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 چكیده
 

مطالعه  ینهدف مطالعه حاضر اسد. در ا یران،در اقتصاد ا يرکود تورم ی شرا کننده یینعوامل تع يبررس
شده در سه گروه  يبند طبقه یرانا يا کارخانه ی صنا يبا اثرات ثابد و اطالعات آمار یداز مدل لوج

-1392 يدوره زمان يط متوس  به باال يبا تكنولوز ی و صنا یینپا يبا تكنولوز ی بر مناب ، صنا يمبتن
(، نرخ ي)نرخ بهره بانك یهسرما ینهکار، هز یروين ینههز ي،ا واسطه يواردات کاالها یرهايمتغ یر، تاث1374
مورد را  یرانا يا  کارخانه ی در صنا يرکود تورم یدکار و درآمد نفد بر وضع یروين يور ارز، بهره
خود را مورد استفاده قرار داده و  ياسم یددرصد از ظرف 50که کمتر از  یعي. صنایمقرار داد يبررس
 یشتردرصد ب 30ها از  آن یدبه تول یهنسبد سرما یبدرصد باشند و ضر 20از  یشکار ب یرويمازاد ن يدارا

ارزش  ی ،صنا یرو سا یك، ارزش ها در نظر گرفته شده و به آن يمبتال به رکود تورم ی باشد به عنوان صنا
 یردهنده تاث مطالعه نشان یجهوابسته در مدل درنظر گرفته شدند. نت یرهايمتغ نصفر داده شده و به عنوا
کار بر روند رکود تورمي حاکم بر  یروين يور بهره يهمه متغیرها به استثنا دار يمعن يمثبد و از نظر آمار
 هزینهنرخ بهره، نرخ ارز و  یرهايتوان گفد که متغ ترتیب مي یناي ایران اسد. به ا صنای  کارخانه

اند. تاثیر این  اي ایران موثر بوده کارخانه ی در صنا يبر عارضه رکود تورم يواردات يا واسطه يکاالها
 . مشابه بوده اسد یراناي ا کارخانه ی در تمام صنا یبامتغیرها تقر

 

 .JEL: E30, O40 طبقه بندی
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 مقدمه -1

شود که یك اقتصاد همزمان با تورم و رکود مواجه  پدیده رکود تورمي به شرایطي گفته مي
بــه آن  افــزایش بیكـاري را نیــز  ،بــراي وســی  کـردن تعریــف  در برخــي مـوارد . البتــه 1باشـد 
افتـد کـه    د و زماني اتفـاق مـي  اس بسیار دشوارو  یك عارضه نادررکود تورمي . 2افزایند مي

. ایـن  3ین یا حتي منفي و بیكاري گسـترده اسـد  ی، رشد اقتصادي پاها افزایش قیمدبا وجود 
مات را دزیرا رشد کم یا منفي اقتصاد معموال تقاضا براي کاال و خ ،عادي اسدوضعید غیر
 ها را کاهش دهد.  دهد که در برگشد باید قیمد کاهش مي

ها هنگامي در حـال افـزایش    زیرا قیمد؛ کي اسدوضعید دردنا، وضعید رکود تورمي
بگیـران   وضعید مردم بیكار و حقوق چنین شرایطي. اسد که نرخ بیكاري با آن همراه اسد

کنـد.   مـي تشـدید   ،کننـد  خصوصي را کـه بـه سـختي زنـدگي مـي       دولتي یا کارگران بخش
 خواهد بود. بسیار دشوار کنترل آن شود، که وضعید رکود تورمي ایجاد همچنین هنگامي 
بـه  بررسي عوامل موثر بر وضعید رکود تـورمي در اقتصـاد ایـران    حاضر، هدف تحقیس 

بعـد از مقدمـه در بخـش اول و ارائـه      منظـور و بـراي ایـن    اي اسد صنای  کارخانهخصوص 
وضـعید رکـود تـورمي     تصویري از و در بخش سوم هاي نظري در بخش دوم در ادامه پایه

تحقیـس  شناسـي   در بخـش چهـارم روش  سـپ    شـود،  مـي ارائـه   اي ایـران  رخانهدر صنای  کا
هـا ارائـه    تحلیـل یافتـه  خواهد. در بخش پنجم نتایج تجربـي و در بخـش ششـم    توضیح داده 

 گیري خواهد شد. نتیجهاي از تحقیس،  شود و در بخش هفتم و پایاني ضمن ارائه خالصه مي
 

 ط رکود تورمیهای نظری و عوامل موثر بر شرای پایه -2
. گیــرد قــرار نمــي عیـد آن اســد کــه موضــوع رکــود تــورمي در نظریــات نئوکالســیك قوا

یـا   «رکـود »دانان بیشترین توجه خود را تا به حال بـه دو عارضـه بیشـتر شـناخته شـده      اقتصاد
وقـوع   و ها یا تورم وجود خواهد داشد یا رکود از نظر نئوکالسیك. اند مبذول داشته «تورم»

                                                                                                                   
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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مهم فـرض  گیرد به همین خاطر یـا غیـر   ها قرار مي این آموزه د و تورم خارج ازهمزمان رکو
تـرین   مهـم . شـود  ن اشاره مـي آهاي تورمي  به جنبه تنها ،شود و یا اگر به زبان آورده شود مي

اقتصـادي   اشكال نظریات نئوکالسیك در این رابطـه آن اسـد کـه در ایـن نظریـات رکـود      
در حالـد  . شـود  عرضه پول و نقدینگي دیـده مـي   ،عامل تورم یا تنها شود و زا دیده مي برون

بنـابراین رکـود تـورمي بیشـتر      ،کننـد   رکود تورمي تولید و قیمد در یك مسیر حرکد نمي
در تبیـین ایـن    هـاي پـولي   سیاسد، اگر جنبه عرضه در نظر گرفته شود. عرضه اسد ناشي از
 .  توان و ناکارآمد اسدعارضه نا

هاي واقعـي در اقتصـاد   تواند بر متغیر نظرند که متغیرهاي پولي نمي ها بر این نئوکالسیك
توضـیح  . کننـد  ها دو توضیح متفـاوت بـراي رکـود و تـورم ارائـه مـي       اما آن ،اثر داشته باشد

یعنـي بیكـاري بـا رشـد کـم و تـورم بـاال ناشـي از عـدم کـارایي            ،نئوکالسیك رکود تـورم 
کـه انگیـزه کـار کـردن را از      1ي بیكاري اسـد هاي دولتي و یا مزایاي باال مقررات و کنترل

مبتنـي بـر نظریـه ادوار     يها از پدیـده رکـود تـورم    توضیح دیگر نئوکالسیك. گیرد افراد مي
بـا   تـوان  وري را مـي  بهره ،ین باشدزماني که کارایي پایشود  اسد که گفته مي تجاري واقعي

 .  کار کمتر افزایش داد
به خـاطر مشـكل افـزایش عرضـه پـول توسـ  بانـك        تورم اساسا ، ها از نظر نئوکالسیك

 . 2کنترل عرضه پول اسدآن، رفد از  مرکزي اسد و تنها راه برون
دانان انگلیسـي مبنـي بـر    ، اقتصادنظریه فیلیپ  چارچوب نظریات نئوکالسیكي، خارج از

اي وجود دارد و کشورها یا باید تورم را به پذیرند یا بـر ینكه بین تورم و بیكاري یك تااد ا
نظریـه فیلیـپ  بـه منحنـي فیلیـپ       شـد.  مطـرح  ، رشد اقتصادي خود بیكاري را قبـول کننـد  

این نظـر   وي بر. داد بین تورم و بیكاري رابطه معكوسي وجود دارد که نشان ميشد معروف 
در  ،شـود  بـرد و بیكـاري کـم مـي     ضا براي نیروي کار را بـاال مـي  بود که رشد اقتصادي، تقا
بــا افــزایش و کننــد  کــارگران درخواســد دســتمزد بیشــتر مــي ،ضــاواکــنش بــه افــزایش تقا

 . آید رود و تورم به وجود مي هزینه تولید باال مي ،دستمزدها
دهـیم بایـد از اشـتغال کامـل دسـد      اگـر ثبـات اقتصـادي را هـدف قـرار      فلیپ ، از نظر 

نظر  سد باید از هدف ثبات اقتصادي صرفاگر هدف اشتغال کامل ا ،عك برداریم و یا بر

                                                                                                                   
1- Bernnke and Mihov (1998), Bernanke and Blinder (1992), Boschen and Mills (1995) 

2- Barro and Grilli (1994) 
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( 219: 1960) 2همچنـین پچمـن   ،(204: 1971) 1و ویكسـترا  کـین  در همان زمان مـك . کنیم
اما بیشترین انتقادات بـر   ،دسد آوردند ههاي متفاوتي را براي رابطه بین بیكاري و تورم ب نرخ

 . صورت گرفد (1968) 4و ادوارد فلپ ( 1968) 3منحني فیلیپ  از جانب میلتون فریدمن
، قـرار باشـد  مدت ممكن اسد یك رابطه معكـوس بر  معتقدند در کوتاه فردیمن و فلپ 

 ها یـك واقعیـد زنـدگي اسـد     که افزایش قیمدببینند کارگران زماني که مدت اما در بلند
تـا   کننـد  مي خواسد دستمزد اسمي یا پولي بیشتريدستمزد واقعي خود دربراي حفظ سطح 
بیكـاري از سـطح طبیعـي    زماني کـه   اما، کنندها را جبران  بتوانند افزایش قیمد از این طریس
 . یابد ها افزایش مي قیمد ،آن گذشد

ین بیكـاري ممكـن اسـد بـین تـورم و      یجیمز تابین بر این نظر بوده اسد که در سطح پا
اما در سـطح بـاالي بیكـاري بـین ایـن دو ممكـن اسـد         ،بیكاري منحني فیلیپ  صدق نكند
 . 5دادوستدي وجود داشته باشد

گذاري دولتي تحد تـاثیر درآمـد    سرمایه، گذاري بستگي دارد اشتغال به سرمایه تولید و
ــه ــد و هزین ــرار دارد  دول ــاري آن ق ــاي ج ــد و  ه ــدهاي دول ــان در درآم ــد   نوس ــر ظرفی ب

عـالوه بـر   . گـذارد  گـذاري دولتـي تـاثیر مـي     گذاري دولتي و از آن طریس بر سـرمایه  سرمایه
وجـود نیـروي کـار    ، هـاي اقتصـادي   یرسـاخد ز، وکـار  گذاري و انجام کسب فااي سرمایه
و  اجــراي قراردادهــا و برقــراري حقــوق مالكیــد ،و فســاد کنتــرل بوروکراســي، متخصــص

 و نیـز  -شـوند  اي مربـوط مـي   که همگـي بـر اهمیـد نهادهـا در هـر جامعـه      - حكومد قانون
ي نهـایي  اما اهمید کـارای . اند متغیرهاي نرخ بهره بانكي و کارایي نهایي سرمایه حائز اهمید

 .  سرمایه به مراتب بیشتر از نرخ بهره اسد
آالت و  گذاري یا ماشین گذاري تاب  هزینه عرضه دارایي یا سرمایه کارایي نهایي سرمایه

بیني سود آتي بنگاه قرار  . بازده مورد انتظار تحد تاثیر پیش6دیگري بازده مورد انتظار اسد
کنـد و تنهـا    ا بـا نـرخ سـود بـانكي مقایسـه مـي      دارد. یك بنگاه همواره بازده مـورد انتظـار ر  

کند که نرخ بازدهي از نرخ سود بانكي بیشتر باشد، اما اگـر نـرخ    گذاري مي هنگامي سرمایه

                                                                                                                   
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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ــر شــود،     ــانكي از کــارایي نهــایي ســرمایه بیشــتر شــود؛ یعنــي انتظــار ســودبري کمت ســود ب
گـذاري در   یهگیـرد. بنـابراین، در دوران رکـود سـرما     گـذاري کمتـري صـورت مـي     سرمایه
تـرین عامـل    ترین سطح خود خواهد رسید. اقتصاددانان کالسـیك، نـرخ بهـره را مهـم     پایین
دانستند. به همین دلیل براي کنترل نوسـانات و ادوار تجـاري،    گذاري مي کننده سرمایه تعیین

 شد. بیشترین تاکید بر نرخ بهره گذاشته مي
بیشترین تاکید بر نـرخ بهـره گذاشـته     ،شود صحبد از ثبات اقتصاد کالن ميهنگامي که 

تـر   نظیـر کـارایي نهـایي سـرمایه را مهـم      ،اما جان مینارد کینـز عوامـل روانشـناختي   ، شود مي
نیـز مشـكل مربـوط    تورم و  ،ها باال بودن هزینه ها،، کمبودها اطمیناني. عواملي مانند ناداند مي

ــازا  ــودن ب ــه محــدود ب ــيب ــا  ،ر داخل ــای یموجــب پ ــارایي نه ــدن ک ــرمایهین آم ــده و  ي س ش
 ،به عبارت دیگـر . سازد را در کشورهاي در حال توسعه با دشواري مواجه مي گذاري سرمایه
هـم   باال صورت گیرد بـاز  گذاري روي تجهیزات مدرن با تكنولوزي سرمایهزماني که حتي 

کنـد.  طـور کامـل اسـتفاده     هیك کشور توسعه نیافته ممكن اسـد نتوانـد از ظرفیـد خـود بـ     
همیشه ایـن احتمـال وجـود دارد    ، ها گذاري با توجه به ماهید ریسكي بودن سرمایه بنابراین،
 کنند.  گذاري خود به صورت کارآمد استفاده  ها نتوانند از سرمایه که بنگاه

توانـد تـاثیر مهمـي     گذاري مي بر این نكته تاکید دارند که سرمایه دانانتقریبا همه اقتصاد
 کـارایي  ؛بسـتگي دارد  دو عامل در برگشد به گذاري سرمایه. باشد داشته بر تولید و اشتغال

 تحـد تـاثیر مقـدار عرضـه پـول و ترجیحـات نقـدینگي        بهره نرخ. نهایي سرمایه و نرخ بهره
ثابد اسـد و نوسـان کمـي     مدت نرخ بهره تقریبا کوتاه که در در حالياسد. به بیان دیگر، 

 گـذاري متـاثر از   عمـوال نوسـان در سـرمایه   و م بیشتر نوسان دارد سرمایه اما نرخ نهایي ،دارد
 . نوسان در کارایي نهایي سرمایه اسد

یكـي هزینـه عرضـه دارایـي      ،کننـده کـارایي نهـایي سـرمایه اسـد      دو عاملي کـه تعیـین  
فیزیكـي   که قیمد عرضه به شـرای  یي آنجا از. اي و دیگري بازده مورد انتظار اسد  سرمایه

توان گفد که نوسـان در   این مي، بنابرها را تغییر داد ن آنتوا و فني تولید بستگي دارد و نمي
 . بازده مورد انتظار دانسد تاب  نوسان دررا گذاري  سرمایه

کننده دارنـد؛ گـروه اول شـامل     دو گروه از عوامل در ایجاد شرای  رکود تورمي نقش تعیین
نفـد در دهـه    گذارنـد، نظیـر شـو  افـزایش قیمـد جهـاني       عواملي هستند که بر عرضه اثر مـي 

میالدي که موجب باال رفتن هزینه تولید کشورهاي واردکننده نفـد شـد. تـورم یـا گـران       1970
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شـود و از   اي یا مـواد خـام و انـرژي، منجـر بـه تولیـد پرهزینـه مـي         شدن واردات کاالهاي واسطه
هـا   هـاي منفـي عرضـه، ظرفیـد تولیـد بنگـاه       شود و تحد تـاثیر شـو    سودآوري آن کاسته مي

. کمي استفاده از ظرفید تولیـدي موجـب بـاال رفـتن نسـبد سـرمایه بـه تولیـد و         1یابد مي کاهش
شـود.   شود که در این حالد از طریس تورم فشار هزینه، رکود تورمي ایجاد مـي  افزایش قیمد مي

هـاي   تـاثیر سیاسـد   هاي پولي اسد که تحد گروه دوم عوامل شامل متغیرهاي پولي و یا سیاسد
افتد. براي مثال، بانك مرکزي بـا مـداخالت خـود از طریـس افـزایش یـا        تفاق ميکالن نامناسب ا

 .2شود کاهش عرضه پول و تغییر نرخ بهره، موجب ایجاد تورم و رکود مي
 

 تورم -توضیح پولی عارضه رکود -1-2
در چنـین  شـود،  و رکـود   روز همزمـان تـورم  بـ توانـد منجـر بـه     نوسان در تقاضاي کـل نمـي  

کنـد.  یابي مشكل رکود تـورمي بایـد بـر عرضـه کـل تمرکـز        براي ریشه تحقیقات، شرایطي
مربوط و  هاي را متغیر ترین عوامل موثر بر ایجاد رکود تورمي مهم ،مطالعات مختلف تجربي
 .  کنند موثر بر عرضه معرفي مي

 3شـود  جهد کنترل تورم به رکود منجر مـي  در انقباضي هاي پولي شود سیاسد گفته مي
ایفـا   گیري شـرای  رکـود تـورمي نقـش مهمـي      ختلف بانك مرکزي در شكلو به اشكال م

نظران موضوع رکود تورمي را اصـال و اساسـا یـك عارضـه      حتي برخي از صاحب. 4کند مي
 «رمـس  تورم بـي »یا  6«تحر  بي تورم»موضوع  ،ایده اصلي در پ  این نظریه. 5دانند پولي مي

افـزایش  سـد انبسـاطي پـولي منجـر بـه      چنانچه یك سیا؛ 7شداسد که توس  نلسون مطرح 
عارضـه   توانـد منجـر بـه    در یك مدل پویا ميباشد مدت آن بیشتر تورم شود که از تورم بلند

باال بودن نرخ بهره یا سود بانكي که موجب گران شـدن هزینـه   شود. همچنین رکود تورمي 
شود.  مياري گذ د و کاهش ذخیره سرمایه یا سرمایهموجب گران شدن تولی ،شود سرمایه مي

                                                                                                                   
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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در شـود   مـي این تورم ناشي از افزایش هزینه که در اثر بـاال بـودن نـرخ سـود بـانكي ایجـاد       
 .  1ید قرار گرفته اسدیمطالعات تجربي مورد تا

 

 رکود تورمی ناشی از مشکالت عرضه -2-2
ها بر اهمید ایجاد تمایز بین عوامل موثر بر تقاضاي کل و عوامل موثر بـر عرضـه    نئوکینزین

هاي پولي و مـالي بـراي ایجـاد     سیاسد که از در حالياند و بر این نظرند که  کردهل تاکید ک
براي مقابله با عرضه خیلـي   این ابزارها اما ،توان استفاده کرد تثبید تقاضا هنگام نوسانات مي

هزینـه واردات انـرژي و یـا کاالهـاي      ،اگـر یـك شـو  از بیـرون    خصـوص   بهنیستند  موثر
 .  2بینجامد يرکود تورمبه فزایش دهد و اي را ا واسطه

عوامـل را در   معموال دو گـروه از دانند  داناني که مشكالت را از جانب عرضه مياقتصاد
زا ماننـد افـزایش قیمـد کاالهـا و      عوامـل بـرون  ؛ گروهي دانند چنین شرایطي موثر مي بروز

زا مانند  عوامل درونر، گروه دیگو  المللي هاي بین و تحریم تغییر نرخ ارز ،خدمات وارداتي
ناپـذیري عرضـه کاالهـا و     انعطـاف  ،3وري نیروي کـار  دها و بهرهزینه تولید دستمزافزایش ه

 اي یا قیمد کاالهـاي وارداتـي ماننـد    کمبود کاالهاي واسطه تحد تاثیرکه  ها افزایش هزینه
ي یراناکـا  گـذاري همـراه بـا    کار و سـرمایه و گیرد و فااي نامساعد کسب انرژي صورت مي

نقش مهمـي در بـروز ایـن     وشود  ميکاهش عرضه  و موجب افزایش هزینه تولیدکه نهادي 
 .  4کند مي وضعید خطرنا  اقتصادي ایفا

مطالعات مختلف باال رفتن هزینه دستمزد نیروي کار را یك عامـل مهـم عارضـه رکـود     
 .  6شود وري بیشتر تر اسد که از بهره. این عامل وقتي شدید5کنند تورمي معرفي مي

                                                                                                                   
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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اي و کاالهاي اولیه یا مواد خام را یـك   مطالعات دیگري افزایش قیمد کاالهاي واسطه
 . 1دانند عارضه رکود تورمي مي عامل مهم

نفد را کـه از یـك طـرف     مطالعات تجربي دیگري افزایش قیمد کاالي واردتي مانند
نقـل از طریـس   و ي براي تولید و از طرف دیگر باعث گران شـدن حمـل  ژموجب افزایش انر

ینـد و عارضـه رکـود    آگیري فر موجب شكل شوند را مي کاهش عرضه یا گران شدن تولید
 .  2کنند معرفي ميتورمي 

اي را عامل مهم افـزایش تـورم    در تحقیس خود کمبود کاالهاي واسطه( 1975) 3گوردن
ائـه  یك مدل نظـري ار ( 1980)5و سالو( 1977) 4مالینوود. و کاهش تولید معرفي کرده اسد

زایـي ماننـد هزینـه     و تاثیر قیمد کاالي وارداتي ماننـد نفـد و همچنـین عوامـل درون    کرده 
( 1979)6. بلینـدر انـد  کـرده گـذار معرفـي   ري نیروي کار را عوامل مهم تاثیرو دستمزد و بهره

 .  تحقیس مشابهي انجام داده و نتیجه مشابهي گرفته اسد
 

 رکود تورم در صنایع ایران -3
یعنـي   ،اي ایران و میزان بیكاران پنهان ان استفاده از ظرفید در صنای  کارخانهمیز (1) جدول

صنای  کمـي   طور متوس  هب. براساس اطالعات این جدول، دهد نیروي کار مازاد را نشان مي
 ،درصـد  49بـه  و نزدیـك   انـد  ظرفید خود را مورد اسـتفاده قـرار داده   درصد از 47بیش از 

وجود این دو عارضـه بـر وضـعید رکـود تـورمي در      . پنهان دارند نیروي کار مازاد یا بیكار
 . اي ایران داللد دارد صنای  کارخانه

کمي استفاده از ظرفید تولیدي به معني تولید در سمد چپ نقطه مینیمم هزینه متوسـ   
کـه بـه   کنـد   داللـد مـي  باال رفتن نسبد سرمایه یا نسبد هزینه به تولیـد   و بربوده بلند مدت 
کمـي تولیـد بـه معنـي کمـي اشـتغال جدیـد و        . همچنین زند قیمد و تورم دامن مي افزایش

                                                                                                                   
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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حـاکم شـدن رکـود     ،مجموع این دو عارضـه دارد. و بر رکود داللد بوده عرضه کم تولید 
 اسد.  تورمي در صنای  ایران 
 ،از یك طرف تولید کـم و بیكـاري زیـاد اسـد و از طـرف دیگـر       (،1براساس جدول )

در صـنای  ایـران    يچنین وضعیتي به خوبي بر وجود رکود تورم. ها باالسد ها و قیمد هزینه
 . کند داللد مي
 

 ای ایران تخمین میزان بیکاری پنهان و میزان استفاده از ظرفیت تولیدی در صنایع کارخانه -(1) جدول
ISIC 

(Rev. 2) 
L L* (L-L*)/L Q Q* (Q-Q*)/Q 

31 195739 155875 4/20% 01/9071 9/22104 %0/41 

32 101169 100945 %2/0 52/8121 9/17399 %0/46 

33 6896 6424 %8/6 5/3774 0/15646 %0/24 

34 38821 32178 %1/17 9/7241 1/24490 %6/29 

35 332520 161554 4/51% 9/19606 0/14291 %7/13 

36 173510 43648 %8/74 4/2686 0/3189 %0/84 

37 115270 53793 %3/53 0/52703 183550 %0/29 

38 403491 167684 %4/58 3/46765 91762 %0/51 

39 20058 5002 %75 6/6646 1/19180 %6/34 

 
1380831 729046 20/47 9/25339 5/51828 %9/48 

عبارتنهد از: صهنایع غهذایی و     39تها   31بوده و کدهای صهنعتی بهه ترتیهب از     3کد کل صنایع  -توضیحات: الف
اجی پوشاک و چرم، صنایع چهوب و محصهوالت چهوبی، صهنایع و محصهوالت کاغهذی،       ها، صنایع نس آشامیدنی

آالت برقهی و غیربرقهی،    ها، صنایع کانی غیرفلزی، صنایع فلزات اساسی، صنایع ماشین صنایع شیمیایی و پاالیشگاه
 سایر صنایع و بازیافت.  

 بیکاری پنهان :L/(*L-L): میانگین اشتغال سه سال آخر، L: مقدار اشتغال بهینه،*L -ب
 : نسبت استفاده از ظرفیت تولید  Q/(*Q-Q)و   88-92تولید سه سال  : متوسطQ: مقدار تولید بهینه، *Q -ج
 است.  1391-1374های  ( برابر متوسط سالL( و تعداد شاغالن )Qمقدار ) -د

 (. 207-231: 1395( و یوسفی و خادم )9-32: 1394ماخذ: یوسفی، آماده و خادم )

 
هـاي   رفد از شرای  رکود تورمي اقتصاد دانان بر ترکیب معقـولي از سیاسـد   برونبراي 

بـه منظـور   هـاي دولتـي    افـزایش همزمـان هزینـه    شـود  گفته مي. 1کنند پولي و مالي تاکید مي
بـاال بـردن نـرخ بهـره بـانكي بـراي        با تخفیف مالیاتي یا بـدون آن و همزمـان   افزایش عرضه
 حـل  به عنوان یك راه پاداش به دارندگان و نگهدارندگان پول انداز و یا دادن تشویس به پ 

                                                                                                                   
1- Gupta (1983), P. 620 
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هـاي دولتـي موجـب تقویـد عرضـه و ایجـاد اشـتغال و         افـزایش هزینـه  ؛ پیشنهاد شده اسـد 
توانـد از افـزایش    و افزایش نرخ بهـره مـي  شود  ميرفد اقتصاد از شرای  رکود تورمي  برون
 . 1ها جلوگیري کند قیمد
 

 روش تحقیق  -4
اي ایـران اسـد بـه     بررسي علد رکـود تـورمي در صـنای  کارخانـه    ه اینكه هدف، با توجه ب

بنـدي در سـه    حسـب طبقـه  موعـه و هـم بر  همین منظور صنای  کشور هم به صورت یك مج
مـورد   متوسـ  بـه بـاال    تكنولـوژي پایین و صنای  با  مبتني بر مناب ، صنای  با تكنولوژيگروه 

 . اند گرفتهبررسي قرار
زیـرا نوسـانات در   ، کننـد  تبیین مـي  رکود تورمي را بیشتر از جانب عرضهشرای   معموال
در چنـین شـرایطي   . شـود  از تورم و کـاهش تولیـد   تواند همزمان منجر به ترکیبي تقاضا نمي

در بیشتر تحقیقات قبلي نشـان داده  شود. باید بر عرضه متمرکز  يتحقیس پیرامون رکود تورم
در ارزیابي عوامل مـوثر   ،بنا براینشود.  ميعرضه ایجاد  طریس رکود تورمي اساسا از شد که

کـه در ادامـه بـه     مورد مطالعه قرار گیرنداثرگذار بر عرضه  عواملبر رکود تورم الزم اسد 
 .شوند اختصار توضیح داده مي

  

 نرخ بهره -1-4
ترین عامـل رکـود   مـوثر  بازبه خصوص نرخ بهره از دیرنقش بانك مرکزي و سیاسد پولي 

و افـزایش هزینـه    باعث افزایش هزینه سـرمایه  ،افزایش نرخ بهره. 2شناخته شده اسد تورمي
موجب افـزایش تـورم ناشـي از    که خود  شود و موجب کاهش ذخیره سرمایه ميشده تولید 
. شـود  سال وقفه در مدل لحاظ مي  نرخ بهره پ  از تعدیل براي تورم با یك. 3شود ميهزینه 

. همچنین طبس نظر شود مدت گرفته مي در میان و بلند گذاري همعموال تصمیمات براي سرمای

                                                                                                                   
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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بنـابراین   ،شـوند  هـا مطلـ  مـي    فعاالن اقتصادي به تدریج از تغییر سیاسـد (، 1994) 1 سرجند
 .  سال وقفه قابل توجیه اسد یك
 

 هزینه نیروی کار -4-2
عامـل مهـم   ناپـذیري دسـتمزدها را یـك     بیشتر محققان افزایش هزینه نیروي کـار و انعطـاف  

تر اسد که  مشكل زماني جدي. دانند مي يگیري وضعید رکود تورم كلشافزایش هزینه و 
 .  2وري فراتر رود بهره افزایش دستمزد از

 

 وری  بهره -4-3
وري  وري کـل یـا بهـره    توان بهره در اینجا مي. گذارد قوي بر عرضه اثر ميبه طور وري  بهره

وري نیروي کار یـك   ات اقتصادي بین دستمزد و بهرهنظریکرد. جزیي را در محاسبه منظور 
Wرشد هزینه نیروي کار به صورت . بینند ميرابطه ثابد  P   شود دیده مي. 

قـرار اسـد و   همبسـتگي بر وري نیروي کـار   بهره دستمزد و شود بین جایي که فرض مي
رکـود   وري نیـروي کـار بـر    یر بهـره اگـر تـاث  ، شـود  هزینه نیروي کار ثابد در نظر گرفته مي

تــوان نتیجــه گرفــد کــه افــزایش دســتمزد در گذشــته از افــزایش  مــي ،تــورمي منفــي باشــد
 بـین به خصـوص   بین متغیرها 3البته الزم اسد همخطي چندگانه. کمتر بوده اسد ،وري بهره
 .  دتوضیح داده شده اسادامه د را مورد توجه قرار داد که در وري و هزینه دستمز بهره
 

 ای هزینه کاالهای واسطه -4-4

تواند همزمان منجـر بـه    اي مي دهند افزایش هزینه کاالهاي واسطه نشان مي 4مطالعات زیادي
خـود را نشـان    اي بر عرضه تاثیر هزینه کاالهاي واسطهشود. ها  کاهش تولید و افزایش قیمد

 .  مدت قابل بررسي اسد دهد که در میان مي

                                                                                                                   
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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 تورم وارداتی  -4-5
 پذیري صنای  از. البته تاثیرگذارد المللي بر تولید و مصرف داخلي اثر مي یمد کاالهاي بینق

در ایـن  . المللي یكسان نیسـد و بسـتگي بـه میـزان وابسـتگي بـه واردات دارد       هاي بین قیمد
دهـد ضـمن    تاثیر خـود را نشـان مـي    طریس نرخ ارز الملل از هر تغییري در تجارت بین رابطه

عرضه داخلي و تقاضاي خارجي برنامه  ،نندگان داخلي با توجه به شرای  تولیدکاینكه تولید
 .کنند تولید یا صادرات خود را تنظیم مي

  

 درآمد نفت  -6-4
نفتـي بـه عنـوان منبـ  اصـلي تـامین واردات از یـك طـرف و          با توجه به اهمید درآمدهاي
م و یا افزایش عرضه داخلي تاثیر بسزایي در نقدینگي و تور درآمد دولد از طرف دیگر که

 . در این مقاله به عنوان یك متغیر توضیحي در مدل وارد شده اسددارند 
 

 تصریح، تخمین و تفسیر مدل  -7-4
مـورد اسـتفاده در    يهـا  هاي مربـوط بـه شـاخص    در این مرحله از تجزیه و تحلیل، ابتدا داده

 هاي مرکـز آمـار ایـران،    ادهتحقیس از مجموعه آمارهاي بانك مرکزي و بانك اطالعات و د
WDI حاصل نتایج مطالعات بسیاري اسد که تـاکنون   ،متغیرهاي تحقیس. شود استخراج مي

طور کلي در مطالعاتي که مربوط به رکود تورمي در کشـورهاي توسـعه    هب. انجام شده اسد
ان هاي قیمد نفـد عنـو   هاي پولي و تكانه هاي اصلي این پدیده در سیاسد ریشهاسد، یافته 
هـاي   شود و در کشورهاي در حال توسعه و ایران، علل رکود تورمي عـالوه بـر سیاسـد    مي

 و هزینـه و درآمـدهاي دولـد(   هـاي مـالي )   هاي قیمد نفد مربوط به سیاسـد  پولي و تكانه
 .  شود ميوارد  ها در مدل که همگي آناسد  ها( پرداخد تجارت خارجي )تراز
سـپ   شـد،  یشه واحد در مورد متغیرهاي مدل انجام هاي ر ابتدا آزمون، براي تبیین مدل

مـدل پنـل   . ي قـرار گرفـد  شناسـای  تورمي مـورد  رکودگذار بر لگاریتم ترین عوامل اثر مهم
تخمـین   Rats 8/1 افـزار  و نرم 1360-1392هاي سال  لوجید شرطي اثر ثابد به وسیله داده

وط بـه شناسـایي عوامـل    معادلـه مربـ   ،بر اساس روش پانل لوجید شرطي اثر ثابـد . زده شد
معادلــــــــه تــــــــورمي در ایــــــــران بــــــــه صــــــــورت  ایجادکننــــــــده رکــــــــود

   β β β ε β β β β γit it it it it it itL LP L Lw Lm Lr L       1 2 3 4 5 6  تخمین زده شـد  7
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 ε،نرخ بهـره  r،دستمزد w،اي واسطهکاالي  m،وري کل عوامل تولید بهره Pآنکه در 
 اسد.  رکودي  تورم و درآمد نفتي γ،نرخ ارز
 

 نتایج تجربی  -5
 سـپ  ، گیـرد  مـي  ابتدا آماره توصیفي متغیرهاي مدل مورد بررسي قـرار  قبل از برآورد مدل
 . شوند سنجش مي ،مدل استفاده در مانایي متغیرهاي مورد
 50تـورمي از شـاخص ترکیبـي صـنایعي کـه کمتـر از        مرز آسـتانه رکـود   براي محاسبه

 20وي کار بیش از ردرصد از ظرفید اسمي خود را مورد استفاده قرار داده و داراي مازاد نی
د و یـا  درصـد بیشـتر باشـ    30ها از  ضریب نسبد سرمایه به تولید آنهمچنین درصد باشند و 

تـه  فتـورمي درنظرگر  شاخص عارضه رکـود  باالیي دارند به عنوان نسبد هزینه کل به تولید
به منظـور توصـیف   شود. ي یثابد شناسا با کمك پانل لوجید شرطي اثر تا شدشد و تالش 

مقـدار مناسـب انحـراف معیـار      ها و اختالف میان کمینه و بیشینه داده ،ماري متغیرهاي مدلآ
 . اسدشده ارائه  (2) ه شد و نتیجه در جدولمحاسب ها داده

 از آزمـون لـیم، پسـران و    انباشـتگي مانـایي متغیرهـاي مـدل     به منظور تحلیل هم همچنین
وابستگي یـك متغیـر    با توجه به اینكهشد.  ( استفاده2000) 2هادريو  (2003و  1997)1شین

و  اسـد درت آنـي و فـوري   متغیر وابسته( به متغیرهاي دیگر )متغیر توضیحي( به ناقتصادي )
وضـیحي بـا یـك تـاخیر زمـاني      از مواق  تبعید متغیر وابسـته از تغییـرات متغیـر ت    در بسیاري
بـا فـرض    3اصـطالح وقفـه   شود که براي رفـ  مشـكل چنـین تـاخیر زمـاني یـا بـه        حاصل مي

تمـام   نتـایج آزمـون ریشـه واحـد بیـانگر آن اسـد کـه       ، زده شدند لگاریتمي متغیرها تخمین
)اي  یعني متغیر کاالي واسطه ،اي مورد استفادهمتغیره m )رکـودي   تورم، (  وري  بهـره ، (

)کل عوامل تولید  p ) دستمزد ،( w ) نرخ ارز، ( ε )نـرخ بهـره    ،( r )درآمـد نفتـي    و ( γ ) 
 .  مانا هستند

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

 
                                                                                                                   
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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 ها آمار توصیفی داده -(2جدول )
ε r w p m  γ N آزمون 

 گینمیان 297 634/0 501/0 887/220 997/5 241/6 1888/0 87/719

 انحراف معیار 297 065/0 500/0 770/653 367/8 658/5 045/0 673/3085

 کمینه 297 045/0 000/0 -131/0 -091/0 -251/0 095/0 -058/0

 بیشینه 297 876/0 000/1 212/3323 823/45 236/21 420/0 31839

γ :،درآمد نفتی :رکودی، –م تورm :ای، کاالی واسطهp: وری کل عوامل تولید، بهرهw :،دستمزدr نرخ :
 : نرخ ارز. εبهره،

ههای   لف بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، سالنامه آمهاری، طهرح  های مخت منبع: گزارش ساالنه و ترازنامه سال
   های مختلف نفر کارکن به باالی مرکز آمار ایران طی سال 10های بزرگ صنعتی  آمارگیری کارگاه

 

 ها های مانایی وریشه واحد پانل خالصه نتایج آزمون -(3) جدول

εL Lr Lw Lp Lm L γL 
 1متغیرهای توضیحی

 آزمون ریشه واحد

692/10-* 

(016/0) 
110/3*- 

(009/0) 

022/6*- 

(076/0) 

103/3* 

(039/0) 

046/7*- 

(008/0) 

410/3*- 

(004/0) 

025/8*- 

( 010/0) 

Lm, Pesaran, Shin W-
stat** 

119/3* 

(020/0) 
039/64* 

(008/0) 

284/93* 

(006/0) 

944/51* 

(005/0) 

921/4* 

(028/0) 

514/58* 

(078/0) 

57/75* 

(030/0) 
Hadri Z-stat*** 

هستند.  ** وجود ریشه واحد  tر درصد هستند. اعداد داخل پرانتز مقادی 5دهنده معناداری در سطح  * نشان
 *** عدم وجود ریشه واحد. 

های مختلف بانک مرکهزی جمههوری اسهالمی ایهران، سهالنامه آمهاری،        منبع: گزارش ساالنه و ترازنامه سال
 های مختلهف  نفر کارکن به باالی مرکز آمار ایران طی سال 10های بزرگ صنعتی  های آمارگیری کارگاه طرح

   

 ها  تهتحلیل یاف -6 
در این قسـمد بـا اسـتفاده از مقـادیر لگـاریتمي متغیرهـاي توضـیحي و روش پنـل لوجیـد          

بـراي سـهولد بحـث و نشـان     . پردازیم مي به بررسي اثر متغیرهاي مورد نظر اثر ثابد شرطي
، ایـران  اي کارخانـه  متغیرها بر عارضه رکـود تـورمي در صـنای  مختلـف     تاثیر متفاوت دادن

صـنای  بـا تكنولـوژي    ، ي پـایین ژصـنای  بـا تكنولـو   ، صنای  مبتني بر مناب  صنای  به سه گروه
آمـاره   ،اسـد  معنادار ها مدلدر تمام  LR با توجه به اینكه آزمونشد. تقسیم  متوس  به باال،

 . هاسد مدل در تمامدهنده معناداري کل رگرسیون  والد محاسباتي نشان

                                                                                                                   

 تعریف شده است. (1)در جدول  - 1
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همانگونه کـه  . داده شده اسد نشان( 4) نتایج حاصل از مدل برآوردي صنای  در جدول
درصد معنادار بوده و  5 در سطح ضرایب برآورد شده به لحاظ آماري تمامشود  مالحظه مي

ب سـایر  یضـرا ، وري عوامـل تولیـد   جـز متغیـر بهـره    و بـه  هسـتند داراي عالمد مورد انتظـار  
ارز در الگـوي   نرخو  نرخ بهره، درآمد نفتي، اي کاالي واسطه، متغیرهاي دستمزد کارگران

 .  بوده اسد مثبد شده برآورد
. ها استفاده شده اسـد  ي آنیاثر نها در روش لوجید از متغیرهاتمام ب یضرا براي تفسیر
از لحـاظ آمـاري معنـادار بـوده و داراي عالمـد مـورد        این نتایج، جدولبراساس اطالعات 

کـاالي  ، غیرهـاي دسـتمزد  ب سـایر مت یضـرا ، وري عوامل تولید بجز متغیر بهرههستند.  انتظار
بـراي تفسـیر   . نرخ ارز در الگوي برآوردي مثبـد اسـد  و  نرخ بهره، درآمد نفتي، اي واسطه
که در تفسـیر   به این معنا. استفاده شده اسد ها ي آنیاثر نها روش لوجید از در بیاین ضرا

مـال افـزایش   احت ،نرخ بهـره  افزایش یكسان در که با دهد نهایي نشان مي اثر ،متغیر نرخ بهره
متغیرهاي نرخ بهره داراي اثـر مثبـد و معنـاداري بـر     اسد.  درصد 39 تورمي به میزان رکود

 رکـود  کـاهش وري حـاکي از  نهایي براي تفسیر متغیـر بهـره   دارد و اثر يتورم عارضه رکود
 اسد.  درصد 2/0 میزان تورمي به 

خ ارز احتماال رکود تـورمي بـه   دهد با افزایش نر اثر نهایي در تفسیر متغیر نرخ ارز نشان مي
دهد که بـا افـزایش یكسـان در     یابد. همچنین این مطالعه نشان مي درصد افزایش مي 8/9میزان 

درصد و با افزایش در هزینـه کـاالي واسـطه و     1/0درآمد نفتي احتماال رکود تورمي به میزان 
 یابد. یش ميافزا درصد 3/0و  5/4دستمزد، عارضه رکود تورمي به ترتیب به میزان 

افـزایش در هزینـه کـاالي     دهـد بـا   همچنین نتیجه مطالعه صنای  مبتني بر مناب  نشـان مـي  
 و بـا   یابـد  مـي  درصد افزایش 1/0 و  4/0تورمي به ترتیب به میزان   رکود ،واسطه و دستمزد

وجـود دارد.   درصـد  1/0 تورمي به میزان افزایش یكسان درآمد نفتي احتمال افزایش رکود
هـا مشـابه بـا     معنادار بـوده و تفسـیر آن   ي این الگو از جمله نرخ ارز و نرخ بهرهمتغیرهاسایر 

 قابل تفسیر این مدل مربوط به متغیـر اسد. اما یك نتیجه عجیب غیرتفاسیر بیان شده در قبل 
 3/1 تورمي به میـزان  رکود، وري افزایش بهره دهدکه با این مطالعه نشان مي. وري اسد بهره
 یابد! ميیش افزا درصد
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 1360-90های  ای ایران در سال های مختلف صنایع کارخانه برای رکود تورم در شاخه شرطی اثر ثابت رگرسیون لوجیت -(3جدول )

TOTAL***** M&H**** LT*** *RB* متغیر 
- 392/4  

(- 895/8 ) 
- 624/4  

(- 346/9 ) 
- 651/23  

(- 004/5 ) 
- 412/0  

(- 978/1 ) C 

091/0  08/0  359/0  090/0  Marginal Effect-C 
- 052/0  

(- 210/4 ) 
- 024/0  

(- 082/2 ) 
- 520/0  

(- 827/3 ) 
- 143/0  

(- 627/2 ) LP 

002/0  002/0  075/0  013/0  Marginal Effect-LP 
843/2  

( 828/5 ) 
712/2  

( 418/5 ) 
768/3  

( 444/3 ) 
920/3  

( 683/3 ) Lε 

089/0  089/0  151/0  146/0  Marginal Effect- Lε 
019/0  

( 554/3 ) 
002/0  

( 020/3 ) 
131/0  

( 944/4 ) 
033/0  

( 486/3 ) L Lγ 

001/0  0001/0  002/0  001/0  Marginal Effect- Lγ 
381/14  

( 852/6 ) 
142/20  

( 694/8 ) 
330/48  

( 781/3 ) 
085/3  

(- 740/4 ) Lr 

399/0  422/0  157/0  099/0  Marginal Effect -r 
560/0  

( 548/2 ) 
483/0  

( 265/2 ) 
058/0  

( 263/2 ) 
014/0  

(- 643/3 ) Lm 

045/0  043/0  018/0  004/0  Marginal Effect-Lm 
078/0  

( 753/4 ) 

017/0  

( 002/2 ) 
079/1  

( 478/5 ) 
024/0  

( 496/2 ) Lω 

003/0  001/0  019/0  001/0  Marginal Effect- Lω 

- 145/413  - 117/411  - 220/63  - 032/120  Log likelihood 
508/133  382/136  271/101  988/57  Statistic LR 
240/24  

( 000/0 ) 

083/29  

( 000/0 ) 
0004/22  

( 000/0 ) 
306/10  

( 000/0 ) Statistic ω 

66/0  45/0  53/0  43/0  Akaike 
18/0  19/0  20/0  24/0   MCFadden R 

5 5 5 5 Number Of Iteration 
693 297 165 231 Number of Obs 

Total***** : ،کل صنعتLT***: ،صنایع با تکنولوژی پایینRB**: و ر منابعصنایع مبتنی بM&H****:   صنایع با تکنولهوژی
 شین. یهستند. سایر تعاریف همانند جداول پ t مقادیر داخل پرانتز اعداد متوسط به باال

 

 

log

log

L
McfaddenR

L

 
   

 

2

2

1:،log(L) حداکثر لگاریتم راستنمایی و :log(L2) حداکثر لگاریتم راستنمایی :  . 

ههای آمهارگیری    مختلف بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، سالنامه آمهاری، طهرح  های  منبع: گزارش ساالنه و ترازنامه سال
 های مختلف نفر کارکن به باالی مرکز آمار ایران طی سال 10های بزرگ صنعتی  کارگاه
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متغیرها از نظر آماري معنـادار  تمام ضرایب ، وردي صنای  با تكنولوژي پایینآدر مدل بر
 درصـد  5 وري در سـطح  متغیـر بهـره   ،در این مدلهستند. ار بوده و داراي عالمد مورد انتظ

 افـزایش یكسـان در   بـا دهـد   وري نشـان مـي   متغیـر بهـره   نهـایي در تفسـیر   اثـر . معنادار اسد
اثر نهـایي   همچنین. وجود دارد درصد 5/7 تورمي به میزان احتمال افزایش رکود، وري بهره

 کـود افـزایش ر احتمـال   ،درآمـد نفتـي   رافزایش یكسان د دهد با متغیر درآمد نفتي نشان مي
دهنـد   دسـتمزد نشـان مـي    متغیرهاي کاالي واسطه و وجود دارد. درصد 2/0 تورمي به میزان

 درصـد  9/1و  8/1تـورمي بـه ترتیـب     رکـود  ،افزایش در هزینه کاالي واسـطه و دسـتمزد   با
نادار بوده و تفسـیر  مع ي این الگو از جمله نرخ ارز و نرخ بهرهسایر متغیرها و یابد افزایش مي

 اسد. ها مشابه با تفاسیر بیان شده در قبل  آن
 تمامضرایب ، صنای  با تكنولوژي متوس  به باال نیز صادق اسد همین وضعید در مورد

متغیـر   ،در ایـن مـدل  هستند. متغیرها از نظر آماري معنادار بوده و داراي عالمد مورد انتظار 
وري نشـان   متغیر بهـره  اثرنهایي در تفسیر، بنابراین. سدمعنادار ا درصد 5 وري در سطح بهره
 02/0 رکـود تـورمي بـه میـزان     کـاهش  احتمـال  وري بهـره  در درصد   یـك افزایش  با دهد مي
افزایش در کاالي واسـطه و دسـتمزد    با دهد این مطالعه نشان مي همچنین. خواهد بود درصد
سـایر   همین نتیجه بـراي . یابد ش ميافزای درصد 01/0 و 3/4تورمي به ترتیب به میزان  رکود

هـا مشـابه بـا     و تفسـیر آن  نیـز صـادق اسـد    متغیرهاي این الگو از جمله نرخ ارز و نرخ بهـره 
 افـزایش  دهـد بـا   نیـز نشـان مـي    اثر نهایي متغیر درآمـد نفتـي  اسد. تفاسیر بیان شده در قبل 

 . وجود دارد تورمي احتمال افزایش رکود ،درآمد نفتي نایكس
 

 گیری صه و نتیجهخال -7
اي ایـران اسـد. بـا ایـن      هدف این تحقیس تبیین عارضه رکود تـورمي در صـنای  کارخانـه   

هدف سعي شد با توجه به ادبیات موجـود متغیرهـاي تاثیرگـذار بـر رونـد رکـود تـورمي        
هـاي بـزرگ صـنعتي بهـره گرفتـه و از رگرسـیون        شناسایي و از اطالعـات آمـاري بنگـاه   

اي،  استفاده شده تا تاثیر متغیرهاي هزینـه واردات کاالهـاي واسـطه   لوجید با اثرات ثابد 
هزینه نیروي کار، تغییـرات نـرخ ارز، افـزایش هزینـه سـرمایه یـا نـرخ بهـره، تـاثیر بهبـود           

وري نیروي کار و همچنین تاثیر درآمدهاي ارزي بر روند رکود تورمي مورد مطالعه  بهره
در سه زیرمجموعه صنای  مبتني بر مناب ، صـنای   قرار گیرد. براي این منظور صنای  کشور 
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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. 

 50تـورمي از شـاخص ترکیبـي صـنایعي کـه کمتـر از        مرز آسـتانه رکـود   براي محاسبه
 20د استفاده قرار داده و داراي مازاد نیزوي کار بیش از درصد از ظرفید اسمي خود را مور

از  هـا  ها و یا نسبد هزینه کـل بـه تولیـد آن    درصد باشند و ضریب نسبد سرمایه به تولید آن
فرض بر ایـن  . ته شدفنظرگر تورمي در شاخص عارضه رکود درصد بیشتر باشد به عنوان 30

هـاي   تحـریم  اي بـه دلیـل   اي و سـرمایه  طهواسکه افزایش هزینه واردات کاالهاي  بوده اسد
فاـاي   باال بودن نـرخ بهـره یـا سـود بـانكي و      المللي و تغییرات نرخ ارز از یك طرف و بین

هـاي اقتصـادي    گیـري از صـرفه   صـنای  قـادر بـه بهـره    ، نامساعد کسب و کار از طرف دیگر
کمـي  هسـتند.  نیستند و در نتیجـه بـا کمـي اسـتفاده از ظرفیـد تولیـدي مواجـه         مقیاس خود

استفاده از ظرفید تولیدي خود عامل مهمـي بـراي ایجـاد شـرای  رکـود تـورمي در صـنای         
وري از  متغیـر بهـره   کند و به استثناي ميرا تایید  ها نتایج تحقیس این فرضیه. اي اسد کارخانه

 هستند.  دار نیز  نظر آماري معني
ظرفیـد اسـمي خـود را     هـاي صـنعتي کمتـر از نیمـي از     بنگـاه هنگامي کـه  بدیهي اسد 
دهـد   هـاي تحقیـس نشـان مـي     یافتـه . شـوند  کنند به عارضه رکود تورمي مبـتال مـي   استفاده مي
اي ایـران شـده    ترین عواملي که سبب بـروز عارضـه رکـود تـورمي در صـنای  کارخانـه       مهم

اي بـه   افـزایش هزینـه واردات کاالهـاي واسـطه     کـه شـامل   مجموعه دالیلي اسد مربوط به
هـا در نتیجـه    افـزایش قیمـد آن  ، المللـي علیـه ایـران    هاي بـین  تلف از جمله تحریمدالیل مخ

هزینه پرداختي بـه نیـروي    افزایش نرخ ارز و دشواري تامین مناب  ارزان و همچنین باال بودن
بـاال بـودن هزینـه     ،وجود نیروي کـار مـازاد یـا بیكـاران پنهـان      ،کار در شرای  کاهش تولید

 اسد. ش نرخ بهره بانكيسرمایه به دلیل افزای
بـه  ساز رکـود و تـورم    مشكل در عین حال وقوع همزمان دو عارضه متعارض و متااد و

هـا   صورت جداگانه بـا آن  هل فرض کرد و بقها را از هم مست توان آن معني اسد که نمياین 
و تـالش جهـد از بـین    شـود   مـي تالش براي کنترل تورم موجب تشدید رکود . مبارزه کرد
 . زند کود به تورم دامن ميبردن ر
طور همزمان با این مشكل برخورد کـرد  برخـورد    هتوان ب این اسد که چگونه ميسوال 
در . مـورد بررسـي قـرار داد    توان هم در سطح خرد و هم در سطح کالن را مي با این عارضه
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هـاي   لیدفعا زا مانند خدمات و بازرگاني و هاي متورم تورم از بخشرا سطح کالن باید مناب  
انتقـال   هاي رکـودي صـنعتي   نظامي و انتظامي یا دفاعي و بوروکراسي اداري به سمد بخش

هاي تولیدي در صنعد مـورد بررسـي و در جهـد رفـ       داد و در سطح خرد مشكالت بنگاه
 شود.  ها اقدام  موان  تولید آن
تفاده نتوانند بـه دالیـل مختلـف از ظرفیـد اسـمي خوداسـ       هاي صنعتي بنگاههنگامي که 

ها با کمي استفاده از ظرفیـد تولیـدي    یعني بنگاهشود،  ميایجاد  يعارضه رکود تورمکنند، 
کمـي   ،زنـد و از طـرف دیگـر    یعني کاهش تولید و اشتغال به رکود دامن مي ،از یك طرف

زیـرا  ، تـورم اسـد   و در نتیجـه هـا   قیمد و ها رفتن هزینه استفاده از ظرفید تولید به معني باال
 .  هاي اقتصادي مقیاس نیستند گیري از صرفه ا قادر به بهرهه بنگاه

هـا   هـا کـه باعـث اسـتفاده بیشـتر از ظرفیـد تولیـدي آن        تالش جهد رف  موان  تولیـدي آن 
اسد که به اصطالح با یـك تیـر دو نشـان را همزمـان هـدف قـرار        گام ارزشمندي ،شود مي
افـزایش اشـتغال و رفـ      ال آندنبـ بـه  موجـب افـزایش تولیـد و     ،از یك طرف زیرا؛ دهد مي

افزایش تولیـد در طـول منحنـي هزینـه      ،از طرف دیگرو  رفد از رکود اسد بیكاري و برون
موجب کاهش هزینه و قیمد شـده   ،هاي اقتصادي مقیاس را به همراه دارد متوس  که صرفه
 .کاهد و از تورم مي
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