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د؟ یابگیر، تورم افزایش میی ناشی از این بیماری همهقرنطینهاتمام  محضبهآیا 

باره ندارد. در آغاز بگویم که نرخ تورم قیمت کالاها ای در اینایده اصلیاقتصاد جریان 

روندی نزولی داشته به بعد  0891ی داری، از دههو خدمات در اقتصادهای بزرگ سرمایه

 تحریک با هدفی پول های مرکزی برای افزایش عرضهرغم تلاش بانکاست. و این به

 است.تقاضا و رسیدن به یک هدف تورمی خاص 

 

ف تر از نرخ هدگیری کرونا، نرخ تورم بسیار کمدرواقع، درست پیش از گسترش همه

 حفظ لحاظ از پولی سیاست. بود( سال دردرصد  2های مرکزی )معمولًا حدود بانک

 و مالی هایدارایی سوی به اعتبار /پول عوض در نبود؛ کارساز دیگر تورم متوسط نرخ

 ی که تاکنونمیزان بالاترین بهرا  هادارایی این قیمت و شدمی سرازیر غیرمنقول

 ند.رسامیبود  شدهتجربه
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 کارگرانهای وادهاما چرا میزان نرخ تورم برای ما مهم است؟ خب، کارگران و خان

از  تربیشیا خدمات آب و برق و سایر خدمات، و ها فروشگاه اجناس خواهند قیمتنمی

شاهد خواهند وکارها نمیها افزایش یابد. از طرف دیگر، کسبحقوق و مزایای آن

و کارفرمایان مجبور به توقف تولید  کاهش یافتهد، چرا که سود نهای نزولی باشقیمت

ی عمومی بر این است که شوند. بنابراین عقیدهخواهند شد و یا این که ورشکسته می

منظورمان دارانه مفید است؛ برای تولید سرمایه( moderate inflation) معتدلیک تورم 

 .(deflationها )نه کاهش قیمت است، (hyper-inflation) تورمابر ی مقابلنقطه

ها در اکثر کالاها و خدمات گیری کرونا، تورم قیمتی پس از همهطی دوران قرنطینه

مردم در قرنطینه بودند،  ، چرا کهسقوط کردو یا حتی  کاهش یافتها( )و نه تمام آن

ژه ویها، بهبه مرخصی فرستاده شده و یا شغل خود را از دست دادند. بنابراین از هزینه

یزان مکاسته شد. شاید عرضه به« اختیاری»ها برای سفر، سرگرمی و سایر موارد هزینه

 ای کاهش یافته باشد، اما تقاضا نیز به همان میزان کاهش یافت.سابقهبی
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وکارها بار دیگر احیا شوند؟ آیا با اما چه اتفاقی خواهد افتاد اگر و آنگاه که کسب

اضای تقحجم بالای دلیل ها، کاهش قیمت از بین خواهد رفت، یا بهورشکستگی بنگاه

های مرکزی ایجاد بانک با پشتیبانی ی کهمحوراعتبار( pent-up demandی )«بالقوه»

 ؟آمدتورم پدید خواهد یک ابر گوی آن نیست،ی موجود پاسخو عرضهشده است 

ای در این باره ندارد. همانطور که ولفگانگ همانطور که اشاره کردم، جریان اصلی ایده

بانکداران مرکزی واقعاً »گفته است:  تایمزفایننشالدر  (Wolfgang Munchau) مونچائو
لحاظ . تعداد زیادی نظریه و رویکرد بهندارند کندکه تورم چگونه عمل می درکی از این

در را که آنچه  مجدّانهها نتوانسته است نظری و آماری وجود دارد، اما هیچ یک از آن
گذرد توضیح دهد. در مورد بانک مرکزی اروپا، این عدم درک به بهترین دنیای واقعی می

ینی بیششود. پی تورم نمایان میهایش دربارهبینیشکل با شکست مضحک پیش
 یتمامبه، بازخواهد گشتدرصدی خود  2خاطر این باور غلط که تورم بالاخره به هدف به
ت، دار یاعداد تصادفی، یک میمون با تخته دستگاه نمایشتباه از آب در آمد. یک شا

 «کرد.عمل می بانک مرکزی اروپابهتر از  اسطرلابیا حتی یک 

بینی اشتباهی انجام داده که کسی پیش مسئله این نیست: »دهدمیمونچائو ادامه 
کننده این است که این ی نگران. نکتهکندی ما صدق میاین مسأله در مورد همهاست. 
شواهدی  فرایند تورم است. اخیراً مبنایی فقدان درک از دهندهها، نشانبینیپیش

شده  شدن موجب تغییر فرایند تورمدهد ممکن است جهانیوجود دارد که نشان می
ی مفید نیست. ما دقیقًا باشد. حتی اگر درست باشد، این امر لزوماً یک مشاهده

 «شویم.ای میدانیم که وارد چه دورهنمی

ی اصلی آن برای دلیل سردرگم بودن اقتصاد جریان اصلی این است که دو نظریه

ظریه، اولین ن. ی کافی خوب نبوده استاندازهبهداری، تورم در اقتصادهای سرمایه توضیح

ا ی نمای پول در جیبواسطهشود. تقاضا بهی قیمت شروع میاز سمت تقاضای معادله

 یشود. بنابراین، ما نظریهمی ایجادمان )چه خانوار و چه مشاغل( های بانکیحساب

 ی مقداری پول داریم.ی نظریهرا بر پایه ی تورمگرایانهپول

 :MV=PTاین نظریه یک فرمول ساده دارد: 

Mمقدار پول در اقتصاد : 

Vنرخ گردش پول در اقتصاد، یا همان سرعت گردش پول : 
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Pقیمت کالاها و خدمات : 

Tتعداد معاملات در بازار : 

ی مدرن آن یعنی میلتون فریدمن ترین چهرهاین استدلال، همانطور که معروف

(Milton Friedmanگفته است )ی ک پدیدهتورم همیشه و همه جا ی»گوید که ، می

(. اگر موقتاً 0891)میلتون فریدمن، علل و پیامدهای تورم، انتشارات آسیا، « پولی است

V  وT  ،د و یابها افزایش میاگر مقدار پول افزایش یابد، قیمت آنگاهرا کنار بگذاریم

ز تولید تر اتوان گفت که اگر مقدار پول سریعمی داشته باشیمبالعکس. یا اگر دوست 

 و خدمات )تولید ناخالص داخلی اسمی( افزایش یابد، تورم به وجود خواهد آمد.کالاها 

مل این است که این فرمول شا کردی ساده بیان این نظریهعلیه اولین چیزی که باید 

V  وT ناگهان کاهش شدیدی را تجربه کند و معاملات باشد و اگر سرعت پول بهنیز می

ی پول را خنثی د هرگونه افزایش در عرضهنتوانطرز چشمگیری کاهش یابند، میبه

ژه ویها بهی کشوراقتصادطی آن سرعت رشد کند. و این درواقع همان اتفاقی است که 

تواند نابراین سرعت معاملات اقتصادی میشود. بشدت دچار افت میدر رکودها، به

ند یا معکوس کند. و این همان چیزی است که در ی پول را ک  عرضه افزایشهرگونه 

ی پول نسبت به سال پیش به بیش از ، رشد عرضه2121حال رخ دادن است. در سال 

 .است درصد 2 زیر کشورها اکثر در تورم اما است، رسیدهدرصد  22

 

شدت کاهش یافته و اکنون طی بزرگ به زمان پایان رکودسرعت گردش پول از 

 است. طرز چشمگیرتری سقوط کردهبهگیری دوران همه
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تورم را هدایت  ،همچنین، شواهد تاریخی بر خلاف این نظریه است که مقدار پول

ی پول ضهاز عر (Schwarz) کند. در ابتدا بگویم که تحلیل تجربی فریدمن و شوارتزمی

با اشتباهات و ، 0811ی و رشد واقعی تولید ناخالص داخلی طی رکود بزرگ دهه

 .ه استهمراه بود« ایاسطوره»مفروضات 

سال گذشته مورد بررسی قرار دهیم )من  11 را طیکننده اگر تورم قیمت مصرف

کنم، اما در مورد سایر اقتصادهای بزرگ نیز صدق های ایالات متحده استفاده میاز داده

ی پول ثابت یا در حال کند(، نرخ تورم دارای روندی نزولی بوده، اما رشد عرضهمی

نرخ متوسط با  M2ی پول ، عرضه 2108و  0881های افزایش بوده است. بین سال

 2.1کننده فقط درصد در سال افزایش یافت، اما نرخ افزایش تورم قیمت مصرف 9.6

های ، هنگامی که بانکبه این سو 2119بزرگ در سال  رکودبوده است. و از درصد 

 یرا اعمال کردند، رشد عرضه (quantitative easing) «تزریق پول به اقتصاد»مرکزی 

 سال در درصد 0.9 به کنندهمصرف تورم اما یافت، افزایش سال در درصد 8.9به پول 

 .یافت کاهش

 ی قیمتی معادلهعرضه سمتها از ها است. آنی کینزیی اصلی دیگر نظریهنظریه

از افزایش قیمت مواد اولیه و افزایش دستمزد ناشی  ها،شوند. تورم قیمتوارد می

وان تد تقاضا( وجود داشته باشد، میمبو)ک« ناپایایی»شود. مادامی که در اقتصاد می

اده کرد ها استفهای بلااستفاده در کارخانهبیکاران بیشتری را به کار گرفت و از ظرفیت

اشتغال  اقتصاد در بهره برد و تورم افزایش نخواهد یافت. اما اگر موجودی انبارهاو از 

د دستمزدها را افزایش تواننکارگران می اماتوان عرضه را افزایش داد باشد، نمی کامل

. نماینددستمزد -ها در یک مارپیچ قیمتها را مجبور به افزایش قیمتدهند، و شرکت

https://voxeu.org/article/milton-friedman-and-data-adjustment
https://voxeu.org/article/milton-friedman-and-data-adjustment
https://voxeu.org/article/milton-friedman-and-data-adjustment
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ان را بست-بستان وجود دارد. این بده-ها یک بدهبنابراین بین سطح بیکاری و قیمت

 نشان داد. لیپسینی فحبه نام من نموداریتوان در می

 را رمتو میزان مورد در فیلیپس منحنی توضیحاتعکس  ،متأسفانه شواهد تاریخی

 رسید، جنگ از پس خود حد بالاترین به قیمت تورم ،0861 یدهه در. دهدمی نشان

 «تورمی رکود» بزرگ اقتصادهای اکثر. یافت افزایش بیکاری و شد کند اقتصادی رشد اما

(stagflation )کاری در اقتصادهای بزرگ بی نرخ بزرگ، رکود زمان از و. کردند تجربه را

یده ترین سطح خود رسترین سطح پس از جنگ رسید، اما تورم نیز به پایینبه پایین

نقاط  «نمودار»به ) است تقریباً دیگر به محور افقی چسبیدهاست. منحنی فیلیپس 

 (.توجه کنید برابر تورم در اقتصادهای پیشرفتهای در نمودار بیکاری در قهوه

 

، عضو (Benoît Cœuréآ )کو وااست. درواقع ، بنو شده« گیج» یاصل انیجر نیبنابرا

وپنجه تورم دست ینظریهاقتصاد با  »است:  گفته راًیاروپا اخ یبانک مرکز یرهیمدئتیه
مربوط  حاتیاند. توضکنار گذاشته شده یدرستبه ییگراو پول یپول نظریاتکند. ینرم م

 هم اندکی( مورد حمله قرار گرفته است اما هنوز پسیلیف ی)منحن یداخل به کسادی

https://en.wikipedia.org/wiki/Phillips_curve
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 انددر تلاشوجود دارد که  یسنجاقتصاد یمقاله یادیتعداد ز»  کهیحالو در« ه استزند
 افتهیتقلیل یدهیچیپ یهاونیدر رگرس را بیشهمبستگی چشمگیر  بیضرتا 
(reduced-form regressions) که تورم را های شخصی در رایانه ی موجودهادر مدل ای
 دهینام پسیلیف منحنی نیزاین  کهدفاع کنند ) آناز  ای و بپوشانندکند یم ینیبشیپ
 آکو «است. یناکاف شهیهم یاقتصادسنج جی(. نتاها بیفزایدیسردرگم تا بهشود یم

 ،«دگم شو یاقتصادسنج هایابهام نیتواند در ایم یهرکس»کند: یم گیریجهینتچنین 
متحده اظهار داشت: الاتیارزرو سابق فدرال  سی، رئ(Janet Yellen) لنینت و ج

 «.باشد" نادرست"اساسًا تواند یتورم م ییایدرک پو یاچارچوب ما بر»
 یادبهبود اقتص ینوعشاهد پس از اتمام قرنطینه که  ایآ که نیدر مورد ا یاصلجریان 

. «چنین بشود نهایتاًدانیم، اما شاید نمی»: گویدبازخواهد گشت میتورم خواهیم بود 

ارائه ورم ی تدرباره یثرتربدیل و مؤ ینظریهتواند یم یستیمارکس یاسیاقتصاد س ایآ

 بحث خواهم کرد. نیدر مورد ا یبعد یادداشتدهد؟ در 

 

های لحاظ تجربی نادرستی نظریهچرا بهدقیقاً ی تورم، توضیح دادم که درباره اینجاتا

اقتصاد جریان اصلی درمورد آنچه که  در نتیجهجریان اصلی تورم اثبات شده است؛ و 

. در این پست شود سردرگمیدچار شود باعث تورم در قیمت کالاها و خدمات می

 اند، چرا که براصلی تورم بسیار متزلزل های جریانخواهم استدلال کنم که نظریهمی

د. ان، تدوین نشدهکندداری عمل میی تولید سرمایهاساس قانون ارزشی که در شیوه

 اند.همین دلیل محکوم به شکستگرایی و کینزی بههای پولنظریه

ی جریان اصلی مخالف بود. مارکس به دو دلیل، مخالف مارکس با هر دو نظریه

ها و ]سایر نهادهای زا است، و توسط بانک( پول درون0ری پول بود: )ی مقدانظریه

طور کلی، پول ( به2دولتی؛ و ) یبدون پشتوانه شود، نه توسط پولپولی[ ایجاد می

 تولید کالا است و از آن مستقل نیست.در ی ارزش دهندهنشان

ی مقداری پول مراجعه کنیم، خواهیم داشت: ی نظریهبنابراین اگر به معادله

MV=PTّیت از . از نظر مارکس، جهت اصلی علPT  بهMV  است، نه برعکس )یعنی از

زا است و داری عاملی درونپول به قیمت(. پول در تولید سرمایهاز قیمت به پول، نه 

 طوری پول بهیرد نه از خلق پول. عرضهگهای تولیدات از خلق ارزش شکل میقیمت
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ی های عامدانه برای تغییر در عرضهکلی تابع تغییرات قیمت خواهد بود، بنابراین تلاش

 1ها را تعیین کند.تواند تورم در قیمتپول نمی

، چرا که افزایش دستمزد دکرنیز مارکس رد را  (Cost-push) های فشار هزینهنظریه

 شود. همانطور که مارکس در مباحثات خود با وستوننمی منجر به افزایش قیمت

(Weston از اعضای )کرد افزایش دستمزد باعث تورم کارگری که استدلال می یاتحادیه

مبارزه برای افزایش »ده است: بیان کر 2«ارزش، قیمت و سود»کتاب  در شود،می
توان در مسیر تغییرات پیشین دنبال نمود و دستاورد ضروری را تنها می دستمزد

تغییرات پیشین در میزان تولید، قدرت تولیدی نیروی کار، ارزش کار، ارزش پول، میزان 
اند، و هوابست تقاضا و که به نوسانات عرضه یهای بازاریا شدت استثمار، نوسانات قیمت

، واکنش نیروی کار امکل؛ در یک صنعتی است هایچرخهسازگاری با مراحل مختلف 
 «)تأکید از من است(. استیشین سرمایه پهای علیه کنش

مبارزه برای افزایش دستمزد از تمام این شرایط، و فقط با در نظر  مستقل دیدنبا »
فرض غلط گرفتن تغییر دستمزد و نادیده گرفتن سایر تغییرات ناشی از آن، از یک پیش

طور گسترده، مارکس استدلال کرد به« ی نادرست برسید.کنید تا به نتیجهشروع می

شود، اما بر قیمت کلی سود مینرخ دستمزد منجر به کاهش نرخ  عمومیافزایش »
 «گذارد.کالاها تأثیری نمی

را  ایتوان نظریهی تورم تدوین نکرد، اما آیا میی جامعی دربارهمارکس هرگز نظریه

، (Guglielmo Carchedi) دیکگوگلیلمو کار ی ارزش مارکس بنا کرد؟بر مبنای نظریه

ای دارد. اثر وی در اواخر سال جاری اقتصاددان مارکسیست ایتالیایی، چنین نظریه

ای اصلی او را به طور خلاصه بیان هطور کامل منتشر خواهد شد. اما بگذارید بحثبه

 کنیم.
                                                      

ی مارکس قرار دارد. درباره گرایانپولی مقابل نظر . استدلال رابرتز از این بابت مهم است که درست در نقطه0

 پرداز مقداریحتی مارکس هم یک نظریه»گوید که ی خود با برایان اسنودان و هوارد آر.وین میفریدمن در مصاحبه

 خواندن مصاحبه بنگرید به:برای کند. چنین چیزی را رد میبا استدلالش رابرتز  «.بود
Snowdon, B., & Vane, H. R. (2005). Modern macroeconomics: its origins, 

development and current state. Edward Elgar Publishing. 

2 .Value, Price and Profit – اری یراستو بانفیسه نمدیان پور،  و ی میرجواد سیدحسینیاین کتاب با ترجمه

 م.– توسط نشر لحظه به چاپ رسیده است سعید امیدوار

https://www.marxists.org/archive/marx/works/1865/value-price-profit/
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1865/value-price-profit/
https://www.researchgate.net/scientific-contributions/2032641330-Guglielmo-Carchedi
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وری نیروی کار را افزایش دهد، در تلاش است تا بهره پیوستهدارانه تولید سرمایه

یعنی به ازای هر کارگر، واحدهای بیشتری از کالا تولید کند. اما این بدان معنی است 

قط نیروی کار است که فازای هر واحد کالا کاهش خواهد یافت. ازآنجاییکه زمان کار به

دهای کالا و واح یعرضهکه گرایش عمومی برای افزایش آفریند، درحالیکه ارزش می

کالاها در درازمدت  ارزشحال گرایشی عمومی به کاهش خدمات وجود دارد، درعین

 اندوزکار، فرآیندی است یدارسرمایهوجود دارد. این بدان دلیل است که انباشت 

(labour-saving process)وری نیروی کار سقوط ، بنابراین ارزش کالاها با افزایش بهره

تولید  کالاهادر  موجود( بیشتری از مقدار ارزش use values) یخواهد کرد. ارزش مصرف

به ارزش بستگی داشته باشد، یک گرایش  اتهای تولیدشود. بنابراین، اگر قیمتمی

لاها وجود دارد. چرا که ارزش کل با گذشت ذاتی نه به افزایش، بلکه به کاهش قیمت کا

 یابد.زمان نسبت به تولید کل کاهش می

تقاضا برای کالاها، به ارزش جدید ایجادشده در تولید بستگی دارد. ارزش جدید، به 

ی واسطهدهد. ارزش جدید بهمی جهتی کالاها عرضه در برابرتقاضا یا قدرت خرید 

شود. با دستمزدها، کالاهای مصرفی ی طبقاتی به دستمزد و سود تقسیم میمبارزه

 گذاری.ای یا سرمایهشوند و با سودها، کالاهای سرمایهخریده می

اما ارزش جدید گرایش به کاهش خواهد داشت: اول، بدین خاطر که ارزش کل 

 یابد...می ی کالاها کاهشنسبت به عرضه

 

 NIPA GDPهای محاسبات نویسنده بر اساس داده
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 یدارسرمایه(. انباشت c/vسرمایه ) وار )ارگانیک(اندامدلیل افزایش ترکیب و دوم به

( گرایش cمواد اولیه و غیره ) تأسیسات،آلات، ، بنابراین ارزش ماشیناست ی کارکاهنده

که قیمت تولید جایی( افزایش یابد. ازآنvبه این دارد که نسبت به ارزش نیروی کار )

( تشکیل شده است، افزایش v+s( و ارزش جدید )cی ثابت )از نظر ارزش، از سرمایه

c/v دارد. اتگرایش به کاهش سهم ارزش جدید در قیمت تولید 

 

 منبع: محاسبات نویسنده

تولیدات، و ارزش جدید نسبت به ارزش کل  یارزش کل نسبت به ارزش مصرف

 زداتورمیا  (deflationaryضدتورمی ) فشار ،در بلندمدتکاهش خواهد یافت. بنابراین 

(disinflationary بر ) قیمت کالاها وجود دارد.روی 

ر بمدت فشار رو به بالا توانند در طولانیاما عوامل متقابلی نیز وجود دارد که می

 یها برای کنترل عرضهویژه دخالت مقامات پولی و تلاش آناعمال کنند؛ به هاقیمت

 پول.

( وجود دارد که VRIگوید که یک نرخ ارزش تورمی )می کارکدیی تورم نظریه

ول ی پترکیبی از تأثیر تغییرات قدرت خرید دستمزدها و سودها )ارزش جدید( و عرضه

(. عامل اول عامل M2شود )ها سنجیده میهای نقدی در بانکسپرده بااست که 

 یکه عامل دوم عاملکننده است و باعث کاهش تورم قیمت خواهد شد، درحالیتعیین

 خواهد تورم را افزایش دهد، اما همواره موفق نبوده است.که میمتقابل است 
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( + درصد تغییر CPP) = درصد تغییر در دستمزدها و سودها (VRIنرخ ارزش تورم )

، متوجه 0891های ایالات متحده از سال (. با استفاده از دادهM2ی پول )در عرضه

ن دلیل است که ایابد. این بددر درازمدت کاهش مینرخ ارزش تورمی شویم که می

کند و ( دستمزدها و سودها با سرعت کمتری رشد میCPPقدرت خرید ترکیبی )

نرخ ارزش تورمی  رشد( برای جلوگیری از کاهش M2ی پول )در عرضه یهرگونه تغییر

 کافی نبوده است.

 

 منبع: محاسبات نویسنده

د؟ وجود دارقوی کننده همبستگی و تورم قیمت مصرف نرخ ارزش تورمیاما آیا بین 

شاخص قیمت افزایش یافت و تورم نرخ ارزش تورمی ، 0868و  0891 هایسال بله. بین

نرخ ،  2108و  0891 هایسال متحده نیز افزایش یافت؛ بین ایالات یکنندهمصرف

 نیز کاهش یافته است. کنندهشاخص قیمت مصرفکاهش یافته و تورم  ارزش تورمی

را برای هر سال در برابر تورم واقعی  نرخ ارزش تورمیهای بینیدرواقع، اگر پیش

 قوی ها همبستگیدرازمدت میان آن مدلسازی کنیم، در کنندهشاخص قیمت مصرف

 یکنندهمصرفبرای تورم قیمت VRIبینی الگوی تورم وجود دارد. در نمودار زیر، پیش

ط )خطو کنندهشاخص قیمت مصرفبا تورم واقعی  متحده )خطوط نارنجی( کاملاًایالات

یان یا گراهای پولبینیمراتب بهتری از پیشی بهالگو، نتیجه . اینهمخوانی داردآبی( 
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 زداییتورماصطلاح ی بهدوره، 0881ی دههویژه از اوایل کند، بهمنحنی فیلیپس ارائه می

 ها را متحیر کرده است.گرایان و کینزیکه پول

 

اهش اند، کهای جریان اصلی که سردرگمی ارزش تورم، برخلاف نظریهبنابراین نظریه

ویژه از بهدهد. اگر چه توضیح می 0891ی کننده را از دههی قیمت مصرفتورم سالانه

های مرکزی پول بیشتری به اقتصاد تزریق بانک ،و پس از رکود بزرگ 0881ی دهه

د ارزش جدید همچنان که رش، ازآنجاییتسریع شد M2ی پول کردند و رشد عرضه

همچنان تورم را  ، کاهش ترکیب قدرت خرید دستمزدها و رشد سودهاشدکندتر می

 .شتداپایین نگه 

 پیش بینی کرد؟ اگر توان مسیر تورم را در دوران فراگیری کرونا و پس از آنآیا می

ا یبازخواهد گشت آیا تورم پس از دوران کرونا این که درست باشد،  کارکدی ینظریه

بینی نرخ ارزش و درنتیجه به پیش M2بینی شما از ارزش جدید و رشد پول به پیشنه، 

ی خواند شاکی خواهد شد که نظریهوقتی این مطلب را می کارکدیتورم بستگی دارد. 

فقط بینی تورم طی توان از آن برای پیشارزش تورم در درازمدت صادق است و نمی

 .برایتان شرح دهم، اجازه دهید حالچند سال استفاده کرد. اما بااین

https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecb.wp2435~42e97b8aaf.en.pdf?4503534454a3d3d8a4361e87131fc264
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecb.wp2435~42e97b8aaf.en.pdf?4503534454a3d3d8a4361e87131fc264
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رخ داده، که  M2ی پول ، افزایش چشمگیری در عرضه2121سال یعنی امسال، 

 شتدا انتظار توانمی اما. است داشته افزایش گذشته سال به نسبتدرصد  22تاکنون 

 افت بنابراین- یابد کاهشدرصد  21 حدود در دستمزد ودرصد  22 حدود در سود که

به تورم قیمت  VRI. مدل رخ خواهد داد درت خرید و ارزش جدیدق ترکیب در بزرگی

 ایسالانه نرخ شود،می 0.1تا  1.2در سال جاری حدود  متحدهالاتای یکنندهمصرف

ی شاخص سالانه تورم حاضر حال در. است نشده مشاهده بزرگ رکود عمق زمان از که

 0.1 به ژوئیه در ژوئن، دردرصد  1.6متحده پس از افت به ایالاتی کنندهقیمت مصرف

 .استرسیده  درصد

درصد افزایش  2( دستمزد اسمی 2122و  2120اگر فرض کنیم طی دو سال آتی )

 01به  M2که رشد پول د، درحالیندرصد افزایش یاب 02و  01ترتیب به هایابد و سود

شاخص درصد  1.2تا  1.1 ی، تورم سالانهVRI مدلدرصد در سال کاهش یابد، آنگاه 

که ننه ای کند،بینی میطی دو سال آینده پیشرا متحده ایالات یکنندهقیمت مصرف

  ها کاهش یابد.چنان که برخی انتظار دارند قیمت

ارزش  یتر این که آنچه نظریهها بستگی دارد. مهمفرضالبته، این نتیجه به پیش

های تورم در جریان اصلی اقتصاد به دلیل نادیده دهد این است که نظریهتورم نشان می

 اترنه تغییو ، ارزشغییرات در خورند. هنگامی که تی ارزش شکست میگرفتن نظریه

توان مسیر حرکت تورم را تحت نظام ، میگیرنددر پول یا اشتغال، مورد تحلیل قرار 

 داری شناخت.تولید سرمایه

ی ارزش تورم را پوشش وجه تمام نکات و استدلالات نظریههیچبه یادداشتاین 

نوان عتشار و بهدست ان ی دانشگاهی درطور مفصل در یک مقالهدهد. این نکات بهنمی

 کارکدیکه  (Through the Prism of Value) منشور ارزشکاوشی در فصلی از کتاب 

 اند.صورت مشترک تالیف کرده و در سال آینده منتشر خواهیم کرد آمدهو من به

 پیوند با منبع اصلی:
1) https://thenextrecession.wordpress.com/2020/08/17/covid-

and-inflation/ 

2) https://thenextrecession.wordpress.com/2020/08/21/a-marxist-

theory-of-inflation/ 

https://thenextrecession.wordpress.com/2020/08/17/covid-and-inflation/
https://thenextrecession.wordpress.com/2020/08/17/covid-and-inflation/
https://thenextrecession.wordpress.com/2020/08/21/a-marxist-theory-of-inflation/
https://thenextrecession.wordpress.com/2020/08/21/a-marxist-theory-of-inflation/

