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هرررل نصقلرررادنع طنصمفر رررةط فررر  نىجررر ر ترررضدا وصرررا نرتفرررا  نصت ررر    باصتررراص  تررردفع 
ي  فرر  وررا  -نالقتصررادنع وصررا د نمررة نىجرر ر د ررل مرراركس فرر   1865نىسرررار   سرراب ا

[ف مررع و رر  مج ررس 1976-1864ن ررا ف فرر  جمرلررة نصرمررال نصراصملررة ونىمملررة نى صرراف 

د ن ابررة نصنجررارل ف بررط  نصم اصبررة نصجمرلررة ت مرراس  لسررت  ل  جررادل  لسررت  ف  كررا  قا رر
بقلررادا نىجرر ر ال  ا ررل مرر   رن  ررا ى  كررل مررا سررلحدع هرر  ف  فربررا  نصرمررل سررلرفر   
فسرررراره  ص حفررراأ و رررا فربررراح  ف  باصتررراص  فرررر  نصت ررر   سرررلض ر بسرررروة و رررا نص ررر ا 
نصشررررن لةس  سرررتأل نىجررر ر نصح ل لرررة رنكررردا  سرررلر د نصرمرررال وصرررا نصمربرررع نى ل بسرررب  

 نىسرارل-ىج رد نمة ن
 

رد مررراركس بحرررق  و رررا حجرررة  لسرررت  ل   كرررا  ردنف نصررررا ن شرررر فررر  نصن الرررة ككررررنس 

  نىسرراس و ررا نصنحرر  ف فررValue, Price and Profitبرنرر ن  نص لمررةف نصسرررر  نصرررب  

ا فرر  مسررار نرتفررا  نىسرررار نصسرراب ةط  نصترراص ل  ون ررا  -ف اليف طتحرردع قلررادنع نىجرر ر وم مرري
نسررتجابة ص حررال باصركرر ف  صررلس بسررب  نصم اصرر  طنصمفر ررةط  جلررر نص نقرلررة ىجرر ر فو ررا 
يف صرررلس نرتفرررا  نىجررر ر هررر  سرررب  نرتفرررا  نصت ررر  ل  ور جرررادل  مررر  قبرررل نصرمرررالل   انلرررا

  هنرررال نصردلرررد مررر  نىمررر ر نى رررر  نصتررر  ترررض ر و رررا ت لررررنع نىسررررار: فا مررراركس ف
(ف نص رر   نينتاجلررة ص رماصررة النمرر  مالكررل ر برررتس- لر –طم رردنر نينترراع المررردالع نصنمرر  

 لرل(ف ت  برراع نىسرررار فرر  نصسرر ل  - لرل(ف قلمررة نصن رر د النمرر  وررر  نصن رر د  -نينتاجلررة 
 -نصم ت فررة مرر  نصررد را نصصررناولة طال فرررا ف  ركرر د  لرل(ف  نصمرنحررل  -التحدلررد نىسرررار 

  لرل(ل
 

https://thenextrecession.wordpress.com/2022/11/20/the-wage-price-spiral-refuted/
https://thenextrecession.wordpress.com/2022/11/20/the-wage-price-spiral-refuted/
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1865/value-price-profit/
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وررة ا و ررا رصررلف طسررلضدا نالرتفررا  نصرررا  فرر  مررردل نىجرر ر وصررا نن فررا  مررردل نصرررب  
نصرررا ف  صكنرري ال لررض ر و ررا فسرررار نصسرر علط  بربررارا ف ررر ف مرر  نصمرررج  ف  تررضدا قلررادا 
نىجرر ر وصررا  فرر  حصررة نصررد ل نصترر  تررره  وصررا نىربرراح  باصترراص   فرر  ربحلررة رفس 

ب  نصرررا لجرررل نصرفسررماصلل   نصمرردنفرل  وررن   مرر  نصمررال فرر  ن الررة نصم ررا ل   هرررن هرر  نصسرر
-نالقتصرررادلل  لرار ررر   قلرررادا نىجررر رل  و  نالدوررراة برررط  هنرررال د نمرررة فررر  نىجررر ر

نىسرررار  ف  نرتفررا  نىجرر ر لتسررب  فرر  نرتفررا  نىسرررار هرر  سررتار  لرردل ص ج  صحمالررة 
 نصربحلةل

 
 د نصحرردلع فرر  نالدورراة نسررتمر و رر  نالقتصرراد نصسرراص ررد هررل كررا  مرراركس و ررا حرر    حسررنياف 

-بررط  نصقلررادنع طنصمفر ررةط فرر  نىجرر ر سررتضدا وصررا نرتفررا  نصت رر      رر  د نمررة نىجرر ر
نىسرررارل   ررر هرررن نلرنة نصتاصلررة فرر    رر  تصرراود نصت رر   نصحرراص ل  ف اليف هنررال نصبلررا  

ف محرررافأ بنرررل ونج تررررن ونصبنرررل Andrew Baileyنى لرررر نصررررا فدصرررا بررري فنررردر  بل ررر  

ي   نصمركررقا[ل ل  طفنررا ال فقرر ل فنرري ال فحررد لحصررل و ررا قلررادا فرر  نصرنترر ف ال تف مرر ن    ررط
 payصكر  مررا فق صري هرر  فننرا بحاجررة وصرا نصتح رر  ب رب  نصررنفس فر  نصمسررا مة و را نىجرر ر 

bargainingف  وال فرن ا ست رع و  ن ال نصسل رالط 
 

ا صحجررة ت مرراس  لسررت   منررر فك ررر مرر   ا  نتباورري اف مررا  150ف  حتررا بشرركل فك ررر   رر حي وامرري

ف نصمستشرررار نالقتصرررادا نصسررراب  ص رررر لس Jason Furmanصررراجي جلسررر   فلرمرررا  

ونرردما ترتفررع نىجرر ر فررر  رصررل لررضدا وصررا نرتفررا  طنىمرلكرر  ف بامرراف باص رل ررة نصتاصلررةل  
 ررا رنع ف  مك نرراع نص رررا ف فررر  شررركاع نص لرررن  نىسرررارل  ورن نرتفرررع فسرررار  قرر د نص

ف  نصم ررراو  ترفرررع فسررررارهال   باصم رررلف ورن نرتفررررع فجررر ر نصم رررلفاع ف  نصنررر ندل فررر  
ال  و  هرررن نص  ررع لنبررع مرر  نصحررس نصجق رر   نصحررس  نصم رراو ف فرررن   لرفررر   نىسرررار فل رري

 لطbasic micro & common sense نصمشترل نىساس 
 

صررل مرر  طنصجق رر   نصحررس نصمشررترل نىساسرر ط فرر  و رر  نالقتصرراد نصسررا دل  حسررنياف قررد لنبررع ر 
صكنرري مجرررد   ررط  ن رر ل   فرر  هرررن نىسررب  ف قررا  صررند ل نصن ررد نصررد ص  بتجملررع تح لررل 

 the IMF has compiled aبلانرراع شررام ة صحركررة نرتفررا  نىجرر ر  نىسرررار 
comprehensive data analysis لترامرررل صرررند ل   لررردح  بل ررر   فلرمرررا ل

نىسرررار -نصن ررد نصررد ص  مررع هرررن نىسرر  ة مرر   ررةل   ررع تررلرر  تجرلبرر  صد نمررة نىجرر ر
برررل   episodes ما رررلةدنع حررر ت بلررر  رصرررل و رررا قاوررردا بلانررراع وبرررر نالقتصرررادنع ى

ا  فرر   60نالقتصررادنع نصمت دمررة نصترر  تررر د وصررا نصسررتلنلاعل  فا لمتررد وصررا فك ررر مرر   وامرري

 نصردلد م  نصب دن ل
 

https://thenextrecession.files.wordpress.com/2022/11/wpiea2022221-print-pdf.pdf
https://thenextrecession.files.wordpress.com/2022/11/wpiea2022221-print-pdf.pdf
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 ألسللعات ر-مللار عبللععر عععللستراملل ردس مللا ر ألجللستمررارن  جررد صررند ل نصن ررد نصررد ص : ط
عراملل ر أللللبراملل رحع للار سللاتارمسلل مترع سللعاتر س ألجللست ر للسر عسللجبر ع للاتي سر ُعللت 

ترر  تحدلرردها باالرتبررا  مررع نرتفررا  نىسرررار  نىجرر ر نصترر   حرردع  79مرر  بررل     عحللدي  

 eightنص رام  نصربرع ترر د وصرا نصسرتلنلاعف شر دع فق لرة ف ر  من را مقلردين مر  نصتسرار  بررد 
quarters  اللةسعراملل ر عللا رمللار عبللععر عععللستراملل ر سللاتارمسلل د  ر للسر ألجللستل-

عاتراعللدر عع للترأعلل رححللد  رمماعملل ر عيللس  رحيلل ر ع يقلل ر ألجللستر عح ي يلل ر* للكبر ألسلل
ا مرر  ك*يللت ل  فرر  ت ررل نصحرراالعف تملررل نىجرر ر نالسررملة وصررا نص حررال باصت رر   ص تررراف  جق لرري

 سررا ر نىجرر ر نصح ل لررةف  ماصررع مررردالع نصنمرر  وصررا نالسررت رنر ونررد مسررت   فو ررا ممررا 
صرر ل  ص ررد كانررع مررردالع نمرر  نىجرر ر فرر  ن الررة كانررع و لرري قبررل حررد ع نصتسررار  نى 

الري*للدسرحارهلل لر  عيلل ر لل د رنصم ررا  مت نف ررة مررع نصت رر    صرر حأ تشرردد سرر ل نصرمررلل  
 ط ألسعات -أع رديعاميكيا ر ستيعرمس متعريمكارسبي ار*أع اردس م ر ألجست

 
قررل شرر د و ررا نى دع نىسرررار و ررا فن ررا حرر-رررر   د نمررة نىجرر ر هنررال نصمقلررد: طنحرر  ن  

ي فررر  فسررررار نصمسرررت  ل  نرتفرررا  نىجررر ر   ة رررة مررر  كرررل فربررررة فصررر ل متتاصلرررة تسررراروا
ت*مللاركللاارمللار عمللدهيرحارحلميلل ربلل يتعرنالسررملةلط    جررد صررند ل نصن ررد نصررد ص  فنرري ط

ل  برردالي مرر    للةرمللارمعللبرهلل لر ألحللد  رلللدرحا * للار سللاتارمسلل متر للسر ألجللسترس ألسللعات
م  وصررا نالسررت رنرف ترراركل  نمرر  نىجرر ر نصح ل رر  رصررلف مررال نصت رر    نمرر  نىجرر ر نالسرر

د   ت للررر و ررا ن ررال  نسررعل  لشررلر تح لررل دلناملكلرراع نىجرر ر باسررت دن  منحنررا فل لرربس 
صألجرر ر وصررا ف  نمرر  نىجرر ر نالسررم  لسررت ر وررادا ونررد مسررت لاع تت نفرر  مررع نصت رر   

عمةر أل يللتر ع للسر حللاكسر عللرحللد  اعللدر ع تكيللىراملل ر ألنصم حرر أ  تشرردد سرر ل نصرمررلل  
 عم معلللبر لللسر ع يلللارر ألجلللستر عح ي يللل رس  لللديدرحسلللس ار ععملللب ريةحللل رحار ع يلللارر
 ع قللل  رس ععملللسر السلللمسر لللسر ألجلللستركاعلللاريمللليةارأعللل ر  *اا ملللار ح ر  *لللاار ع يلللارر

 لطس*اع اعسر عسماحرع جستر عح ي ي ر*اعمحاار*اعتكعر- ألجسترس  ددرسسار ععمب[ر
 

د ص    طنسرررتنتق ف  تسررررلع نىجررر ر نالسرررملة ال لنب ررر  مرررارن لسرررتنتق صرررند ل نصن رررد نصررر
نىسرررار تترسرر لط  فرر  -باص ررر را ف  ل نأررر وصلرري و ررا فنرري وةمررة و ررا ف  د نمررة نىجرر ر

فترررنع نصت رر  ف تحررا ل نىجرر ر ف رر  نص حررال باىسرررارل   صكرر  حتررا فرر  رصررل نص قررعف فررر  
تطكرردع  ج ررة نأررر  هكرررن  ꟷنىسرررار -نرتفررا  نىجرر ر ال لسررب  د نمرراع فرر  نىجرر ر

 ماركسل
 

ا و ررا رصررلف فاسررتر  بتسرر لة نىجرر ر هرررن نىسررب     this ورن كنررع ترلررد دصررلةي ف رلرري
week’s wage settlement  برررل  فربرررا  نصرمرررل نصصرررناولل  نىصمرررا   نتحررراد

نىكبرررر فررر  فصمانلرررال   فررر  هررررن نصتسررر لة سلحصرررل نصرمرررال و رررا  فIG Metallنصرمرررال 

https://www.ft.com/content/9b468cc2-3f53-4aec-a18b-ea46c4f4430f
https://www.ft.com/content/9b468cc2-3f53-4aec-a18b-ea46c4f4430f
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ا  قلررادنع فرر  فجرر ره  هرر  فقررل بك لررر مرر  مررردل نصت رر   فرر  فصمانلرراف  نصرررا لب رر  حاصلرري
ا ونررد  70فو ررا مسررت   فرر   فرر  نصما ررة فرر   5.2  نصما ررةف  سلحصرر    و ررا فرر 11.6وامرري

ف باي ررافة وصررا دفرتررل  بمب رر  وجمرراص  قرردرن 2024فرر  نصما ررة فرر  وررا   3.3نصرررا  نصم بررل   

ف كبلرررر نالقتصرررادلل  فررر  كررر مرس Jörg Krämerكرنمرررر  گلررر ر ل  قرررال لررر ر 1500

ف و  نصن ابررراع  فربرررا  نصرمرررل طت صررر  ن وصرررا حرررل  سررر  بشرررط  Commerzbankبنرررل 

ة نصترامرررل مرررع  سرررا ر نصرررد ل نصناجمرررة وررر  نالرتفرررا  نصحررراد فررر  تكررراصل   نردنع كلفلررر
نىسررررارلط  فررر  -نص اقرررةلط   ف رررا : طمرررا كنرررع ىسرررم  هررررن حترررا نل  د نمرررة نىجررر ر

ي فرر  فصمانلررا سررلترل  و ررل   قبرر ل نصت فل رراع فرر   نص نقررع الف ى  حتررا فف ررل نصرمررال تنألمررا
 لق ت   نصشرن لة  ةل نصرامل  نصم ب ل 

 
لضكررد تح لررل صررند ل نصن ررد نصررد ص  ف رر  نصك لررر مرر  نىومررال نصتجرلبلررة نى ررر  نصترر  ترر  
نص لررا  ب ررا سرراب يال  فرر  نص نقررعف كانررع نىجرر ر كحصررة مرر  نصنرراتق نصمح رر  نيجمرراص  فرر  
جملررع نالقتصررادنع نصر لسررلة فرر  نن فررا  منررر نص مانلنلرراعل  برردال مرر  رصررلف نرتفرررع حصررة 

% 3-2ف أ ررع مررردالع نصت رر   ال تقلررد ورر  2019حتررا وررا   نىربرراحل    رر نل نصفترررا

 سن ليال
 

 
 

اف لبررد  فنرري ال ت جررد وةقررة وكسررلة بررل  نصت لرررنع فرر  نىجرر ر  نىسرررار  نصب اصررة   –فل رري
ع  بطن ررا  ا  ررةل   فمنحنررا فل لرربس نصكلنررقا نصكةسررلك  نصرررا لررقو  ب جرر د هرررن نصرةقررة قررد  برر 
ال   تأ ررر  فرر  نص نقررعف صرر حأ هرررن فرر  نصسرربرلنلاع ونرردما نرتفرررع نصب اصررة  نىسرررار مررري

 بربرررارا  ꟷتجرلبلرررة ف  منحنرررا فل لررربس مسررر   و رررا ن رررال  نسرررع فحررردع نصت ررردلرنع نص
-ف رررر ف ال ت جرررد وةقرررة برررل  نىجررر ر  نىسررررار  نصب اصرررةل  صرررلس هنرررال د نمرررة فجررر ر

 فسرارل
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نىسرررارف ل نصررل نالقتصرراد -و ررا نصرررج  مرر  هرررن نىدصررة نصترر  ترردح  د نمررة نىجرر ر
نص  رررر نصر لسررر  ص ت ررر   نصمسرررتمرل  نصسرررا د  نصسررر  اع نصرسرررملة نالدوررراة برررط  هررررن هررر  

ا ى  نصمررردنفرل  نالقتصرررادلل  وررر  نصرفسرررماصلة لرت رررد   ف    نصسرررب  فررر  رصرررل صرررلس ح ررري
نرتفرررا  نىجررر ر لسرررب  نصت ررر  ل  رصرررل ىن ررر  لرلرررد   ط رررب  نىجررر رط فررر  م نج رررة 
نصت رر   نصمتصرراود مرر  فجررل حمالررة نىربرراح  نصحفرراأ و ل ررال   صتح لرر  هرررن نص ررد ف فرررن   

  رفرررع فسررررار نصفا ررردا مررر  قبرررل نصبنررر ل نصمركقلرررة نصتررر  مررر  شرررطن ا ف  تسرررر  لررردوم 
 قاد  ف  نصرا  نصم بلل -نالقتصادنع ف  حاصة رك د 

 
ف ر ررلس مج ررس نالحتلررا   نصفلرردرنص  نىمرلكرر : طمرر  Jay Powellكمررا قررال جرراا بررا ل 

نص  رر ف لمكننررا للل  فرر  نىجرر ر  رر   moderatingحلررع نصمبرردف للل ف مرر   ررةل تررردلل 

 فرر  نصت رر   د   نال رر رنر وصررا وب رراة نالقتصرراد  نصركرر د  نرتفررا  مررردل نصب اصررة 
ا هررر  ف  نصم   ال  صررررصل هنرررال  رلررر  صررررصللط   نىك رررر   ررر حي ر ررر  نصكلنرررقا  كاتررر  مادلررري

: طمررا لترررل  و ررا Martin Wolffنصرمرر د فرر  فالنانشررلال تررالمقف مررارت  و  صرر   [  اصرر  

نىسرررارف نصترر  مرر  شررطن ا -محررافأ  نصبنرر ل نصمركقلررة[ فر رري هرر  منررع د نمررة نىجرر رو
قوقوررة نسررت رنر ت قررراع نصت رر  ل  لجرر  ف  تكرر   نصسلاسررة نصن دلررة محكمررة بمررا لكفرر  

 صتح ل  رصلل  بمرنا   رف لج  ف  ت   /تحافأ و ا بر  نصرك د ف  س ل نصرملل
 



 
 

جمة   أوراق  ي االقتصاد السياسي متر
 ف 

 
 

 

 
 6من  6 صفحة األسعار -األجوردحض أطروحة دوامة   مايكل روبرتس

 

نىسرررار -صفا رردا صررلس  قرر  د نمررة نىجرر رصرررن فررر  نص ررد  نصح ل رر  مرر  قلررادنع فسرررار ن
برر د      صكرر  قلررادا نصب اصررة  و رررا  نص رردرا نصتفا  ررلة ص رمررالل  فتررركر هنررا تر لرر   صرر  

Alan Budd ف كبلرررر نصمستشرررارل  نالقتصرررادلل  صرررر لس نصررر قرنة نصبرل ررران  مارجرلرررع

تاتشرررر فررر   مانلنلررراع نص رررر  نصما ررر : طربمرررا كرررا  هنرررال فشررر ان لت رررر   نص ررررنرنع 
صسلاسررلة نصفر لررة للل نصرررل  صرر  لصرردق ن فبرردين ص حأررة ف  هرررن هرر  نص رل ررة نصصررحلحة صت  ررلن ن

ك    سررل ة جلرردا ص  الررة صرفررع لنصت رر  ل   مررع رصررلف ف ررد رف ن ف  ونصمررره  نصن رردا[ سرر
نصب اصرررةف  كانرررع قلرررادا نصب اصرررة  سرررل ة مرج برررة ص  الرررة صت  لرررل قررر ا نص ب ررراع ومسرررت  [ 

 ■نصرام ةلط
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