکـود

تورمي معرفي ميکنند.2

گوردن )1975( 3در تحقیس خود کمبود کاالهاي واسطهاي را عامل مهم افـزایش تـورم

و کاهش تولید معرفي کرده اسد .مالینوود )1977( 4و سالو )1980(5یك مدل نظـري ارائـه
کرده و تاثیر قیمد کاالي وارداتي ماننـد نفـد و همچنـین عوامـل درونزایـي ماننـد هزینـه

دستمزد و بهرهوري نیروي کار را عوامل مهم تاثیرگـذار معرفـي کـردهانـد .بلینـدر)1979(6
تحقیس مشابهي انجام داده و نتیجه مشابهي گرفته اسد.

 -3رکود تورم در صنایع ایران
جدول ( )1میزان استفاده از ظرفید در صنای کارخانهاي ایران و میزان بیكاران پنهان ،یعنـي
نیروي کار مازاد را نشان ميدهد .براساس اطالعات این جدول ،بهطور متوس صنای کمـي
بیش از  47درصد از ظرفید خود را مورد اسـتفاده قـرار دادهانـد و نزدیـك بـه  49درصـد،
نیروي کار مازاد یا بیكار پنهان دارند .وجود این دو عارضـه بـر وضـعید رکـود تـورمي در
صنای کارخانهاي ایران داللد دارد.
کمي استفاده از ظرفید تولیدي به معني تولید در سمد چپ نقطه مینیمم هزینه متوسـ
بلند مدت بوده و بر باال رفتن نسبد سرمایه یا نسبد هزینه به تولیـد داللـد مـيکنـد کـه بـه
افزایش قیمد و تورم دامن ميزند .همچنین کمـي تولیـد بـه معنـي کمـي اشـتغال جدیـد و

)1- Gordon (1975) and Blinder (1979
2- Barbridge and Harison (1984), Hamilton (2003 and 2009), Jimenez, Rodriguez
and Sanchez (2010), Barskey and Kilian (2001), Killian (2009a and 2009b), Hunt
)(2005
3- Gordon
4- Malivaud
5- Solow
6- Blinder
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عرضه کم تولید بوده و بر رکود داللد دارد .مجموع این دو عارضـه ،حـاکم شـدن رکـود
تورمي در صنای ایران اسد.
براساس جدول ( ،)1از یك طرف تولید کـم و بیكـاري زیـاد اسـد و از طـرف دیگـر،
هزینهها و قیمدها باالسد .چنین وضعیتي به خوبي بر وجود رکود تورمي در صـنای ایـران
داللد ميکند.
جدول ( -)1تخمین میزان بیکاری پنهان و میزان استفاده از ظرفیت تولیدی در صنایع کارخانهای ایران
ISIC
)(Rev. 2
31

L

*L

(L-L*)/L

Q

*Q

(Q-Q*)/Q

195739

155875

%20/4

9071/01

22104/9

41/0%

32

101169

100945

0/2%

8121/52

17399/9

46/0%

33

6896

6424

6/8%

3774/5

15646/0

24/0%

34

38821

32178

17/1%

7241/9

24490/1

29/6%

35

332520

161554

%51/4

19606/9

14291/0

13/7%

36

173510

43648

74/8%

2686/4

3189/0

84/0%

37

115270

53793

53/3%

52703/0

183550

29/0%

38

403491

167684

58/4%

46765/3

91762

51/0%

39

20058

5002

75%

6646/6

19180/1

34/6%

1380831

729046

47/20

25339/9

51828/5

48/9%

توضیحات :الف -کد کل صنایع  3بوده و کدهای صهنعتی بهه ترتیهب از  31تها  39عبارتنهد از :صهنایع غهذایی و
آشامیدنیها ،صنایع نساجی پوشاک و چرم ،صنایع چهوب و محصهوالت چهوبی ،صهنایع و محصهوالت کاغهذی،
صنایع شیمیایی و پاالیشگاهها ،صنایع کانی غیرفلزی ،صنایع فلزات اساسی ،صنایع ماشینآالت برقهی و غیربرقهی،
سایر صنایع و بازیافت.
ب :L* -مقدار اشتغال بهینه :L،میانگین اشتغال سه سال آخر :(L-L*)/L ،بیکاری پنهان
ج :Q* -مقدار تولید بهینه :Q ،متوسط تولید سه سال  88-92و  :(Q-Q*)/Qنسبت استفاده از ظرفیت تولید
د -مقدار ( )Qو تعداد شاغالن ( )Lبرابر متوسط سالهای  1391-1374است.
ماخذ :یوسفی ،آماده و خادم ( )9-32 :1394و یوسفی و خادم (.)207-231 :1395

براي برونرفد از شرای رکود تورمي اقتصاد دانان بر ترکیب معقـولي از سیاسـدهـاي

پولي و مالي تاکید ميکنند .1گفته ميشـود افـزایش همزمـان هزینـههـاي دولتـي بـه منظـور
افزایش عرضه با تخفیف مالیاتي یا بـدون آن و همزمـان بـاال بـردن نـرخ بهـره بـانكي بـراي
تشویس به پ انداز و یا دادن پاداش به دارندگان و نگهدارندگان پول به عنوان یك راهحـل
1- Gupta (1983), P. 620
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پیشنهاد شده اسـد؛ افـزایش هزینـه هـاي دولتـي موجـب تقویـد عرضـه و ایجـاد اشـتغال و
برونرفد اقتصاد از شرای رکود تورمي ميشود و افزایش نرخ بهـره مـيتوانـد از افـزایش

قیمدها جلوگیري کند.1

 -4روش تحقیق
با توجه به اینكه هدف ،بررسي علد رکـود تـورمي در صـنای کارخانـهاي ایـران اسـد بـه
همین منظور صنای کشور هم به صورت یك مجموعـه و هـم برحسـب طبقـهبنـدي در سـه
گروه مبتني بر مناب  ،صنای با تكنولوژي پایین و صنای با تكنولـوژي متوسـ بـه بـاال مـورد
بررسي قرارگرفتهاند.
معموال شرای رکود تورمي را بیشتر از جانب عرضه تبیین مـيکننـد ،زیـرا نوسـانات در
تقاضا نميتواند همزمان منجر به ترکیبي از تورم و کـاهش تولیـد شـود .در چنـین شـرایطي
تحقیس پیرامون رکود تورمي باید بر عرضه متمرکز شود .در بیشتر تحقیقات قبلي نشـان داده
شد که رکود تورمي اساسا از طریس عرضه ایجاد ميشود .بنا براین ،در ارزیابي عوامل مـوثر
بر رکود تورم الزم اسد عوامل اثرگذار بر عرضه مورد مطالعه قرار گیرند کـه در ادامـه بـه
اختصار توضیح داده ميشوند.

 -4-1نرخ بهره
نقش بانك مرکزي و سیاسد پولي به خصوص نرخ بهره از دیرباز مـوثرترین عامـل رکـود
تورمي شناخته شده اسد .2افزایش نرخ بهره ،باعث افزایش هزینه سـرمایه و افـزایش هزینـه
تولید شده و موجب کاهش ذخیره سرمایه ميشود که خود موجب افـزایش تـورم ناشـي از
هزینه ميشود .3نرخ بهره پ از تعدیل براي تورم با یك سال وقفه در مدل لحاظ ميشـود.
معموال تصمیمات براي سرمایهگذاري در میان و بلندمدت گرفته ميشود .همچنین طبس نظر

)1- Rodger Malcolm Mitchell (2005
2- Bernanke and et.al (1997), Nelson and Nikolov (2004), Killian (2009a), Loyo
)(2000), Barsky and Kilian (2001) and Nelson (1998
)3- Cavallo (1977) and Farmer (1988
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سرجند ،)1994( 1فعاالن اقتصادي به تدریج از تغییر سیاسـدهـا مطلـ مـيشـوند ،بنـابراین
یك سال وقفه قابل توجیه اسد.

 -2-4هزینه نیروی کار
بیشتر محققان افزایش هزینه نیروي کـار و انعطـافناپـذیري دسـتمزدها را یـك عامـل مهـم
افزایش هزینه و شكلگیري وضعید رکود تورمي ميدانند .مشكل زماني جديتر اسد که

افزایش دستمزد از بهرهوري فراتر رود.2

 -3-4بهرهوری
بهرهوري به طور قوي بر عرضه اثر ميگذارد .در اینجا ميتوان بهرهوري کـل یـا بهـرهوري
جزیي را در محاسبه منظور کرد .نظریات اقتصادي بین دستمزد و بهرهوري نیروي کار یـك
رابطه ثابد ميبینند .رشد هزینه نیروي کار به صورت  W  Pدیده ميشود.
جایي که فرض ميشود بین دستمزد و بهرهوري نیروي کـار همبسـتگي برقـرار اسـد و
هزینه نیروي کار ثابد در نظر گرفته ميشـود ،اگـر تـاثیر بهـرهوري نیـروي کـار بـر رکـود
تــورمي منفــي باشــد ،مــيتــوان نتیجــه گرفــد کــه افــزایش دســتمزد در گذشــته از افــزایش

بهرهوري ،کمتر بوده اسد .البته الزم اسد همخطي چندگانه 3بین متغیرها به خصـوص بـین
بهرهوري و هزینه دستمزد را مورد توجه قرار داد که در ادامه توضیح داده شده اسد.

 -4-4هزینه کاالهای واسطهای

مطالعات زیادي 4نشان ميدهند افزایش هزینه کاالهاي واسطهاي ميتواند همزمان منجـر بـه

کاهش تولید و افزایش قیمدها شود .تاثیر هزینه کاالهاي واسطهاي بر عرضه خـود را نشـان
ميدهد که در میانمدت قابل بررسي اسد.

1- Sergent
2- Modigliani and Padoa – Shioppa (1978), Grub and et. al (1982), Branson and
)Rotemberg (1980), Cubbit (1997), Killian (2009a) and OECD (2013
3- Multicolinearity
4- Gordon (1975), Blinder (1979), Burbridge and Harison (1984), Hamilton (2003
)and 2009) and Jimenez, Rudriguez and Sanchez (2010
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 -5-4تورم وارداتی
قیمد کاالهاي بینالمللي بر تولید و مصرف داخلي اثر ميگذارد .البته تاثیرپذیري صنای از
قیمدهاي بینالمللي یكسان نیسـد و بسـتگي بـه میـزان وابسـتگي بـه واردات دارد .در ایـن
رابطه هر تغییري در تجارت بینالملل از طریس نرخ ارز تاثیر خـود را نشـان مـيدهـد ضـمن
اینكه تولیدکنندگان داخلي با توجه به شرای تولید ،عرضه داخلي و تقاضاي خارجي برنامه
تولید یا صادرات خود را تنظیم ميکنند.

 -4-6درآمد نفت
با توجه به اهمید درآمدهاي نفتـي بـه عنـوان منبـ اصـلي تـامین واردات از یـك طـرف و
درآمد دولد از طرف دیگر که تاثیر بسزایي در نقدینگي و تورم و یا افزایش عرضه داخلي
دارند در این مقاله به عنوان یك متغیر توضیحي در مدل وارد شده اسد.

 -4-7تصریح ،تخمین و تفسیر مدل
در این مرحله از تجزیه و تحلیل ،ابتدا دادههاي مربـوط بـه شـاخصهـاي مـورد اسـتفاده در
تحقیس از مجموعه آمارهاي بانك مرکزي و بانك اطالعات و دادههاي مرکـز آمـار ایـران،
 WDIاستخراج ميشود .متغیرهاي تحقیس ،حاصل نتایج مطالعات بسیاري اسد که تـاکنون
انجام شده اسد .بهطور کلي در مطالعاتي که مربوط به رکود تورمي در کشـورهاي توسـعه
یافته اسد ،ریشههاي اصلي این پدیده در سیاسدهاي پولي و تكانههاي قیمد نفـد عنـوان
ميشود و در کشورهاي در حال توسعه و ایران ،علل رکود تورمي عـالوه بـر سیاسـدهـاي
پولي و تكانههاي قیمد نفد مربوط به سیاسـدهـاي مـالي (هزینـه و درآمـدهاي دولـد) و
تجارت خارجي (تراز پرداخدها) اسد که همگي آنها در مدل وارد ميشود.
براي تبیین مدل ،ابتدا آزمونهاي ریشه واحد در مورد متغیرهاي مدل انجام شـد ،سـپ
مهمترین عوامل اثرگذار بر لگاریتم رکود تورمي مـورد شناسـایي قـرار گرفـد .مـدل پنـل
لوجید شرطي اثر ثابد به وسیله دادههاي سال  1360-1392و نرمافـزار  Rats 8/1تخمـین
زده شد .بر اساس روش پانل لوجید شرطي اثر ثابـد ،معادلـه مربـوط بـه شناسـایي عوامـل
ایجادکننــــــــده رکــــــــود تــــــــورمي در ایــــــــران بــــــــه صــــــــورت معادلــــــــه
 Lit  β1  β2 LPit  β3 Lεit  β4 Lwit  β5 Lmit  β6 Lrit  β7 Lγitتخمین زده شـد
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که در آن  Pبهرهوري کل عوامل تولید m ،کاالي واسطهاي w ،دستمزد r ،نرخ بهـرهε ،

نرخ ارز γ ،درآمد نفتي و  تورم رکودي اسد.

 -5نتایج تجربی
قبل از برآورد مدل ابتدا آماره توصیفي متغیرهاي مدل مورد بررسي قـرار مـيگیـرد ،سـپ
مانایي متغیرهاي مورد استفاده در مدل ،سنجش ميشوند.
براي محاسبه مرز آسـتانه رکـود تـورمي از شـاخص ترکیبـي صـنایعي کـه کمتـر از 50
درصد از ظرفید اسمي خود را مورد استفاده قرار داده و داراي مازاد نیروي کار بیش از 20
درصد باشند و همچنین ضریب نسبد سرمایه به تولید آنها از  30درصـد بیشـتر باشـد و یـا
نسبد هزینه کل به تولید باالیي دارند به عنوان شاخص عارضه رکـود تـورمي درنظرگرفتـه
شد و تالش شد تا با کمك پانل لوجید شرطي اثر ثابد شناسایي شود .به منظـور توصـیف
آماري متغیرهاي مدل ،اختالف میان کمینه و بیشینه دادهها و مقـدار مناسـب انحـراف معیـار
دادهها محاسبه شد و نتیجه در جدول ( )2ارائه شده اسد.
همچنین به منظور تحلیل همانباشـتگي مانـایي متغیرهـاي مـدل از آزمـون لـیم ،پسـران و
شین 1997(1و  )2003و هادري )2000( 2استفاده شد .با توجه به اینكه وابستگي یـك متغیـر
اقتصادي (متغیر وابسته) به متغیرهاي دیگر (متغیر توضیحي) به ندرت آنـي و فـوري اسـد و
در بسیاري از مواق تبعید متغیر وابسـته از تغییـرات متغیـر توضـیحي بـا یـك تـاخیر زمـاني

حاصل مي شود که براي رفـ مشـكل چنـین تـاخیر زمـاني یـا بـه اصـطالح وقفـه 3بـا فـرض
لگاریتمي متغیرها تخمینزده شدند ،نتـایج آزمـون ریشـه واحـد بیـانگر آن اسـد کـه تمـام
متغیرهاي مورد استفاده ،یعني متغیر کاالي واسطهاي )  ،( mتورم رکـودي )  ،( بهـرهوري

کل عوامل تولید )  ،( pدستمزد )  ،( wنرخ ارز )  ،( εنـرخ بهـره )  ( rو درآمـد نفتـي ) ( γ

مانا هستند.
با توجه به مطابقد نتایج با انتظارات تئوریـك از بكـارگیري سـایر آزمـونهـاي اقتصـاد
سنجي خودداري شده اسد .نتایج آزمون ریشه واحد در جدول ( )3ارائه شده اسد.

1- Lim, K. S., M. H. Pesaran and Y. Shin (2003), PP. 53-74
2- Hadri, K., PP.148-161
3- Lag
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جدول ( -)2آمار توصیفی دادهها

آزمون

N

γ



m

p

w

r

ε

میانگین

297

0/634

0/501

220/887

5/997

6/241

0/1888

719/87

انحراف معیار

297

0/065

0/500

653/770

8/367

5/658

0/045

3085/673

کمینه

297

0/045

0/000

-0/131

-0/091

-0/251

0/095

-0/058

بیشینه

297

0/876

1/000

3323/212

45/823

21/236

0/420

31839

 : γدرآمد نفتی :  ،تورم – رکودی : m ،کاالی واسطهای : p ،بهرهوری کل عوامل تولید : w ،دستمزد : r ،نرخ

بهره : ε ،نرخ ارز.

منبع :گزارش ساالنه و ترازنامه سالهای مختلف بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران ،سالنامه آمهاری ،طهرحههای
آمارگیری کارگاههای بزرگ صنعتی  10نفر کارکن به باالی مرکز آمار ایران طی سالهای مختلف

جدول ( -)3خالصه نتایج آزمونهای مانایی وریشه واحد پانلها
متغیرهای توضیحی

1

آزمون ریشه واحد
Lm, Pesaran, Shin W**
stat

Hadri Z-stat

***

Lγ

L

Lm

Lp

Lw

Lr

Lε

*-8/025
( )0/010

*-3/410
()0/004

*-7/046
()0/008

*3/103
()0/039

*-6/022
()0/076

*-3/110
()0/009

*-10/692

*75/57
()0/030

*58/514
()0/078

*4/921
()0/028

*51/944
()0/005

*93/284
()0/006

*64/039
()0/008

()0/016
*3/119
()0/020

* نشاندهنده معناداری در سطح  5درصد هستند .اعداد داخل پرانتز مقادیر  tهستند ** .وجود ریشه واحد
*** عدم وجود ریشه واحد.
منبع :گزارش ساالنه و ترازنامه سال های مختلف بانک مرکهزی جمههوری اسهالمی ایهران ،سهالنامه آمهاری،
طرحهای آمارگیری کارگاههای بزرگ صنعتی  10نفر کارکن به باالی مرکز آمار ایران طی سالهای مختلهف

 -6تحلیل یافتهها
در این قسـمد بـا اسـتفاده از مقـادیر لگـاریتمي متغیرهـاي توضـیحي و روش پنـل لوجیـد
شرطي اثر ثابد به بررسي اثر متغیرهاي مورد نظر ميپردازیم .بـراي سـهولد بحـث و نشـان
دادن تاثیر متفاوت متغیرها بر عارضه رکـود تـورمي در صـنای مختلـف کارخانـهاي ایـران،
صنای به سه گروه صنای مبتني بر مناب  ،صـنای بـا تكنولـوژي پـایین ،صـنای بـا تكنولـوژي
متوس به باال ،تقسیم شد .با توجه به اینكه آزمون  LRدر تمام مدلها معنادار اسـد ،آمـاره
والد محاسباتي نشاندهنده معناداري کل رگرسیون در تمام مدلهاسد.
 -1در جدول ( )1تعریف شده است.
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نتایج حاصل از مدل برآوردي صنای در جدول ( )4نشان داده شده اسد .همانگونه کـه
مالحظه ميشود تمام ضرایب برآورد شده به لحاظ آماري در سطح  5درصد معنادار بوده و
داراي عالمد مورد انتظـار هسـتند و بـهجـز متغیـر بهـرهوري عوامـل تولیـد ،ضـرایب سـایر
متغیرهاي دستمزد کارگران ،کاالي واسطهاي ،درآمد نفتي ،نرخ بهره و نرخ ارز در الگـوي
برآورد شده مثبد بوده اسد.
براي تفسیر ضرایب تمام متغیرها در روش لوجید از اثر نهایي آنها استفاده شده اسـد.
براساس اطالعات جدول ،این نتایج از لحـاظ آمـاري معنـادار بـوده و داراي عالمـد مـورد
انتظار هستند .بجز متغیر بهرهوري عوامل تولید ،ضـرایب سـایر متغیرهـاي دسـتمزد ،کـاالي
واسطهاي ،درآمد نفتي ،نرخ بهره و نرخ ارز در الگوي برآوردي مثبـد اسـد .بـراي تفسـیر
این ضرایب در روش لوجید از اثر نهایي آنها استفاده شده اسد .به این معنا که در تفسـیر
متغیر نرخ بهره ،اثر نهایي نشان ميدهد که با افزایش یكسان در نرخ بهـره ،احتمـال افـزایش
رکود تورمي به میزان  39درصد اسد .متغیرهاي نرخ بهره داراي اثـر مثبـد و معنـاداري بـر
عارضه رکود تورمي دارد و اثر نهایي براي تفسیر متغیـر بهـرهوري حـاکي ازکـاهش رکـود
تورمي به میزان  0/2درصد اسد.
اثر نهایي در تفسیر متغیر نرخ ارز نشان ميدهد با افزایش نرخ ارز احتماال رکود تـورمي بـه
میزان  9/8درصد افزایش ميیابد .همچنین این مطالعه نشان ميدهد که بـا افـزایش یكسـان در
درآمد نفتي احتماال رکود تورمي به میزان  0/1درصد و با افزایش در هزینـه کـاالي واسـطه و
دستمزد ،عارضه رکود تورمي به ترتیب به میزان  4/5و  0/3درصد افزایش ميیابد.
همچنین نتیجه مطالعه صنای مبتني بر مناب نشـان مـيدهـد بـا افـزایش در هزینـه کـاالي
واسطه و دستمزد ،رکود تورمي به ترتیب به میزان  0/4و  0/1درصد افزایش مـيیابـد و بـا
افزایش یكسان درآمد نفتي احتمال افزایش رکود تورمي به میزان  0/1درصـد وجـود دارد.
سایر متغیرهاي این الگو از جمله نرخ ارز و نرخ بهره معنادار بـوده و تفسـیر آنهـا مشـابه بـا
تفاسیر بیان شده در قبل اسد .اما یك نتیجه عجیب غیرقابل تفسیر این مدل مربوط به متغیـر
بهرهوري اسد .این مطالعه نشان ميدهدکه با افزایش بهرهوري ،رکود تورمي به میـزان 1/3
درصد افزایش ميیابد!
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جدول ( -)3رگرسیون لوجیت شرطی اثر ثابت برای رکود تورم در شاخههای مختلف صنایع کارخانهای ایران در سالهای 1360-90

*****TOTAL
-4/392
)(-8/895
0/091

****M&H
-4/624
)(-9/346
0/08

***LT
-23/651
)(-5/004
0/359

**RB
-0/412
)(-1/978
0/090

-0/052
)(-4/210

-0/024
)(-2/082

-0/520
)(-3/827

-0/143
)(-2/627

LP

0/002

0/002

0/075

0/013

Marginal Effect-LP

2/843
)(5/828

2/712
)(5/418

3/768
)(3/444

3/920
)(3/683

Lε

0/089

0/089

0/151

0/146

Marginal Effect- Lε

0/019
)(3/554

0/002
)(3/020

0/131
)(4/944

0/033
)(3/486

L Lγ

0/001

0/0001

0/002

0/001

Marginal Effect- Lγ

14/381
)(6/852

20/142
)(8/694

48/330
)(3/781

3/085
)(-4/740

Lr

0/399

0/422

0/157

0/099

Marginal Effect -r

0/560
)(2/548

0/483
)(2/265

0/058
)(2/263

0/014
)(-3/643

Lm

0/045

0/043

0/018

0/004

Marginal Effect-Lm

0/078
)(4/753

0/017
)(2/002

1/079
)(5/478

0/024
)(2/496

Lω

0/003

0/001

0/019

0/001

Marginal Effect- Lω

-413/145
133/508
24/240
)(0/000
0/66
0/18
5

-411/117
136/382
29/083
)(0/000
0/45
0/19
5

-63/220
101/271
22/0004
)(0/000
0/53
0/20
5

-120/032
57/988
10/306
)(0/000
0/43
0/24
5

Log likelihood
Statistic LR

Akaike
 MCFadden R
Number Of Iteration

297

165

231

Number of Obs

693
***** :Totalکل صنعت،

***

**

متغیر
C
Marginal Effect-C

Statistic ω

 :LTصنایع با تکنولوژی پایین :RB ،صنایع مبتنی بر منابع و

****

 :M&Hصنایع با تکنولهوژی

متوسط به باال اعداد داخل پرانتز مقادیر  tهستند .سایر تعاریف همانند جداول پیشین.

 log  L  

 log  L2  

 :log(L) ،: McfaddenR2  1  حداکثر لگاریتم راستنمایی و ) :log(L2حداکثر لگاریتم راستنمایی.

منبع :گزارش ساالنه و ترازنامه سالهای مختلف بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران ،سالنامه آمهاری ،طهرحههای آمهارگیری
کارگاههای بزرگ صنعتی  10نفر کارکن به باالی مرکز آمار ایران طی سالهای مختلف
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در مدل برآوردي صنای با تكنولوژي پایین ،ضرایب تمام متغیرها از نظر آماري معنـادار
بوده و داراي عالمد مورد انتظار هستند .در این مدل ،متغیـر بهـرهوري در سـطح  5درصـد
معنادار اسد .اثـر نهـایي در تفسـیر متغیـر بهـرهوري نشـان مـيدهـد بـا افـزایش یكسـان در
بهرهوري ،احتمال افزایش رکود تورمي به میزان  7/5درصد وجود دارد .همچنین اثر نهـایي
متغیر درآمد نفتي نشان ميدهد با افزایش یكسان در درآمـد نفتـي ،احتمـال افـزایش رکـود
تورمي به میزان  0/2درصد وجود دارد .متغیرهاي کاالي واسطه و دسـتمزد نشـان مـيدهنـد
با افزایش در هزینه کاالي واسـطه و دسـتمزد ،رکـود تـورمي بـه ترتیـب  1/8و  1/9درصـد
افزایش ميیابد و سایر متغیرهاي این الگو از جمله نرخ ارز و نرخ بهره معنادار بوده و تفسـیر
آنها مشابه با تفاسیر بیان شده در قبل اسد.
همین وضعید در مورد صنای با تكنولوژي متوس به باال نیز صادق اسد ،ضرایب تمام
متغیرها از نظر آماري معنادار بوده و داراي عالمد مورد انتظار هستند .در ایـن مـدل ،متغیـر
بهرهوري در سطح  5درصد معنادار اسد .بنابراین ،اثرنهایي در تفسیر متغیر بهـرهوري نشـان
ميدهد با افزایش یـك درصد در بهـرهوري احتمـال کـاهش رکـود تـورمي بـه میـزان 0/02
درصد خواهد بود .همچنین این مطالعه نشان ميدهد با افزایش در کاالي واسـطه و دسـتمزد
رکود تورمي به ترتیب به میزان  4/3و  0/01درصد افزایش ميیابد .همین نتیجه بـراي سـایر
متغیرهاي این الگو از جمله نرخ ارز و نرخ بهـره نیـز صـادق اسـد و تفسـیر آنهـا مشـابه بـا
تفاسیر بیان شده در قبل اسد .اثر نهایي متغیر درآمـد نفتـي نیـز نشـان مـيدهـد بـا افـزایش
یكسان درآمد نفتي ،احتمال افزایش رکود تورمي وجود دارد.

 -7خالصه و نتیجهگیری
هدف این تحقیس تبیین عارضه رکود تـورمي در صـنای کارخانـه اي ایـران اسـد .بـا ایـن
هدف سعي شد با توجه به ادبیات موجـود متغیرهـاي تاثیرگـذار بـر رونـد رکـود تـورمي
شناسایي و از اطالعـات آمـاري بنگـاه هـاي بـزرگ صـنعتي بهـره گرفتـه و از رگرسـیون
لوجید با اثرات ثابد استفاده شده تا تاثیر متغیرهاي هزینـه واردات کاالهـاي واسـطه اي،
هزینه نیروي کار ،تغییـرات نـرخ ارز ،افـزایش هزینـه سـرمایه یـا نـرخ بهـره ،تـاثیر بهبـود
بهره وري نیروي کار و همچنین تاثیر درآمدهاي ارزي بر روند رکود تورمي مورد مطالعه
قرار گیرد .براي این منظور صنای کشور در سه زیرمجموعه صنای مبتني بر مناب  ،صـنای
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با تكنولوژي پایین و صنای با تكنولوژي متوس به باال و همچنـین کـل صـنای بـه عنـوان
یك مجموعه مورد مطالعه قرار گرفد.
براي محاسبه مرز آسـتانه رکـود تـورمي از شـاخص ترکیبـي صـنایعي کـه کمتـر از 50
درصد از ظرفید اسمي خود را مورد استفاده قرار داده و داراي مازاد نیزوي کار بیش از 20
درصد باشند و ضریب نسبد سرمایه به تولید آنها و یا نسبد هزینه کـل بـه تولیـد آنهـا از
 30درصد بیشتر باشد به عنوان شاخص عارضه رکود تورمي در نظرگرفته شد .فرض بر ایـن
بوده اسد که افزایش هزینه واردات کاالهاي واسطهاي و سـرمایهاي بـه دلیـل تحـریمهـاي
بینالمللي و تغییرات نرخ ارز از یك طرف و باال بودن نـرخ بهـره یـا سـود بـانكي و فاـاي
نامساعد کسب و کار از طرف دیگر ،صـنای قـادر بـه بهـرهگیـري از صـرفههـاي اقتصـادي
مقیاس خود نیستند و در نتیجـه بـا کمـي اسـتفاده از ظرفیـد تولیـدي مواجـه هسـتند .کمـي
استفاده از ظرفید تولیدي خود عامل مهمـي بـراي ایجـاد شـرای رکـود تـورمي در صـنای
کارخانهاي اسد .نتایج تحقیس این فرضیهها را تایید ميکند و به استثناي متغیـر بهـرهوري از
نظر آماري معنيدار نیز هستند.
بدیهي اسد هنگامي کـه بنگـاههـاي صـنعتي کمتـر از نیمـي از ظرفیـد اسـمي خـود را
استفاده ميکنند به عارضه رکود تورمي مبـتال مـيشـوند .یافتـههـاي تحقیـس نشـان مـيدهـد
مهمترین عواملي که سبب بـروز عارضـه رکـود تـورمي در صـنای کارخانـهاي ایـران شـده
مربوط به مجموعه دالیلي اسد کـه شـامل افـزایش هزینـه واردات کاالهـاي واسـطهاي بـه
دالیل مختلف از جمله تحریمهاي بـینالمللـي علیـه ایـران ،افـزایش قیمـد آنهـا در نتیجـه
افزایش نرخ ارز و دشواري تامین مناب ارزان و همچنین باال بودن هزینه پرداختي بـه نیـروي
کار در شرای کاهش تولید ،وجود نیروي کـار مـازاد یـا بیكـاران پنهـان ،بـاال بـودن هزینـه
سرمایه به دلیل افزایش نرخ بهره بانكي اسد.
وقوع همزمان دو عارضه متعارض و متااد و در عین حال مشكلساز رکـود و تـورم بـه
این معني اسد که نميتوان آنها را از هم مستقل فرض کرد و بهصورت جداگانه بـا آنهـا
مبارزه کرد .تالش براي کنترل تورم موجب تشدید رکود مـيشـود و تـالش جهـد از بـین
بردن رکود به تورم دامن ميزند.
سوال این اسد که چگونه ميتوان بهطور همزمان با این مشكل برخورد کـرد برخـورد
با این عارضه را ميتوان هم در سطح خرد و هم در سطح کالن مـورد بررسـي قـرار داد .در

عوامل تعیینکننده رکود تورمي در صنایع کارخانهای ایران

245

سطح کالن باید مناب را از بخشهاي متورم تورمزا مانند خدمات و بازرگاني و فعالیدهـاي
نظامي و انتظامي یا دفاعي و بوروکراسي اداري به سمد بخشهاي رکـودي صـنعتي انتقـال
داد و در سطح خرد مشكالت بنگاههاي تولیدي در صنعد مـورد بررسـي و در جهـد رفـ
موان تولید آنها اقدام شود.
هنگامي که بنگاههاي صنعتي نتوانند بـه دالیـل مختلـف از ظرفیـد اسـمي خوداسـتفاده
کنند ،عارضه رکود تورمي ایجاد ميشود ،یعني بنگاهها با کمي استفاده از ظرفیـد تولیـدي
از یك طرف ،یعني کاهش تولید و اشتغال به رکود دامن ميزنـد و از طـرف دیگـر ،کمـي
استفاده از ظرفید تولید به معني باال رفتن هزینهها و قیمدهـا و در نتیجـه تـورم اسـد ،زیـرا
بنگاهها قادر به بهرهگیري از صرفههاي اقتصادي مقیاس نیستند.
تالش جهد رف موان تولیـدي آن هـا کـه باعـث اسـتفاده بیشـتر از ظرفیـد تولیـدي آنهـا
ميشود ،گام ارزشمندي اسد که به اصطالح با یـك تیـر دو نشـان را همزمـان هـدف قـرار
ميدهد؛ زیرا از یك طرف ،موجـب افـزایش تولیـد و بـه دنبـال آن افـزایش اشـتغال و رفـ
بیكاري و برونرفد از رکود اسد و از طرف دیگر ،افزایش تولیـد در طـول منحنـي هزینـه
متوس که صرفههاي اقتصادي مقیاس را به همراه دارد ،موجب کاهش هزینه و قیمد شـده
و از تورم ميکاهد.
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