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  ٣٣فصل 
  

  وسيلۀ گردش در سيستم اعتباری                               
  
 
 زياد اين توضيح دهندۀ اين است که چرا فشار. تنظيم کنندۀ برزِگ سرعِت گردش اعتبار است» 

 the currency theory reviewed( «. کاملگردش است با يک  منطبقأروی بازار پول عموم
   ). ۶۵ صفحۀ  

از يک طرف همۀ روشهايی که باعث صرفه جويی .  بايد دوگانه درک شوداين        
اما از طرف ديگر ميتوان يک . در وسائل َدَوران ميشوند، بر اساس اعتبارات هستند

 B آنرا امروز بعنوان پرداخِت يک برات به A.  پوندی را فرض گرفت۵٠٠اسکناس 
اين يکی باز هم همان  ذارد، آنرا در همان روز نزد بانکدارش سپرده ميگBميدهد؛ 

 آنرا به بانک خود می پردازد، بانک C تنزيل ميکند؛ Cروز يک برات را با آن برای 
سرعتی که اسکناس در اينجا با . آنرا بمثابۀ پيش پرداخت به دالل سفته ميدهد و غيره

آن گردش ميکند و برای خريدها يا پرداختها بخدمت گرفته ميشود، با آن سرعتی 
دوباره و دوباره در شکل يک سپرده به شخص باز } اسکناس{ ی ميشود که آن ميانج

صرفه جويی محض در . ميگردد و مجددًا به صورت وام به ديگری منتقل ميشود
} clearing house{وسيلۀ گردش در شکل کامًال متکامل خود در مؤسسات تهاتری

ملکرد مسلط پولها بمثابۀ محِض برواِت موعد سررسيده و ع نمايان ميگردد، در مبادلۀ
اما وجوِد خوِد اين بروات مجددأ متاثر . وسائل پرداخت تنها برای هموار سازي مازاد

. است از اعتباری است که سرمايه داران صنعتی و تجار متقابأل به همديگر ميدهند
ن اگر اين اعتبار کاهش يابد، تعداد بروات نيز کم ميشود بويژه طوالنی مدتها و بدنبال آ

و اين اقتصاد صرفه جويانه که . اين شيوۀ هموارسازی نيز از کارکرد باز می ايستد
متشکل است از برداشتن پول از معامالت و تمامًا بر مبنای عملکرد پول بعنوان وسيلۀ 

بغير از ( پرداخت قرار دارد، چيزی که بنوبۀ خود متکی به اعتبارات است، ميتواند
: فقط از دو نوع باشد)  متمرکز سازِی اين پرداخت هاتکنيک کم و بيش تکامل يافتۀ

ديوِن قرضۀ متقابل، نمود شده توسط بروات و چک ها، که يا نزد همان بانکداری 
يکسان ميشوند که ديون را تنها از حسابی به حساب ديگر منتقل ميکند، يا اينکه 

يليون بروات در  م٨−١٠تمرکز . ١١بانکدارهای مختلف آنها را متقابًال هموار ميکنند
                                                 

  ادامه در زيرنويس صفحۀ بعد:  ميانگين تعداد روزهايی که يک اسکناس در گردش می ماند - ١١
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} Gurney{، گورنی}Overend{دستهای يک دالل سفته بطور مثال شرکت آورِاند
. و شرکاء، يکی از مهمترين حربه ها برای توسعۀ محلِی مقياِس اين هموارسازی بود

از طريق اين صرفه جويی کارآيِی وسيلۀ گردش، تا آنجاييکه حجم کمتری از آن برای 
از طرف ديگر سرعت پولهايی که . ، افزايش می يابدموازنۀ حسابها احتياج است

کامًال ) از اين طريق نيز صرفه جويی ميشود( بعنوان وسايل گردش در جريانند
بستگی دارد به جريان خريد و فروش و يا همچنين به پيوستگِی پرداختها تا آنجاييکه  

 کرده و اما اعتبارات سرعت گردش را وساطت. پی در پی به پول انجام ميگيرند
يک قطعه پول ميتواند مثًال فقط پنج  َدَوران را به . ازاين طريق آنرا افزايش ميدهد

اجرا درآورد و مدت زمان طوالنی تری را نزد هر شخص بماند ــ تنها به مثابۀ ابزار 
 از B بخرد، B، صاحب اصلی آن، از Aگردش بدون دخالت اعتبارات ــ وقتی که 

C ،C از D ،D از E ،Eاز  F يعنی وقتی که  انتقالش از يکی به ديگری فقط از 
 بصورت A پولی را که از Bاما وقتی که . طريق خريد و فروش واقعی اتفاق  بيافتد

پرداخت دريافت کرده به سپرده نزد بانکدارش ميگذارد، و اين يکی از طريق تنزيل 
بانکدارش به سپرده  آنرا نزد D ميخرد، D منتقل ميکند، و اين از Cيک برات آنرا به 

 خريداری ميکند، در نتيجه حتی F قرض ميدهد که او هم ازEميگذارد و اين آنرا به 
تنها از طريق عمليات اعتباری ) وسايل خريد( سرعتشان بعنوان وسايل گردش محض

، سپرده C نزد بانکدارش و تنزيل اين يکی برای Bسپرده گذارِی : وساطت ميشود
، يعنی از طريق چهار عمليات E و تنزيل اين يکی برای  نزد بانکدارشDگذارِی 
بدون اين عمليات اعتباری همان قطعه پول نميتوانست در زمان داده شده پنج . اعتباری

اين از دستی به دست ديگر شدن بدون دخالت خريد . خريد متوالی را به انجام برساند
انتقال آن از يکی به  در اينجا - بصورت سپرده و از طريق تنزيل-و فروش واقعی

  . استشدت بخشيده ديگری را در يک سری از معامالت واقعی
    قبًال ديديم که چگونه يک و همان اسکناس ميتواند سپرده ای را نزد بانکداران 

به همان صورت ميتواند سپرده های مختلف را نزد همان بانکدار . مختلف تشکيل دهد
 B به سپرده گذاشته يک برات را برای Aه بانکدار با آن اسکناسی ک. تشکيل دهد

 همان اسکناس را نزد همان بانکداری که C پرداخت ميکند و C به Bنزول ميکند، 
  .آنرا صادر کرده بود به سپرده ميگذارد

                                                                                                                                                 
1792 ? 236 209 31 22
1818 148 237 121 18 13
1846 79 71 34 12 8
1856 70 58 27 9 7

 
،  «در گزارشات مصوبات بانک»گردآوری شده توسط مارشال، صندوق دار بانک انگليس،( 

1857 ، II ٣٠١ ، ٣٠٠ ، مالحظات صفحۀ(   
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                                                 *********  

    
ثابت شد که حجم ) ٢، III فصل ١ جلد(     بيش از اين در ارتباط با گردش پول ساده

پول واقعًا در گردش با پيش فرض سرعت گردش و صرفه جويی در پرداختها، از 
همان قانون هم برای گردش . طريق قيمت کاالها و حجم معامالت تعيين ميگردد

  .اسکناس صادق است
ه در تا جاييک  در هر سال بانک انگليسهای اسکناس ساالنۀ تعداددر جدول ذيل متوسِط

 اسکناسهای ،ی پوند١٠ و ۵ هایاسکناس يعنی مبالغ  ثبت شده است،دست عموم بودند
 درصدی  پوندی در ضمن٢٠٠−١٠٠٠ درشت  و در اسکناسهاییپوند  ٢٠−١٠٠

  .دن که هر کدام از اين ستونها تشکيل ميده رااز کل گردش
  . شده استحذفمبالغ به هزار است يعنی سه رقم آخر 

 اسکناسهای سال
 اسکناسهای % ۵−١٠£

£٢٠−١٠٠ % 

 
 اسکناسهای
£٢٠٠−١٠٠٠ 
 

 کل %

1844 9,263 45.7 5,735 28.3 5,253 26.0 20,241 
1845 9,698 46.9 6,082 29.3 4,942 23.8 20,722 
1846 9,918 48.9 5,778 28.5 4,590 22.6 20,286 
1847 9,591 50.1 5,498 28.7 4,066 21.2 19,155 
1848 8,732 48.3 5,046 27.9 4,307 23.8 18,085 
1849 8,692 47.2 5,234 28.5 4,477 24.3 18,403 
1850 9,164 47.2 5,587 28.8 4,646 24.0 19,398 
1851 9,362 48.1 5,554 28.5 4,557 23.4 19,473 
1852 9,839 45.0 6,161 28.2 5,856 26.8 21,856 
1853 10,699 47.3 6,393 28.2 5,541 24.5 22,653 
1854 10,565 51.0 5,910 28.5 4,234 20.5 20,709 
1855 10,628 53.6 5,706 28.9 3,459 17.5 19,793 
1856 10,680 54.4 5,645 28.7 3,323 16.9 19,648 
1857 10,659 54.7 5,567 28.6 3,241 16.7 19,467 

  
 )VIXX ،١٨۵٨ ص.  A.B(  

                                                                          
  افت کرده هرچند١٨۵٧ تا ١٨۴۴مجموع کل اسکناسهای در گردش محققًا از    

، به باالی ميشودشان داده ن، که از طريق صادرات و واردات  تجاریکسب و کار
از £ ١٠تا  ۵ خرِد های ليست نشان ميدهد، اسکناسهمانطور که. دوبرابر رسيده است

و اين درست .  افزايش يافتند١٨۵٧در £ ١٠۶۵٩٠٠٠ به  ١٨۴۴در £ ٩٢۶٣٠٠٠
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برعکس اسکناسهای با مبالغ .  آنزماندر افزايش شديد گردش طالمترادف بود با 
در   £ ٣٢۴١٠٠٠به  £ ۵٨۵۶٠٠٠ از -کمتر ميشوند) £١٠٠٠  تا ٢٠٠از ( درشت
اين بدين نحو . عنی يک کاهِش بيشتر از  دو و نيم  ميليون پوند استرلينگی ي . ١٨۵٧

  :                                                                                  توضيح داده ميشود
 خصوصِی لندن بانکهای سهامی را در ترتيبات مؤسسات تهاتری داران بانک١٨۵۴در ژوئن »  

مبادلۀ . ند و کوتاه زمانی پس از آن نقل و انتقال بانکی در بانک انگليس انضمام داده شدپذيرفت
 حاال از طريق حسابهايی که بانکهای مختلف در بانک ۀ چکها و براتها بصورت تهاترروزان

ها سابقًا دارمتعاقب اين سيستم، آن اسکناسهای درشتی که بانک. انگليس دارند به اجرا در می آيند
)                                     A.B ١٨۵٨ص .V( « .  ميکردند ديگر لزومی نداشتنداستفادهی تصفيۀ حسابهايشان برا
ا ميتوان به چه ميزانی استفاده از پول در بازرگانی بزرگ به حد اقل تقليل يافته ر    

 به چاپ رسيده و به کميتۀ بانک ١٠٣ يادداشت III فصلI جلداز روی جدولی که در 
، يکی از بزرگترين بنگاههای ء و شرکا}Dillon{، ديلون}Morrison{ريسونوم

از آنجا ها را ال از انواع کاذخيره اش خرد ميتواند همۀ معامله گرلندن که يک 
                          . ديد، ارائه شد،خريداری کند

 شرايط ديگری ١٧۴١، شمارۀ ١٨۵٧، A.Bنيومارک در مقابل .  وارشگزطبق     
پستی تمبر : تنداشرفه جويی در وسايل گردش دخالت دهمچنين در ص نيز

 خالصۀ کالم بهبود وسايل ،، تلگراف ها آهن، راه}penny postage{ارزان
رتی پنج ارتباطی؛ بدين ترتيب انگليس ميتواند تقريبًا با همان اسکناِس در گردش، تجا

 معلوِل پس کشيدِناين در ضمن به درجۀ بااليی . تا شش بار بزرگتر داشته باشد
 در اينجا توضيح مارکنيو. از گردش نيز بوده است £ ١٠تر از تشکناسهای دراس

 های اسکناس و ايرلند، جائيکهگردش اسکناس در اسکاتلند  اينکهای برطبيعی يی را
. ( يابدرصد افزايش داشته است، را می  د٣١بًا ، تقريندسته در گردش  نيزيک پوندی

 اسکناسهای نضمام، با انگليس در گردش اياالت پادشاهیهایکل اسکناس. ) ١٧۴٧
 ٧٠= گردش طال ). ١٧۴٩( دن ميليون پوند استرلينگ باش٣٩ بايد بالغ بر ،يک پوندی

-١٨٣۴گردش اسکناس در  در اسکاتلند). ١٧۵٠(ميليون پوند استرلينگ 
£ ۴٠۵٠٠٠٠ ــ١٨۵۴و در  £ ٣٠٢٠٠٠٠ – ١٨۴۴، در  £٣١٢٠٠٠٠٠

  ).                                                                                           ١٧۵٢(بود
 اسکناس   انتشار دهندۀبهيچوجه در يد بانکهای است که اين  واضح همتا همينجا    

 را افزايش دهند تا زمانيکه اين اسکناسها در هر نيست که تعداد اسکناسهای در گردش
غير در اينجا صحبت اصًال بر سر پول کاغذی [ با پول باشندمعاوضه قابل زمانی 

نها آنجايی ميتوانند وسيلۀ گردش  غير قابل تبديل تاسکناسهایقابل تبديل نيست؛ 
طور مثال ، همانگونه که بپشتوانه شوند دولتی اتی شوند که از طريق اعتبارمعمو

از اين طريق آنها زير چتر قانون پول کاغذی دولت قرار . االن در روسيه رخ ميدهد
نشان . سکه : C، ٢ ، III فصل I جلد.(  اين توضيح داده شدميگيرند، که پيش از

  ]                                                                          انگلس. ف–) ارزش
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سکناسهای در گردش از احتياجات کار و کاسبی متابعت ميکند و هر حجم ا    
چون در انگليس اين فقط . اسکناس زائدی درجا به صادرکننده اش باز پس ميرود

 گردش عمومی بعنوان وسيلۀ پرداخت قانونی  دراسکناسهای بانک انگليس است که
 بی اهميت محلی و  فقطموجود است، لذا ما در اينجا می توانيم از گردِش اسکناِس

.                                                                                           صرف نظر کنيمشعبهبانکهای 
 چنين اظهار نظر C.B. ١٨۵٨ ،رئيس بانک انگليس، در مقابل}Neave{نيوآقای 

   :نديکم
، اتخاذ ميکنيد که شما   هر مقياسی نظر ازيد که صرفئشما ميگو» :)سئوال(٩۴٧شمارۀ     

 بنظر عادی  تحت شرايط -باقی ميماند؟  £ ٢٠٠٠٠٠٠٠ يعنی تقريبًا ،اسکناسهای نزد مردم همان
ظ. داشته باشد  £٢٠٠٠٠٠٠٠ احتياج به تقريبًا  مصرفی مردممی آيد که عادات  ات دوره اِیلح

.  افزايش پيدا ميکند ديگر نيز١۵٠٠٠٠٠ يا ١٠٠٠٠٠٠  در آنها وجود دارد که در سالويژه ای
 «، ميتوانند آنرا هميشه نزد بانک انگليس بدست آورندبخواهند که اگر مردم بيشتر اعالم کردممن 

 به شما اجازه نميدهند که حجم }panic{ اضطراب هراس وشما گفتيد که مردم در حالت» .٩۴٨ -
 من فکر ميکنم که -ن مورد توضيح بدهيد؟ اسکناسها را کاهش دهيد؛ من از شما ميخواهم که در اي

اضطراب مردم کامًال اين امکان را دارند که اسکناس بدست آورند؛ و تا  هراس و  در لحظۀ
 استفاده کرده و اسکناسها را از مسئوليت دارد، مردم ميتوانند از اين مسئوليتهنگاميکه بانک يک 

وسيلۀ  £ ٢٠٠٠٠٠٠٠ هر زمانی تقريبًا آيا بنظر ميرسد که در» .٩۴٩ -.« استرداد کنندبانک
ميتواند . به اسکناس نزد مرم؛ اين نوسان دارد £ ٢٠٠٠٠٠٠٠ -پرداخت قانونی مورد نياز باشد؟ 

و غيره باشد؛ اما بطور ميانگين ميتوان گفت  £ ٢٠٠٠٠٠٠٠ ، £١٩٠٠٠٠٠٠،  £١٨۵٠٠٠٠٠
                    « . £٢٠٠٠٠٠٠٠تا  £ ١٩٠٠٠٠٠٠از 

      Commercial Distressماس توک در برابر کميتۀ لردها درمورد    توگواهِی
  :                                                   ٣٠٩۴ شمارۀ  )D.C ١٨۴٨/ ۵٧ ( } بازرگانیمضيقۀ {
 خود زياد کند اردۀ به در دست مردمبانک هيج قدرتی در اين مورد که حجم  گردشش را »      

 یتا عمليد مردم کاهش دهد،البته نه بدونين قدرت را دارد که حجم اسکناسها را نزندارد؛ اما ا
  «                                                                     .خيلی شديد

ر بوده است، غير تينگهام بانکدا سال در نا30 که }J.C.Wright{رايت.ث.ج    
 مقدار بيشتری اسکناس را از آنچه  قادر باشندايالتی زمانی بانکهای ممکن بودن اينکه

 در جزئيات بحث ميکند؛ و بعد از آن در  نگه دارند،که مردم الزم و تقاضا دارند،
:                            ٢٨۴۴شمارۀ ) D.C ۵٧/١٨۴٨(مورد اسکناسهای بانک انگليس اينچنين ميگويد

روی بانک انگليس هست يا نه؟؛ اما هر مازاِد » )روی چاپ اسکناس( «انم که آيا کنترلینميد»     
          «     . ميگيرد بخودگردشی به سپرده ها انتقال می يابد و در نتيجه نام ديگری

 گردش }پول کاغذی{همين نيز برای اسکاتلند صادق است جاييکه تقريبًا فقط کاغذ
اسکاتلنديها »  پوندی استفاده ميشود و يکد ايرلند اسکناس ماننهنجا آميکند زيرا در 

 رئيس يکی از بانکهای اسکاتلندی، اعتراف }Kennedy{ِکِندی« .طال هستندمتنفر
بر اين » ، و او محدود نمايندستند گردش اسکناسشان را ميکند که بانکها حتی نميتوان

 نياز به اسکناس يا طال ای اجرايشان براعتقاد است که تا هنگاميکه معامالت داخلی يی هست که
 می بايستی يا از طريق درخواست از سپرده گذارانشان و يا به هر شکل ديگری داران بانکميباشد،
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 بانکهای اسکاتلند  . . .که شده، آن مقدار از وسائل گردش را که اين معامالت نياز دارند تهيه نمايند
همان منبع ( ميتوانند وسايل گردش شان را کنترل نمايندميتوانند معامالتشان را محدود سازند اما ن

                            ).٣۴۴٨، ٣۴۴۶شمارۀ 
، رئيس بانک اتحاد اسکاتلند، ميگويد، همان }Anderson{نبه همين نحو آندرس    

 بيش  انتشار»] بين بانکهای اسکاتلند[ «آيا سيستم با معاوضات متقابل »  : ٣۵٧٨منبع شمارۀ 
گيرِی قوی تری از سيستم پيش بله؛ وسيلۀ -از حد نزد بانکهايی منفرد را پيشگيری ميکند؟

که در واقع هيچ ربطی به اين ندارد، ولی تضمين ميکند که ( «معاوضات نيز موجود است
و آن همين عمل معمولِی » )اسکناسهای هر بانک منفردی بتوانند در تمام اسکاتلند گردش کنند

 دارند يک حساب بانکی هم دارند که ی بانکی است؛ تمام کسانی که اصوًال پولداشتِن يک حساب
هر روز آن پولهايی را که آنًا احتياج ندارند در آن ميگذارند، طوريکه وقتی کار و کاسبی روزانه 

                                  .«تعطيل شد، هيچ پولی بجز آنکه مردم در جيب هايشان دارند در خارج از بانکها نيست
همين نيز برای ايرلند صادق است، مراجعه شود به اظهارات مک 

 يالتِی رئيس بانک ا}Murray{ موری رئيس بانک ايرلند و}MacDonnel{دانل
  .                            ايرلند در مقابل همان کميته

گليس است به همان ميزان  بانک انارادۀزانی که گردش اسکناس مستقل از به همان مي
 اسکناسها را تضمين پذيرِیک که تسعيرنيز از موقعيت ذخيرۀ طال در زير زمين بان

  .                                                                                    ميکند مستقل است
ۀ فلزی گنجينبود و £  ٢٠٩٠٠٠٠٠ اسکناِس در گردش بانک انگليس ١٨۴۶ سپتامبر ١٨در » 

 £ ٢٠٨١۵٠٠٠ اسکناس در گردش بالغ بود بر ١٨۴٧ آپريل ۵بود؛ و در  £ ١۶٢٧٣٠٠٠بانک 
 اين کامًال واضح است که  شش ميليون طال صادرات شده بود  . . .£١٠٢۴۶٠٠٠ۀ فلزی  گنجينو

» }J.G.Kinnear{کينير. گ. ج( « .بدون اينکه محدوديتی در وسايل گردش کشور ايجاد شود
  )        ۵ ص ١٨۴٧لندن  « }The crisis and the currency{ و پول رايجبحران

بديهی است که اين فقط در اين شرايطی که امروزه در انگليس حاکم است صدق     
ۀ ديگری را بين چاپ ميکند تازه اينجا نيز فقط تا زمانی که قانونگذاری ضابط

                                                                     .  ۀ فلزی مقرر نکرده باشدگنجيناسکناس و 
  کار و کاسبی است که برروی کميت پولهای در گردش خوِدپس اين فقط احتياجات    
 تازه اينجاست که نوسانات نوبتی مورد توجه . تأثير گذار است ــو طالاسکناسها  ــ

نکه وضعيت عمومِی کسب وکار چگونه قرار ميگيرند که هر ساله، صرفنظر از اي
 . سال گذشته اينگونه بوده٢٠باشد، خود را تکرار ميکنند، در 

                                                                                         
د گردش در يک ماه زياد و در ماه ديگر کم است در حاليکه در ماه سوم حد متوسط را بخو» 

 )١۶۵٠، شمارۀ ١٨۵٧ B.Aنيو مارش .( «ميگيرد
                                   

 از بانک انگليس به ، اکثرًا به طال،بدين گونه در آگوست هر سال چند ميليونی    
؛ برداشِت خرمنگردش داخلی انتقال داده ميشود، بيشتر بخاطر پرداخت هزينه های 

ر پرداخت دستمزد است، اسکناسهای بانک در  موضوع اصوًال بر س در اينجاچون
در پايان سال اين پولها دوباره بطرف . اين مورد کمتر برای انگليس قابل استفاده اند
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 تقريبًا فقط اسکناسهای پوندی }سکه{در اسکاتلند بجای ليرۀ زر.  اندجريان يافتهبانک 
 ميليون، ۴ تا ٣با ن نحو ا گردش اسکناس به هم نيزيافت ميشوند؛ نتيجتًا در اينجا

ده ميشود؛ بعد از گذشت تنها مشخصًا دو بار در سال در ماه مه و نوامبر، گسترش دا
.( ميرسد بازگشت شروع ميشود و بعد از يک ماه تقريبًا بپايان جريان روز ١۴

    ).                                  ٣۶٠٠ – ٣۵٩۵شمارۀ  ] ١٨۴٨ / ١٨۵٧ .C.D [آندرسون، همان منبع
بانک انگليس نيز هر سه ماه نوسانی لحظه ای را بمثابه پيامدی از     گردش اسکناس 
ی، از سر ميگذراند، ، يعنی بهرۀ قرضه های دولت«سودهای سهام» پرداخت سه ماهۀ
م ومعه ميشوند و بعد دوباره بسوی  نخست از گردش بيرون کشيدهاجاييکه اسکناس

 اظهار }Weguelin{وگولين. ده ميشوند؛ اما آنها بسيار سريع بازگشت ميکنندفرستا
که نوسانات ايجاد شده در گردش اسکناس از اين ) ٣٨ شمارۀ ١٨۵٧ .B.A(ميدارد

در صورتيکه آقای چاپمن از شرکت معروف .  ميليون ميشود٢٫۵طريق بالغ بر 
 بدين گونه در بازار پول ايجاد تخمين ميزند که اين اختالل که ءآوِرند، گورنی و شرکا

  .                                                                                 ميشود بسيار بزرگتر از اينها باشد
 سود های سهام از برای پرداخت  از درآمدهای دولتی £٧٠٠٠٠٠يا    £ ۶٠٠٠٠٠وقتی که » 

 .B.A. (  «در اختيار گذارده اين مبلغ را در اين فاصله سی باشد کک شود بايد برداشتهگردش 
  ).                                                               ۵١٩۶، شمارۀ ١٨۵٧

آن نوسانات در حجم وسايل گردشی که متناسب با فازهای مختلف سيکل صنعتی 
ر اينجا به اظهارات اجازه بدهيد که د. ند، بسيار مهمتر و طوالنی مدت ترهستند

ترم ی از همان شرکت گوش فرادهيم،  ساموئل گورنِی شريک ديگر و مح  عض
ن   ):٢۶۴۵، شمارۀ ١٨۴٨ / ١٨۵٧ .C.D (انجم

.  £٢٠٨٠٠٠٠٠ بر  بود بالغ نزد عمومميزان اسکناسهای بانکی» )١٨۴٧(«در پايان اکتبر »     
اين به سبب ترس از . سيار مشکل بود دسترسی به اسکناسهای بانکی در بازار پول بدورهدر اين 

در حال .  بود، ، نتوان به آن دست يافت1844آنکه، در نتيجۀ محدوديت در قانون بانکِی سال 
است؛  £ ١٧٧٠٠٠٠٠ بالغ بر  . . .عمومحجم اسکناسهای در دست » ) ١٨۴٨مارس ( «اضر ح

هيچ . احتياج است موجود است بازرگانی يی وجود ندارد؛ خيلی بيشتر از آنکه هشداراما هيچ گونه 
تری اسکناس از آنچه که الزم دارند، بيش، هيچ صرافی در لندن يافت نميشود که حجم داریبانک

خارج شده از تصدِی بانک انگليس برای .  . .حجم اسکناسهای « ٢۶۵٠ –. «نداشته باشند
عيِت جهاِن مبادالت وض . . . است، اگر همزمان به  يی کامال ناکافیانگروضعيت فعال گردش نماي
 نزد عمومی که ما نسبت به حجم گردشی کنونی تاحساس زياد» ٢۶۵١ -.«و اعتبارات توجه نگردد

در موقعيتی با قيمتهای . داريم، بخش زيادی بسبب وضعيت کنونی مان با اين کساد شديد می باشد
  .« خواهد دادتضييقبه ما احساس  £ ١٧٧٠٠٠٠٠باال و تب مبادالتی، اين   

                                               
 پيش پرداختهاان بر گشِت تازمانيکه وضعيت کسب و کار به نوعی است که جري[ 

 در معرض تکانهای شديد قرار اتکه اعتبار  بدين معنیبطور منظم انجام ميگيرد
ن دارا با احتياجات سرمايه مطابقت بسادگی در  گردشط و انقباضنميگيرد، انبسا

 عمدهحد اقل در انگليس در معامالت يکه طال ئ آنجازا. صنعتی و تجار قرار دارد
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 ،مورد مالحظه قرار نميگيرد، و گردش طال را، صرف نظر از نوسانات فصلی
در نتيجۀ گردِش اسکناِس  ميتوان در دراز مدت يک ميزان نسبتًا ثابت فرض کرد،

در . ی اين تغييرات را تشکيل ميدهدبانِک انگليس مقياس به اندازۀ کافی دقيقی برا
 است؛ با احياء تقاضا نياز دوراِن سکوِن بعد از بحران کمترين مقدار درَدَوران

بزرگتری برای وسايل گردش نيز پديد ميآيد، و اين نياز با شکوفايِی رشديابنده باال 
رين  مفرط به باالتۀ با مازاِد فشار و سفته بازِی دور درميرود؛ حجم وسايل گردش

 اسکناسهای تا ديروز هو يک شب بروز ميکند در نتيجه بحران  ــنقطۀ خود ميرسد
 نزول کننده های سفته ها، وام يگردند و همزمان با آنهاچنان مفرط از بازار ناپديد م

. }ناپديدميگردند{ نيزدهندگان پيش پرداختها روی اوراق بهادار و خريداران کاالها
 اما نيروهای آن نيز بزودی ته کش ميکنند، زيرا قانون بانک انگليس بايد کمک کند،

 گردش اسکناسش ميکند درست در لحظه ای  آنرا ناچار به محدود سازِی١٨۴٨بانک 
 قادر بفروش نيستند کاالها ان صاحباس بانکی فغان ميکنند وکه همۀ دنيا به دنبال اسکن

دست آوردن اسکناس ولی می بايست پرداخت کنند و آماده اند هر چيزی را برای ب
  .                                            قربانی کنند

 ۀمسئلۀ شمار، در همان منبع ذکر شده، }Wright{ بانکدار ياد شده در باال، رايت
، کشور به دو برار وسايل مبادله نسبت به مواقع معمولی اختاللدر هنگامۀ »  ميگويد ٢٩٣٠

                            «.دله توسط بانکداران و بقيه احتکار ميشونداحتياج دارد زيرا وسايل مبا
 موضوع هنوز فقط حول وسايل پرداخت می بروز ميکندهنگاميکه بحران تازه     

اما چون هر کسی برای دريافت اين وسايل پرداخت به ديگران وابسته است و . چرخد
رداخت هست يا نه، لذا هجومی هيچ کس نميداند که آيا ديگری سر موعد قادر به پ

کامًال عجوالنه بدنبال وسايل پرداختی که در بازار موجود است يعنی اسکناسهای 
هر کسی هر قدر که ميتواند جمع آوری ميکند طوريکه . بانکی بوجود می آيد

. اپديد ميگردند نگردششرين احتياج به آنها هست از اسکناسها همان روزی که بي
اظهار ميدارد که مبلغ ) ١١١۶ شمارۀ ١٨۵٧/١٨۴٨ .C.D(ساموئل گورنی

 داخل گنجه ها قفل و رابطاض  هراس و در وضعيت١٨۴٧اسکناسهايی که در اکتبر 
  ]                                    انگلس.  ف - ميليون پوند استرلينگ ميشد۴ – ۵بست شد بالغ بر 

 شريک گورنی يعنی  ازت جالب توجه است، بازخواس رابطهچيزی که در اين    
من در .  ، می باشد١٨۵٧ در .B.Aقابل همان چاپمن که قبًال نيز ذکر شده بود، در م

ب مطلب او را می آورم، هر چند اين شامل نکاتی که ما تازه بعد ها مورد اينجا َل
                      .                                                  بررسی قرار خواهيم داد نيز می باشد
  :                                                          آقای چاپمن بدينگونه اظهار نظر ميکند

من هيچ ترديدی برای گفتن اين ندارم که بنظر من اين وضعيت درستی نيست که بازار »  ۴٩۶٣
که قادر ) قع در لندن هستآنطوری که در وا( پول تحت حاکميت عدۀ معدودی سرمايه دار باشد

 بسر می برد، ايجاد فقدان و فشار نازلیباشند در زمانی که گردش در يک موقعيت بسيار 
که بيشتر از يک سرمايه دار موجود باشد که بتواند  .  . .امکان دارد . وحشتناک نمايند
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رج اسکناس را، اگر چيزی عايدشان بشود، از وسايل گردش خا £ ٢٠٠٠٠٠٠ يا £١٠٠٠٠٠٠
 «                                                  .کنند

ديون ميليون  يک تا دوبه اندازۀ   يک سفته باز بزرگ ميتواند۴٩۶۵
 بفروش برساندو از اين }ديون عمومِی انگليسی با بهرۀ پائينConsols{عمومی

» ،فتاده استچيزی شبيه همين به تازگی اتفاق ا. طريق پولها را از بازار خارج نمايد
                                      «. ايجاد ميکند را زيادی بسياراين فشار
  .                                                غير مولدندا براستی که اسکناسه۴٩۶٧

 جامۀ عمل بپوشاند؛ هدف  بزرگش به هدف با کمک آن بتوانداوی ندارد اگر هميتاما اين هيچ ا» 
 را بشکند، يک فقدان ايجاد کند، و او توانايی انجام قرضه های دولتیزرگ او اين است که قيمت ب

  «                                                                                     .اين کار را کامًال دارد
 بود؛ کسی  تقاضای شديدی برای پول در بنگاه بورس روز صبحيک: يک مثال    

چاپمن .  نمود درصد٧وام  £ ۵٠٠٠٠دليل آنرا نميدانست؛ شخصی از چاپمن تقاضای 
 بعد همان کمی. خيلی متعجب شد زيرا نرخ بهرۀ او بسيار پائين تر بود؛ او قبول کرد

درصدی  ٨ £ ١٠٠٠٠٠درصدی و بعدًا ٧٫۵ £ ۵٠٠٠٠ أشخص دوباره آمد و مجدد
اما ديگر حتی . درصدی ميخواست ٨٫۵ به بهرۀ و تازه بيشتر از اين هم. وام گرفت

بعدها کاشف بعمل آمد که ناگهان يک مبلغ عظيمی پول . چاپمن را هم ترس فرا گرفت
 درصد ٨من در واقع مبلغ عظيمی را به » ولی چاپمن ميگويد، . از بازار خارج شده بود

                                                «.آمدقرض دادم؛ من ميترسيدم که ادامه بدهم؛ نميدانستم که چه پيش خواهد 
تی تخمين زده ميشود که حدود بش کرد که هر چند بطور نسبتًا ثانبايد هرگز فرامو    
ن  ميليون اسکناس در دست مردم است، اما از يک طرف آن بخشی از اي٢٠ تا ١٩
 و از طرف ديگر آن بخشی که دست نخورده  اندگردشدر ناسها که واقعًا اسک

د، مداومًا و در عرصۀ قابل توجهی نسبت به يکديگر ندربانکها بعنوان ذخيره قرار دار
اگر ذخيره بزرگ باشد و لذا گردش واقعی کوچک باشد، در نتيجه از ديد . در تغييرند

 the{ فرآوانِی پول است،ستگردش آکنده ا( بازار پول گردش آکنده است
circulation is full, money is plentiful{( ؛ اگر ذخيره کوچک باشد و لذا

گردش کم است، فقدان پول (گردش واقعی بزرگ باشد، بازار پول آنرا قليل ميخواند
 آن بخشی که نمايندۀ  يعنی)}the circulation is low, money is scarce{است

.                      ر فعال است کم استسرمايۀ استقراضِی غي
 – يک گسترش يا محدوديت واقعی  و مستقل از فازهای سيکلِی صنعتی در گردش

يکی  تکنعلل فقط در اثر -رند ثابت ميمانداحتياج دا  عمومالبته بدين گونه که مبلغی که
  .             رخ ميدهد، پرداختی مالياتها يا بهره های قرض دولتیدر موقع سر رسيد موعدمثًال 
با پرداخت مالياتها طال و اسکناس در مقياسهای بزرگتر از معمول به سمت بانک     

 آن ضرورت به انگليس جريان می يابند، و اين در حقيقت گردش را بدون توجه
 سهام قرضه های دولتی پرداخت های وقتی که سود اين، عکس.محدود ميگرداند

در مورد اول پول از بانک قرض گرفته ميشود برای تهيۀ . ، صادق استدنميگرد
در مورد آخر نرخ بهرۀ بانکهای خصوصی بدليل رشد ناگهانی در . وسايل گردش
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قط  ندارد، بلکه فگردشل  حجم مطلق وسايهاين هيچ ربطی ب.  شان نزول ميکندذخيره
آنکه هم ، گردش می اندازد مربوط استبا آن مؤسسۀ بانکی که اين وسايل َدَوران را به

 سرمايۀ استقراضی ظاهر ميشود و لذا سود آنرا بجيب فروشايش بمثابۀ راين پروسه ب
  .                                   ميزند

 که بانک انگليس  جابجايی موقِت وسيلۀ گردش رخ ميدهد، چيزی فقطد ريک مورد    
سهامهای سه ماهه توسط دادن کمی قبل از مالياتهای سه ماهه و قبل از سر رسيد سود 

 داده شدۀ انتشار ميکند؛ اسکناسهای بدينگونه موازنه با بهرۀ پائين  مدت های کوتاهوام
ند، نسبب آن است پر ميکمبيش از اندازه اکنون اول آن چاله ای را که پرداخت ماليات 

اخت  به بانک کمی بعد از آن، مازاد اسکناسهايی را که پردهاليکه باز پرداخت آندر حا
  .                               باز ميگرداند، فرستاده بود به بيرونمه عموسود سهامها ب

 از همان حجم وسايل ی متفاوتکامل هميشه فقط تقسيمنازل يا در مورد ديگر گردش     
  .                                 وامابزاری برای يعنی  است، و سپردهگردش فعالَدَوران به 

 طال به بانک انگليس  وروداز طرف ديگر اگر بطور مثال از طريق جريان    
در نتيجه   ميشوند بوجود آيد، منتشراد اسکناسهايی که بر اين اساسافزايشی در تعد

 وام برگشت بازپرداختريق  طاينها در تنزيل خارج از بانک مشارکت کرده و از
.                                ميکنند، طوريکه حجم مطلق اسکناسهای در گردش فقط موقتًا افزايش می يابد

در موقع پائين حتی چيزی که ( ل باشدامگردش در اثر توسعۀ کسب و کار کاگر     
 سرمايۀ دليل تقاضا برای ب،در نتيجه نرخ بهره ميتواند) بودن قيمتها ممکن است

. نسبتًا باال باشد ، سرمايه گذاريهای جديد فزونِیه وفزاينداستقراضی بر اثر سودهای 
  و يا بدليل اينکه اعتبارات فراوانند کسب و کارد شدندر اثر محدو} گردش{اگر آن 

اه کنيد نگ.(  در نتيجه نرخ بهره ميتواند پائين باشد حتی اگر قيمتها باال باشندنازل باشد
  ).                                                   >۵۶۵ صفحۀ ٢۵، جلد سيتدچاپ <وباردهبه 
تعيين کننده   تأثيرد بروی نرخ بهرهساتنها در دوره های ککميت مطلِق گردش     
گنج نندۀ تقاضا برای وسايل  فقط بيان ک يا در اينجالامتقاضا برای گردش ک. دارد
 همان قطعه  تبديل مدام و پولها گردشکاهش يافتۀ سرعت صرف نظر از ( استسازی

رخ داد که  ١٨۴٧ اعتبارات آنطوريکه در سال فقدانبدليل )پول به سرمايۀ استقراضی
مينه ای برای گسترش گردش فراهم نکرد، اما برای به زتعليق قانون بانک هيچ 

و يا . دميکر تياه گردش کفمعرض کشاندن مجدد پولهای احتکار شده و فرستادنشان ب
اينکه در اين جور مواقع واقعًا تعداد بيشتری وسايل گردش مقتضی ميباشد، همانطور 

، جاييکه گردش بعد از تعليق قانون بانکها برای زمانی بطور ١٨۵٧که در سال 
    .                                                       اتفاق افتاد ،واقعی گسترش يافت

يکه ئرخ بهره تأثير نميگذارد، از آنجا بروی نگردشدر غير اينصورت حجم مطلق     
 توسط قيمت  اوأل-ثابت باشد و سرعت َدَوران }َدَوران{ به شرطی که اقتصاد-آن

)  ميکندخنثی اکثرًا تأثير ديگری را وهجاييکه يکی از اين وج( مالت کاالها و حجم معا
 در صورتيکه آن بهيچوجه اين آخری .رات تعيين ميگرددعيت اعتباضو نهايتًا توسط و
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 ارتباطمت کاالها و بهره ها در هيچ را متقابًال تعيين نميکند؛ و دومًا به جهتی که قي
  .                                                                           با همديگر قرار نگرفته اند ضروريی

-١٨٢٠(}bank restriction act{ محدود سازی بانکنقانودر جريان     
دن آزاد برقراری يک نرِخ ارز اجباری برای پولهای اسکناس و ممنوع کر{)١٧٩٧

بهره بطور ثابت نرخ  مازادی ازپول رايج موجود بود و }سازِی آنها در مقابل طال
با محدود  بعدًا.  مجدد پرداختهای نقد بودازسرگيرِیار باالتر از زمان بعد از بسي

.                                                               تقليل يافتارز فزايندۀ شاخصسازِی نشر اسکناس و 
.            نرخ بهره پائين بود گردش عمومی و همچنين١٨٣٢، و ١٨٢٣، ١٨٢٢در     

.                  اال بود و نرخ بهره افزايش يافت گردش ب١٨٣۶، و ١٨٢۵، ١٨٢۴در 
فهای طال َدَوران از زمان کش.  گردش باال و نرخ بهره پائين بود١٨٣٠در تابستان 

نتيجه اينکه نرخ بهره  .سترش يافته و نرخ بهره افزايش يافته استگپول در اروپا 
                                         .                      وابسته به حجم پوِل در َدَوران نيست

سايل َدَوران و استقراض سرمايه به بهترين وجه در پروسۀ انتشار وتفاوت بين     
که اجزاء مختلفۀ توليد ) ٣ بخش ٢ جلد ( ديديم نمايان ميگردد، مابازتوليد واقعی 

ل شده است يکتغير بطور مثال از لحاظ مادی تشسرمايۀ م. چگونه با هم مبادله ميشوند
 به پول به تدريجأولی اين . محصول خودشاناز وسائل معيشت کارگران، بخشی از 

 و اينکه آيا او قادر است که در تهيه ببيندسرمايه دار بايد اين را . دآنها پرداخت ميشو
 کرده، هفتۀ آتی سرمايۀ متغير جديد را با پول قديمی يی که هفتۀ قبل را با آن پرداخت

به همين ترتيب است . داردی  يا نه بستگی زيادی به سازمان سيستم اعتبار کندپرداخت
 اجتماعی مثًال بين وسايل سرمايۀکل ء مختلفۀ تشکيل دهندۀ  بين اجزامبادله اِیعمليات 

 در گردشبه ل جهت همانگونه که ديديم پو. مصرف و ابزار توليِد وسايل مصرف
اينها در گردش باقی . ادله گذاشته شود طرف مب هر دو يايکی بايد از طرف آمدنشان

 زيرا عودت ميکنندی که گذاشته بودشان می مانند اما بعد از اتمام   مبادله به سمت کس
رجوع کنيد به (  خرج کرده بودکه او آنها را مضاف بر سرمايۀ صنعتی واقعًا فعالش

  ) .                  ٢٠ فصل٢ جلد
 متمرکزند، اينها هستند که الاقل ها بانکدستا دردر سيستم اعتباری پيشرفته که پوله
اين مايه گذاری فقط شامل پولهای در گردش . اسمًا آنها را سرمايه گذاری ميکنند

 به }پول{ی کهياه از سرمايه }مايه گذاری{اين مايه گذاری از گردش است نه. ميشود
  .                     مياندازدگردش 
                                                                                :                   چاپمن
 اما قابل ند به فراوانی موجود عمومدوره هايی هست که هرچند اسکناسها در بين» ۵٠۶٢

  «                                                         .دسترسی نيستند
 هم موجودند اما همه مواظبند که آنها را به اب اضطرهراس و پولها در وضعيت

 پولها را پنهان ميکنند تا همه پول قابل قرض، تبديل نکنند؛ سرمايۀ استقراضی، به
  .                                                                     زمانيکه يک نياز واقعِی پرداخت سر برسد
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 غير فعال شان را برای شما و ديگر بنگاهها احی کشوری مازاِدآيا شعبات بانکها در نو» ۵٠٩٩
 نزول النکشير و يورکشير خواهان  صنعتِیاز سوی ديگر آيا شعبات» ۵١٠٠ -« .ميفرستند؟ بله

آيا از » ۵١٠١-«  بله -شان مورد استفاده قرار دهند؟معامالت تا برای  هستندسفته هايشان نزد شما
 از کشور در دسترس قسمت ديگر برای احتياجاتشان قرار اين طريق مازاد پول يک قسمت

  «                . دقيقًا-ميگيرد؟
ديون  شان را در خريديچاپمن ميگويد که عادت بانکها به اينکه مازاد سرمايۀ پول    

صرف کنند در اين اواخر کاهش بسيار يافته و اين هادار خزانه ای  اوراق بعمومی و
از (  دادن اين پولها بشکل ضرب االجلی معمول شده استاز زمانی است که قرض

 او خود). يک روز تا روز ديگر، پولهايی که ميتوان در هر زمانی باز پس خواندشان
مناسب می شمارد، لذا او  خود کامًال ناکسب و کارخريد اينگونه اوراق را برای 

 سره موعدشان  روزانهاپولهای خود را در بروات معتبر ميگذارد که بخشی از آن
ميرسد، بنحوی که او هميشه ميداند که هر روز روی چه مقدار پول نقد ميتواند حساب 

                                                                             - ) .۵١٠١ – ۵١٠۵.(کند
رای  بويژه بر،ا برای هر کشو به درجات کم يا زياد خود رافزايش صادرات    حتی 

داخلی  بازار پول فزاينده رویر چه کشوری که اعتبار ميدهد، همانند درخواست ه
که وقتي .کساد بدين گونه احساس ميشودچيزی که نخست در دورانهای نشان ميدهد، 

ر جاعموًال براتهای طوالنی مدت روی ت م کارخانه دارهادرات فزاينده است،صا
  ).                        ۵١٢۶.(رکتهای انگليسی می ِکشندصادر کننده در مقابِل مراسالت کاالهای ش

«  نيست که اين سفته ها بايد در زمانهای معينی تجديد شوند؟ مبنیآيا معموًال قرار بر اين»  ۵١٢٧
 تقبل  نبايداين چيزی ست که آنها از ما پنهان نگه ميدارند؛ ما براتهای از اين گونه را» ]چاپمن[

( «.ها اظهار نظر کنمن نمتوانم راجع به اين چيز اتفاق بيافتد اما منت که ايممکن اس.  . .کنيم 
اگر افزايش عظيمی در صادرات کشور رخ دهد، همانند سال گذشته با »  .۵١٢٩ -)بيگناهچاپمِن 

باعث يک افزايش زياد در تقاضا برای سرمايه جهت نزوِل نيست که اين ، آيا طبيعی £ ميليون ٢٠
تا آنجاييکه » ۵١٣٠ -« بدون شک -مايندۀ اين سفارشات صادراتی هستند شود؟سفته هايی که ن

 همۀ صادرات اعتبار ميدهد آيا اين بمعنای جذب يک برای به کشورهای خارجی  عمومأانگليس
 انگليس اعتبارات عظيمی -، نمی باشد؟ بطول ميانجامدافزايش سرمايۀ هم مقدار در زمانی که اين 

 روزه و ۶٠از آمريکا هميشه سفته های . ای مواد خامش نيز اعتبار ميگيردميدهد اما در عوض بر
از سوی ديگر اگر ما کاال به آلمان بفرستيم، اعتباری .  روزه بروی ما ميکشند٩٠از جاهای ديگر 

  «              . ماهه ميدهيم٣ يا ٢
داتی و که آيا در مقابل اين مواد خام وار) ۵١٣١(ويلسون از چاپمن می پرسد    

کاالهای مستعمراتی، درست همزمان با ارسالشان، سفته هايی روی انگليس کشيده 
 چاپمن فکر ميکند  و آيا اين سفته ها درست همزمان با بارنامه ها نمی آيند؟شود ؟ينم

نميداند؛ اين را بايد از " تجاری"که اينچنين باشد، اما چيزی راجع به اين معامالت 
کاالها به »  چاپمن راجع به صادرات به آمريکا ميگويد -.رداشخاص کارشناس سئوال ک

  معنای اين حرف نا مفهوم اين است که تاجِر؛]۵١٣٣[«شکل نمادگونه در ترانزيت هستند
صادر کنندۀ انگليسی در مقابل کاالها يک سفتۀ چهار ماهه بروی يکی از بانکهای 

.                               ميگيردتضمينمريکا ين مؤسسۀ بانکی از آبزرگ آمريکايی در لندن ميکشد و ا
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مالت دور دست معموًال توسط تاجری که تا فروش کاالها به انتظار سرمايه اش اآيا مع » ۵١٣۶
ه باشد که  عظيم وجود داشتی ممکن است بنگاههايی با ثروت خصوص-می ننشيند انجام نميگيرند؟ 

ارند؛ اما اکثر ذ بگ مايهوسعش را دارند که سرمايۀ خودشان را بدون پيش پرداختی برای کاال ها
  «.کاالها از طريق تقبالت يکی از بنگاههای شناخته شده و معتبر به پيش پرداخت مبدل ميگردند

                                                            
از اينجهت  » ۵١٣٨« -. در لندن يا ليورپول يا جای ديگر مستقر هستند.  . .هها اين بنگا »۵١٣٧

 خودش ميگذارد يا يک تاجر در لندن يا ليورپول آن ش را پولکارخانه دارهيچ تفاوتی نميکند که آيا 
ر  ميگذارد؛ اين در هر جهت مبلغ سرمايه گذاری شده ای داورا بعنوان پيش پرداخت برای 

اما در ( «  فقط در موارد معدودی دخالتی در اين کار داردکارخانه دار. أ دقيق-انگليس است؟
شخصی که با مصنوعات تجارت ميکند مثًال در منچستر » ). در تمامی موارد تقريبأ١٨۴٨

؛ وقتی که بنگاه بار کشتی کنديک بنگاه معتبر در لندن آنها را توسط ميخواهد کاالهايش را بخرد و 
} شخص تاجر{حاصل کرد که همۀ آنها مطابق با قرار داد بسته بندی شده اند، او لندنی اطمينان 

 هند يا چين و يا هر جا که آنها بايد بروند، بروات شش ماهه روی اين  بسمتدر قبال اين کاالها
بنگاه لندنی ميکشد؛ سپس دنيای بانکی به ميدان می آيد و براتها را برای او تنزيل ميکند، طوريکه 

گاميکه او بايد برای اين کاالها پرداخت نمايد، پولها را به ميمنِت نزول اين براتها در در هن
هر چند او خود پولها را در اختيار دارد آيا اين بانکدار است که آنها را » ۵١٣٩ -«.دسترس دارد

را يۀ بانکی اش مااو سر برات دارد؛ بانکدار براتها را خريده است؛کدار بانبرای او ميگذارد؟ 
«                                                   .بدين شکل مورد استفاده قرار ميدهد يعنی او براتهای تجاری را تنزيل ميکند

بدين ترتيب چاپمن هم نزول سفته ها را بعنوان مبلغ گذاشته شده نمی بيند بلکه [ 
  ]                                                         سانگل.  ف -. داردشان کاال مد نظر خريدبعنوان
اين همان .  بدون شک- بازار پول لندن است؟طلبهای رویاما اين هنوز يک بخشی از » ۵١۴٠

بانک لندن به همان اندازۀ ما از . چيزی است که بازار پول و بانک لندن عمدتًا بدان مشغولند
 -« .ی اينکه ميداند که اينها سرمايه گذاريهای خوبی هستنددريافت اين بروات خرسند است برا

 -آيا هر گاه مبادلۀ صادراتی افزايش می يابد تقاضا روی بازار پول هم افزايش می يابد؟» ۵١۴١
  »۵١۴٢-«.از آن سهمی می بريم» )چاپمن ها (« کشور، ما نيز کاميابیهمگام با افزايش 

 طبيعی ۀ بعنوان نتيج پس افزايش می يابند، ناگهانسرمايه اشتغالهنگاميکه اين حوزه های مختلف 
  .« در اين هيچ شکی نميتوان داشت-آن آيا نرخ بهره نيز افزايش می يابد؟

          « .که ما با صادرات وسيعمان اينچنين به طال محتاجيم بفهمد» چاپمن نميتواند ۵١۴٣ 
ست که ما اعتبار بيشتری روی آيا اين بدين شکل ني» : ويلسون محترم می پرسد۵١۴۴در

 ،مان می ستانيميسفارشات صادراتيمان به نسبت اعتبار کمتری که در قبال سفارشات واردات
کاالی منچسترِی به هند فرستاده  اگر شخصی بروی.  من خود نيز در اين مورد شک دارم-ميدهيم؟

اين کامًال صحيح است که ما . شدۀ خود اعالم تقبل کند، اين تقبل نميتواند کمتر از ده ماه باشد
 يک مدت زمان، قبل از اينکه هند به ما پرداخت کند، به آمريکا برای پنبه اش طولناچاريم که در

وقتی که در شرف يک »  ۵١۴۵«.ی صورت ميگيردظريفپرداخت کنيم، اما اين به شيوۀ بسيار 
 بود، مصنوعاترات در صاد £ ميليون ٢٠رشد و ترقی هستيم همانند سال گذشته که بالغ بر 

و تا همينجا ( «ناچارًا می بايستی قبًال در معرض يک افزايش عظيم واردات مواد خام بوده باشيم
هم بدين طريق صادرات باال مطابق با واردات باال و مازاد توليد مطابق با مازاد 

ما می » ]۵١۴۶[-« . بدون شک-برای توليد اين ميزان افزايش يافتۀ کاال؟» ،)معامالت می باشد
 بوده باشيم يعنی اينکه در اين دوره  موازنهبايستی ناچار به پرداخت ميزان قابل مالحظه ای برای
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د بود و ما در نمبادالت با آمريکا بنفع ما خواه.  . .توازن بر عليه ما بوده است اما دست آخر 
ويلسون از نزول  ۵١۴٨در « .زمانهايی مقدارعظيمی فلزات قيمتی از آمريکا دريافت کرده ايم
االی خود را بعنوان نشانی از خوار بزرگ چاپمن می پرسد که آيا او بهره های ب

چاپمن که از ساده لوحی اين چاپلوس به حيرت .  عظيم و سود باال نمی بيندکاميابِی
ط زيرين را نيز مد ميکند اما آنقدر صادق هست که شرآمده بود طبيعتًا اين را تصديق 

                                                                                      :     نظر بگيرد
کسانی هستند که نميتوانند از عهده اش بر آيند؛ اينها وظايفی دارند که بايد بانجام برسانند، »     

 ميتواند نشانی از ]نرخ بهرۀ باال[ د چه نباشند؛ اما وقتی که اين ادامه می يابدنحال چه سود آور باش
  «                                                           .شکوفايی باشد

  بود،١٨۵٧هر دوی آنها فراموش ميکنند که اين ميتواند همانطور که در مورد     
ِب اعتبارات که ئن شدن کشور توسط سوارکاران َمرکمطما نشانی باشد از نهمچنين

اما از اين ( يی را بپردازند چون آنها از جيب ديگران پرداخت ميکنندميتوانند بهرۀ باال
تمالی در خوشی  سود اح ازدر اين حين) ای همه دخليندطريق در تعيين نرخ بهره بر

برای   همين ميتواند در ضمن معامله ای بسيار سودآورهمزمان. زندگی ميکنند
 کامًال پيش پرداخت سيستم برگشت به دليل هایجريان.  و غيره باشدکارخانه داران

 ميشوند، اين موضوع عواقب آنرا نيز توضيح ميدهد که در رابطه با بانک ندهفريب
در شرايط نرخ بهرۀ } بانک انگليس{انگليس لزومی به توضيح نخواهد داشت زيرا آن
        .                                      باال به ميزان پائين تری از ديگران تنزيل می کند

ميخواهم بگويم که در شرايطی که ما در طوالنی مدت نرخ بهرۀ بااليی »  چاپمن ميگويد۵١۵۶
                  «.د خود قرار دارندح در باالترين  هم اکنونرا داشته ايم، تنزيل هايمان

).  گفت يعنی چند ماهی قبل از دوران ورشکستگی١٨۵٧ ژوالی ٢١ چاپمن در رااين( 
  «.اينچنين زياد نبودند» )زمانيکه بهره پائين بود(١٨۵٢ در»  ۵١۵٧

                     .چون کسب و کار در واقع در آن زمان هنوز خيلی سالمتر بود
 و تنزيل بانکی پائين بود، در اين صورت.  . .  پول زيادی در بازار بوداگر مازاِد»  ۵١۵٩
 چيزها در يک فاز کامًال متفاوتی قرار ١٨۵٢در .  . . يک کاهش تعداد بروات را داشتيم ميبايستی
«                                                        .صادرات و واردات کشور در آنزمان در مقايسه با حاال هيچ بود. داشتند
 ( «. بودند١٨۵۴ همان اندازه ای هستند که در با اين نرخ تنزيل باال، تنزيل های ما به » ۵١۶١

  ).                                                  صد بودر د۵ –۵٫۵جاييکه بهره 
 در حقيقت آدمها بسيار حيرت بر انگيز است که ديده ميشود اين  چاپمنگواهیدر 

 داراِی يک حق  خود تلقی کرده و فکر ميکنند کهمالچگونه پولهای مردم را بمثابۀ 
ساده لوحی در پرسش و . تسعير دائم بر بروات تنزيل شده توسط خودشان می باشند

 که تضمين کند که  گذاشته ميشود قانونبعهدۀ تصويباين . ر استپاسخ ها بسيا
براتهای مقبوله از طرف بنگاههای بزرگ در هر زمانی قابل تبديل بوده و بانک 

و . تنزيل نمايدتجديد بروات را برای دالالن سفته انگليس بايد در هر شرايطی اين 
 و در مقام  بدهیميليون ٨ً تقريبا  سه تا از اين دالالن سفته با١٨۵٧عالزغم اين در 

.                             ، به ورشکستگی کشيده شدندبينهايت کوچک يک سرمايۀ شخصِی ،مقايسه با اين
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 يا}Barings{زبارينگ بروات مقبوله از طرف( «ن آيا بنظر شما آنهابنا براي » ۵١٧٧
 بانک اسکناسمی بايستی اجبارًا قابل تنزيل باشند به همان طريق که يک » )}Loyds{زُليد

نها قابل تنزيل نبودند آ من فکر ميکنم که اگر -انگليس اکنون اجبارًا با طال قابل معاوضه است ؟
حوالۀ قبول  است که اگر شخصی با عادیين يک وضعيت بسيار غيرخيلی مايۀ تاسف می بود؛ ا

 Jons Loyd{ يا جونز ُليد و کمپانی}.Smith,Payne&co{اسميت، پاينه و کمپانی  از طرفشده
& co.{لشان نمايدينزتسته که ن مجبور باشد که پرداختهايش را متوقف کند چون او نميتوا. »
ی به پرداخت ميزان مشخصی پول در هنگام سر رسيد  آقاياِن بارينگ تعهد ضمانتآيا» ۵١٧٨

ی را امضاء ميکنند و يا ضمانت اين کامًال درست است؛ اما هنگاميکه آقاياِن بارينگ -برات نيست؟
ی را ميدهد، هيچگاه بفکرشان هم خطورنميکند که آنرا با ليرۀ زر آزاد ضمانتهر تاجر ديگری که 

آيا شما  » ۵١٨٠ -« .ا را در مؤسسۀ تهاتری پرداخت کنندسازند؛ آنها حساب ميکنند که بايد آنه
 وجود ميداشت که مردم ميتوانستند از طريق آنها اين حق را یفکر ميکنيد که می بايستی تشکيالت

داشتند که قبل از اينکه اين برات موعدش سر برسد از طريق اينکه شخص ديگری آنرا تنزيل کند، 
، ولی اگر منظورتان اين است که آيا ما نمی  حواله متقبل خير، نه از-درخواست پول نمايند؟

 تنزيل نمائيم، آنگاه ما می بايستی  رابايستی اين امکان را ميداشتيم که ميتوانستيم براتهای بازرگانی
برات [«بنابراين شما معتقديد که آن  » ۵١٨٢« . تمام چيزها را عوض کنيم و تشکيالتکه نظم

  از بانک انگليس می بايستی قابل تبديلاسکناسقًا بهمان روشی که يک می بايستی دقي» ]بازرگانی
  پس شما معتقديد - ۵١٨۴« . بله، تحت شرايطی چند قطعأ- به پول باشد؟به طال باشد، قابل تبديل

 قابل اطمينان می مسلم وکه مصوباِت پوِل در جريان می بايستی چنان مدون شوند که يک برات 
 بله همينطور -ن راحتِی يک چک تضمين شدۀ بانک با پول معاوضه شود؟بايستی بتواند به هما

آيا شما از اين طريق ميخواهيد مدعی شويد که يا بانک انگليس يا يک شخص  » ۵١٨۵ -« .است
 مدعی آن  در اينجا چيزی که من-منفرد از طريق قانون می بايستی مجبور به معاوضۀ آن باشد؟

 در جريان تنظيم ميکنيم، می بايستی مقرره انونی را در مورد پوِلهستم اين است که وقتی که ما ق
 وطنی غير قابل تسعير باشند را سد ی بازرگانِیای را بگذارنيم که امکان رخ دادن اينکه براتها

  «.کند، به اين شرط که آنها قطعًا قابل اطمينان و قانونی باشند
                                                            

  .      بانک اسکناسمقايسه با قابليت تبديلاين قابليت تبديل برات تجاری است در 
   -«معامله گراِن پوِل کشور در حقيقت فقط مردم را نمايندگی ميکنند » ۵١٩٠

-Davidson{ در قضيۀ ديويدُسنهمقابل هيئت منصفهمانگونه که آقای چاپمن در 
case{کالهبرداريهای شهر بزرگرجوع کنيد به.  انجام داد } انتشار ستون 

سرِی جديدی از کالهبردايهای شهر بزرگ از » :}Seton Laings{گسينال
  .                                       }«}Gordon{دن، ديويدُسن و گر}Cole{کل

کامًال يک ضرورت .  . .اين » )که سودهای سهام پرداخت ميشوند( « در مدت سه ماهه» ۵١٩۶
 ٧٠٠٠٠٠٠يا  £ ۶٠٠٠٠٠٠اگر از جريان گردش مبلغ . است که ما به بانک انگليس مراجعه کنيم

 خارج گردد، آنگاه می بايستی کسانی ، سودهای سهام موعد بصورت درآمدهای دولتی قبل از،£
                                «                              .وجود داشته باشند که در اين فاصله اين مبلغ را دردسترس بگذارند

 پول است نه سرمايه يا سرمايۀ عرضه داشتندر اين مورد موضوع برسر ( 
  .)استقراضی

هر کسی که دنيای تجارت را بشناسد بايد بداند که وقتی ما در اين موقعيت قرار ميگيريم  » ۵١۶٩ 
ابيم، وقتی که ضمانتهای هندی کامًال غير قابل استفاده که فروش بروات خزانه ای را ناممکن می ي
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 نزد کسانی  تشويش عظيمی رااند و وقتی که بهترين بروات تجاری غير قابل نزول ميگردند، آنگاه
در گردش جاری  با وسيلۀ مبادلۀ ، درخواستصورته مؤسساتشان موظفشان ميکنند که در ک

تأثير اين آن .  يافت ميتوانبانکداران صادق است،همانگونه که برای همۀ  کشور پرداخت نمايند
فقط به اين نمونه بنگريد که نتيجۀ اين در کل کشور . است که همه ذخيره شان را دوبرابر ميکنند

 ميرسد، مجبور است که به طرف ۵٠٠چيست وقتی که هر بانکدار شعبه، که تعدادشان به تقريبًا 
اگر يک چنين مبلغ .  برای او وجه بفرستداسکناس  £۵٠٠٠معاملۀ خود در لندن سفارش دهد که 

محدودی را بعنوان ميانگين در نظر بگيريم، چيزی که کامًال نا معقول است، در آنصورت 
  «آيا  اينها چگونه بايد جايگزين گردند؟. از گردش خارج شده است £ ٢۵٠٠٠٠٠

ند برای از طرف ديگر سرمايه داران خصوصی و غيره که پول دارند نميخواه    
:                                             هيچ بهره ای آنها را بيرون بدهند زيرا آنها همگام با چاپمن ميگويند

ما ترجيح ميدهيم که هيچ بهره ای نصيبمان نشود تا اينکه در اين ترديد بسر ببريم که آيا  » ۵١٩۵ 
ما : سيستم ما اين است» ۵١٧٣« .ميتوانيم به پولها دسترسی پيدا کنيم اگر به آنها احتياج پيدا کنيمما 

به سکۀ را ش تداريم که در يک لحظه ميتوان درخواست پرداخ  £٣٠٠٠٠٠٠٠٠ضمانتی بالغ بر 
يا هر چقدر که  £ ٢٣٠٠٠٠٠٠؛ و اگر ما تمام سکۀ کشور را در نظر بگيريم بالغ بر  کردکشور

 «                                                         هست؛ آيا اين وضعيتی نيست که ميتواندما هر لحظه به تنش وادار کند؟
بهمين دليل است که در لحظۀ بحران، سيستم اعتباری بناگهان به سيستم پولی تغيير 

                                                .                                                     ميکند
 ميتوان ازکميت پول در مورد  داخلی در بحرانها، فقطهراس و اضطرابصرفنظر از 

و درست همين است که چاپمن آنرا مستثنی .  صحبت بميان آورد، پول جهانی،فلز
                             .                       صحبت ميکنداسکناس ميليون ٢٣ميکند، او فقط از 

  :                                                                                          همان چاپمن
بدون شک در آن » ]١٨۴٧در آپريل و بعدًا اکتبر [ «  در بازار پولاختاللعلت اصلی  » ۵١٢٨

 بر مبنای واردات بی اندازه حجيم امسال حجم پولی قرار داشت که برای تنظيم مبادالت ما
  «                                                               .ضروری بود

در ثانی . اوًال اين ذخيرۀ پوِل بازاِر جهانی در آن هنگام به حد اقل خود رسيده بود
از . مل ميکرد، عاسکناسها اعتباری، همزمان بعنوان ضمانِت قابِل  تبديل بودِن پول

اين طريق دو عملکرد کامًال متفاوت با هم ترکيب ميشدند که هر دو از طبيعت پول 
پديدار ميشوند، از آنجاييکه پولهای واقعی هميشه پوِل بازار جهانی هستند و پوِل 

  .                                               اعتباری هميشه منوط است به پوِل بازاِر جهانی
ند از عهدۀ وظايف ستمؤسسات تهاتری نميتوان» ١٨۴٧ در ١٨۴۴بدون تعليِق قانوِن بانِک  

  ).                                                                    ۵٢٢١(«.خود بر آيند
  :                     را ميتوان از اين ديد آگاه بوداز بحران قريب الوقوع اينکه چاپمن 

که پولها ) شرايط کنونی زياد از آن بدور نيست( شرايطی در بازار پول بوجود می آيد» ۵٢٣۶
  «.بسيار مشکل قابل دسترس ميشوند و آدم دست کمک بسمت بانک دراز ميکند

                                                                                                    
 از ١٨۴٧  اکتبر٢٢، و ٢٠ ، ١٩ رد مبالغی که ما روز جمعه، شنبه و دوشنبهد رمو» ۵٢٣٩

 همان چهارشنبۀ بعد   سپاسگزار باشيم که براتهابسيارما فقط می بايست  بانک بيرون کشيديم،
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 پولها مستقيمًا به ما برگشت ،اضطراب پايان يافتهراس و  که وضعيت نگاميکهدريافت کرديم؛ ه
                                                    «           .کردند

  .                      اکتبر قانون بانک معلق شد و لذا بحران خاتمه يافت23در سه شنبه 
 هستند به جاری همزمان  در لندن سفته هايی که مبلغ، که۵٢٧۴چاپمن فکر ميکند 

 ايالتی یمحلِی شرکتهاته های اين شامل سف. بالغ ميشوند £ ميليون ١٠٠ - ١٢٠ميزان 
  .                                                                                        نميگردد
شد با  می £ ٢١١۵۵٠٠٠ بالغ بر عموم حجم اسکناسهای نزد ١٨۵۶هر چند در اکتبر » ۵٢٨٧
 اينهمه پول داشتند، ما نميتوانستيم به  عموم تهيۀ پول بی اندازه مشکل بود؛ با وجودی کهلاين حا

  «                                                        .آنها دسترسی پيدا کنيم
 }Eastern bank{ که بانک شرقی، فشارتوسط آمده   بوجودی بود،دقيقًا بدليل هراس

                                            .                 خود را در آن يافته بود) ١٨۵۶مارس ( در طی مدتی 
همۀ بانکدارانی که سودشان را » ،اضطراب پايان می يابدهراس و  همينکه حالت ۵٢٩٠

      «.از طريق بهره بدست می آورند، بالفاصله شروع ميکنند به بکار انداختن پولهايشان
 بانکها بوجود ميآيد را از  کاسته شدِن ذخيرۀ که در موقِعتشويشی چاپمن آن ۵٣٠٢

ن ناشی از اين است که همۀ آنهايی که ايدهد؛ يطريق ترِس از سپرده ها توضيح نم
  ممکن استناگهان می بايستی مبالغ پولی عظيمی را پرداخت کنند بخوبی ميدانند که

شوند که به مجبور  ، وقتی که بروی بازار پول فشار هست،آنها بعنوان آخرين چاره
   بروند ؛ و سمت بانک

 کوچکی داشته باشند، زياد از پذيرش ما خرسند نخواهند بود،  بسياراگر بانکها ذخيره های» 
  «                                                                    .درست برعکس

ابۀ يک اندازۀ واقعی در ضمن بسيار زيباست که ديده ميشود که چگونه ذخيره بمث    
 حد اقلی را برای معامالت روزانه شان بخشًا نزد خود شان و دار هابانک. يل ميرودتحل

 بدون را« وِل بانکِی آزاد کشورپ» دالالن سفته. بخشًا نزد بانک انگليس نگه ميدارند
 سپرده ای اش  تعهداِت برای پوششبانک انگليس و. اختيار دارنددر هيچ ذخيره ای

و غيره فقط ذخيرۀ بانکدارها و ديگران را در  }دولتی{  عمومیبجز سپرده های
لذا بجز اين .  ميليون تنزل کند٢اختيار دارد، که اجازه ميدهد به پائين ترين نقطه مثًال 

و اين ذخيره را ( کساد اين فريبکاری در دوره های  تمام،اوراق ميليون به صورت ٢
ارج شده اند وارد کم ميکند زيرا اسکناسهايی که بعنوان جايگزين فلزهايی که خ

 بجز ذخيرۀ فلزی ندارند، و از اين جهت  ذخيره ایاصًال هيچ) ميشوند بايد باطل شوند
جريان خروج طال باعث تشديد بحران  تحت }ذخيرۀ فلزی{ هر کاهشی در اين 

  .                                                 ميگردد
راه    تنهانگاهد، آاشی ترتيب دادن به معامالت نباگر هيچ پولی در مؤسسۀ تهاتری برا» ۵٣٠۶

چارۀ ديگری که من سراغ دارم اينست  که متقابًال جمع شويم و پرداختهايمان را با سفته های دست 
   وغيره }.Smith, Payne & co{ء و آقايان اسميت، پاين و شرکاریاول، سفته های خزانه دا

 برای شما وسيلۀ گردش تهيه کند، آيا شما برای قادر نباشداگر دولت » ۵٣٠٧« .ترتيب دهيم
 می آيند و وسايل گردش  مردممعمو ؟ چکار ميتوانيم بکنيم-؟بينيد ميتدارکخودتان اينچنين چيزی 
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کاری را در  پس شما همان» ۵٣٠٨ -«.را از دستهای ما خارج ميکنند؛ اين ديگر موجوديت ندارد
«                                               . بله-د؟نی هفته در منچستر انجام ميده تمام روزها آنهالندن انجام خواهيد داد که

 و تعليم ديده در ماهل بيرمنگا( }Cayley{یيلب چاپمن در مقابل سئوالی که کاجوا
بويژه در رابطه با درک آورستون از سرمايه ميکند ) }Attwood{مدرسۀ آتوود
  :                           جالب است

 ١٨۴٧برای اين کميته توضيح داده شده است که تحت شرايط فشار، همانند آنچه که در » ۵٣١۵
 من -نظر شما در اين رابطه چيست؟ بود، کسی بدنبال پول نميگردد بلکه بدنبال سرمايه ميگردند؛

» ۵٣١۶ -«.؛ من نميفهمم منظور شما از اين چيستاين را نمی فهمم؛ ما فقط با پول مبادله ميکنيم
ش کاسبی اآن مقدار پولی است که شخص خود در» )سرمايۀ تجاری( «اگر منظور شما از اين 

دارا می باشد، اگر آنرا سرمايه می ناميد، آنگاه اين در اکثر موارد يک بخش بسيار ناچيزی از 
 ، مردم به او ميدهند می باشد عمومری که که بر مبنای اعتبار کار و بارشپولی است که او د

  . امثال چاپمن هاگرِیواسطه  از طريق -«مصرف ميکند
                                                                 

 -آيا اين کمبود ثروت است که ما را مجبور ميکند پرداختهايمان را با سکه انجام ندهيم؟» ۵٣٣٩
 اينطور نيست که ما کمبود ثروت داشته باشيم بلکه اينکه ما در يک سيستم اصًال.  . .خير ابدًا 

برای ) دارای فشار زياد( يم؛ و اگرما يک تقاضای بسيار تهديد کنندهحرکت ميکنبسيار مصنوعی 
 ميتواند اوضاعی بوجود بيايد که نتوانيم به اين وسيلۀ گردش نگاهوسايل گردشمان داشته باشيم، آ

آيا بايد تمام تجارت صنعتی کشور فلج شود؟ آيا بايد همۀ راههای اشتغال را . کنيمدسترسی پيدا 
  به سکه را يا صنعت کشوریاگر اين سئوال پيش بيايد که آيا ما بايد پرداختها» ۵٣٣٨ -« ببنديم؟ 

                « . حفظ کنيم، من هيچ ترديدی در اينکه بگويم کداميک را بايد رها کرد نخواهم داشترا
  

به اين منظور که فشار را بدتر کرده و از پی » آوردن برای اسکناسر مورد هجوم د    
سه .  ميگويد، که اين به سادگی ميتواند اتفاق بيافتد)۵٣۵٨( «آمدهای آن فايده ای برده شود

  .                                                بانک بزرگ برای اين کار کافی اند
يا اين نبايد برای شما بعنوان شخصی که با معامالت بزرگ اين پايتخت آشنايی کامل آ» ۵٣٨٣

داريد، آشنا باشد که سرمايه داران در حقيقت از اين بحرانها استفاده کرده و سودهای هنگفتی را از 
                               .         در اين هيج شکی نيست-خانه خرابی انسانهايی که قربانی آنها شده اند به جيب ميزنند؟

  
م و ما بايد در اين مورد آقای چاپمن را باور کنيم هر چند او دست آخر اگر بخواهي    

هنگفت از خانه سودهای بدست آوردن »  برای مبادرتشبشيوۀ تجاری بگوئيم، در 
هر :  شريکش گورنی ميگويدهکئيجازيرا . آمدگردن شکسته بيرون « خرابی قربانيان

، دارای منفعت می باشد، در است رآنکه از آن با خب یتغييری در کسب و کار برا
  :                                                                                عوض چاپمن ميگويد

خانه دار است و به قاره بخشی از جامعه راجع به بخش ديگر هيچ نميداند؛ شخصی مثًال کار » 
صادرميکند و يا مواد خام خود را وارد ميکند؛ او هيچ چيزی راجع به شخص ديگر که با شمش 

اينچنين بود که روزی فرا رسيد که گورنی و  و )۵٠۴۶( «.طال تجارت ميکند نميداند
                                       .  يک ورشکستگی فجيع شدنددچار و«  آن با خبر نبودنداز» چاپمن خود
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. رادف با گذاشتن سرمايه نيستما قبًال ديديم  که انتشار اسکناس در تمام موارد مت
 نشان ميدهد فقط ١٨۴٨  .C.D لردها در مقابل کميتۀ}Tooke{ زيرين توکواهیگ

ديد سرمايه گذاری يی را انجام که حتی وقتی که بانکی از طريق انتشار اسکناسهای ج
 اسکناسهای در گردش افزايشميدهد، لذا اين  فی الواقع بدين معنی نيست که حجم 

  :            يافته اند
دوده ای وسيع حيا فکر ميکنيد که بانک انگليس مثًال ميتواند سرمايه گذاری خود را در مآ» ٣٠٩٩

 موجود است بسياری فاکتهای -سکناسها بيانجامد؟گسترش دهد بدون اينکه اين به افزايش انتشار ا
 بود که بانک، سپرده ١٨٣۵که ميتوانند اين را ثابت کنند؛ يکی از مثالهای بسيار بارز در سال 

 مورد استفاده عموم و وام کمپانی هند شرقی را برای سرمايه گذاری گسترده برای غربیهای هند 
؛ تقريبًا همين عدم ه بودم در واقع کاهش پيدا کردموعدر آن زمان حجم اسکناسها نزد . قرار داد

 در لحظۀ پرداخت سپرده های راه آهنی به بانک مالحظه کرد؛ اوراق ١٨۴۶تطابق را ميتوان در 
 ميليون افزايش يافتند، در حاليکه هيچ اثر قابل ٣٠به تقريبًا » )به شکل تنزيل و سپرده« بهادار 

  «                                          .م ديده نميشدوعممشاهده ای بر حجم اسکناسها نزد 
  

 وسيلۀ گردش ديگری و برای او مهمتری را عمده، تجارت اسکناسهااما در جوار     
 کسب و کار منظم چقدر مهم جريان نشان داد که برای آقای چاپمن به ما. براتها: دارد

 :عنوان پرداخت پذيرفته شوندطی باست که براتهای خوب در همه جا و در هر شراي
«Gilt nicht mehr der Tausves Jontof, was soll gelten, Zeter,   

Zeter!»}ای اعتباری ندارد، پس چه چيز باقی می ماند ديگر  ُينتفاگر تاوسفس ،
ارتباط اين دو وسيلۀ گردش نسبت به يکديگر چگونه  })مناظرۀ هاينه.(بدگوی پست

                 ؟                  است
  :                                                                   مينه مينويسدزگيلبارت در اين 

اين بروات از دو . کاهش در حجم گردش اسکناس بطور منظم حجم بروات را افزايش ميدهد» 
ل پيش می آيد وام دهندگان وقتيکه کمبود پو . . .دارها  بروات تجاری و بروات بانک-نمونه هستند
بروی ما برات بکش و ما تقبل ميکنيم، و هنگاميکه يک بانکدار شعبه براتی را برای : پول ميگويند

 روی نمايندۀ لندنی اش را به او د روزۀ خو٢١مشتری خود نزول ميکند، بجای پول نقد حوالۀ 
بارت، تحقيقی در مورد علل فشار گيل. و.ج( « .اين براتها بعنوان وسيلۀ گردش عمل ميکنند. ميدهد
  ).٣٧ص «و غيره

 شمارۀ  ١٨۵٧.B.Aد ميگردد،اين در شکل تعديل شده اش توسط نيومارک تأيي       
١۴٢۶       :   

 اسکناسهای بانکی  نوسانات در گردشات در حجم گردشی بروات ونوسانهيچ ارتباطی بين » 
  که فشاری روی بازار پول هست،گاهکه هر.  . .ت تنها نتيجۀ نسبتًا منظم اين اس.  . . وجود ندارد

 که خود را با افزايش نرخ تنزيل می نماياند، لذا گردش بروات بشدت افزايش می يابد و بر چيزی
  «                                           .عکس

  
ويد براتهايی که در اينگونه مواقع کشيده ميشوند بهيچوجه آنطور که گيلبارت ميگ    

ی هستند که يبرعکس اکثرًا براتهای مبادله ا .براتهای بانکی کوتاه مدت نيستندفقط 
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نمايانگر هيچ مبادلۀ واقعی نيستند يا فقط نمايانگر مبادالتی اند که براه انداخته ميشوند 
مثال  ی اينهابرای اينکه براتهايی بر آنها کشيده شود؛ ما به اندازۀ کافی برای هر دو

 اسکناسهات اينچنين براتهايی ودر مقايسۀ بين ضمان) ويلسون( « کونوميستا» .آورديم
  :                                                                                       اينگونه ميگويد

 نگه داشته بوفور در خارجاسکناسهايی که عندالمطالبه قابل پرداخت هستند هرگز نميتوانند » 
 هميشه به بانک برای پرداخت برميگردد، در حاليکه براتهای دو ماهه هاوند زيرا زيادت آنش

ميتوانند به تزايد صادر گردند، از آنجاييکه هيچ وسيله ای برای کنترل صدورشان قبل از اينکه 
.  وجود ندارد، جايگزين گردندیديگر} بروات{د که توسط ن ميتوانموقعی که ،موعدشان سر برسد

که مردمانی ضمانت گردش برواتی را که تازه در آينده قابل پرداخت ميشوند را تصديق ميکنند اين
در حاليکه در مورد گردش پولهای کاغذی که عندالمطالبه قابل پرداختند شک و دو دلی دارند 

            ).                         ۵٧۵ ص ١٨۴٧« اکونوميست» ( « .برای ما کامًال غير قابل توضيح است
 احتياجات  فقط از طريق یبانکاسکناسهای لذا حجم براتهای در گردش همانند     

  انگليس در سالهای پنجاه در پادشاهیعادیبازرگانی معين ميگردد؛ در دوره های 
 ميليون ١٠٠ – ١٢٠ از اينها ، ميليون برات٣٠٠ حدود اسکناس ميليون ٣٩ عالوه بر

 ی گردشحجم در گردش هيچ تأثيری بر ی براتهاحجم.  درگردش بود،تنها در لندن
 در دوره های کمبود پول متأثر ميشود، جاييکه  فقطاسکناس ندارد و از اين آخری

نهايتًا گردش بروات در دوره های . بدتر ميشودکميت براتها افزايش يافته و کيفيتشان 
 پرداخت ندارد،  وعده هایمورد استفاده ای برای کس ميکند، هيچسقوطبحران کامًال 

توانايی اسکناسها کس بجز پرداخت نقد چيز ديگری را تقبل نميکند؛ فقط  هيچزيرا
گردش خود را، در هر شکل در حال حاضر در انگليس، حفظ ميکنند چون مملکت با 

  .جمع ثروت خود پشتيبان بانک انگليس است
                                                                                                       

                                            ********  
   

 جزو بزرگاِن بازار پول بود، ١٨۵٧ديديم که چطور حتی آقای چاپمن که خود در 
بشدت از اين گاليه دارد که در لندن تعدادی سرمايه دار پولی بزرگ وجود دارند که 

 هستند که در هر زمانی قادرند بازار پول را به تشنج بکشانند و از اين آنچنان مقتدر
 می بايستی قراربدين . ميکشند معامله گران کوچک پول را  شيرۀطريق با بی مباالتی

تعداد بيشتری از اينگونه گرگها باشند که بتوانند به ميزان قابل توجهی يک فشار را با 
 تشديد کرده و از اين طريق به همان }consols{ديون عمومی ميليون ١ – ٢فروش 

از . از بازار خارج کنند) و همزمان سرمايۀ استقراضی در دسترس ( اسکناسمبلغ 
 برای  -  مبدل کنند}panic{و اضطراب فشاری را به هراس ،طريق مانور مشابه ای

      .                      بزرگ با هم همکاری کنند بانکاين کار کافی است که سه 
 نقدًا بدليلبزرگترين قدرت سرمايه ای در لندن طبيعتًا بانک انگليس است که     

 اينچنين حاکميتش را باوضعيت خود بمثابۀ يک مؤسسۀ نيمه دولتی امکان اينکه 
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دارد که  روشها و ابزار کافی  آشنايی به،عالرغم اين.  نداردبنمايش بگذارد،سبعيتی 
.                                                       ١٨۴۴بانک ژه از زمان قانون  بويبرای خود تأمين آتيه کند

 ٣تقريبًا  بهمن و در ضدارد  £ ١۴۵۵٣٠٠٠بانک انگليس سرمايه ای به ميزان     
به سودهای تقسيم نشده و همچنين   يعنی،دسترسی دارد« کسری»به عنوان  £ميليون 

وان ماليات دريافت ميکند و می بايست نزد آن به سپرده تمام پولهايی که دولت بعن
( اگر به اينها مجموع پولهای سپردۀ ديگر . به آنها احتياج شود زمانيکهشوند تا گذارده 

 که بدون پشتوانه اسکناسهايیو ) ميشود £ ميليون ٣٠در اوضاع عادی تقريبًا که 
مارک د که برآورد نيويم شصادر ميشوند را نيز اضافه کنيم، در نتيجه متوجه خواه

  ) :١٨٨٩، شمارۀ ١٨۵٧ .B.A(خيلی معتدل است وقتی که او ميگويد
                                                                                         

» ]دندرلن[ « من خود را قانع کرده ام که ميزان وجوهی که دائما در بازار پول مورد استفاده اند» 
 بانک انگليس روی بخش £١٢٠٠٠٠٠٠٠ تخمين زده شوند؛ و از اين £١٢٠٠٠٠٠٠٠ميتواند به 

  «. تسلط دارد، درصد٢٠ تا ١۵ تقريبًا ،قابل مالحظه ای
                                                                                            

موجود در ا منتشر ميکند که توسط ذخائر فلزی تا جاييکه بانک اسکناسهايی ر    
 نه  برای اوزمين هايش پشتوانه نميشوند، آن عالئم ارزشی يی را می آفريند کهزير

 را - هر چند مجازی-یيه ضميمتنها تشکيل وسايل گردش را ميدهند بلکه سرمايۀ 
ميمه ای، و اين سرمايۀ ض. ی بی پشتوانه تشکيل ميدهندبرای مبلغ اسمی اين اسکناسها

 ويلسون از ١٨۵٧ .B.A در -.يک سود ضميمه ای را برای بانک بهمراه دارد
  :نيومارک می پرسد

                                                                                                      
ن نزد عموم يافت بطور ميانگيگردش اسکناسهای متعلق به يک بانک يعنی مبلغی که » ١۵۶٣

 کامال صحيح -آيا اينچنين نيست؟. بشمار ميايدن بانکدارآميشود، بمثابۀ ضميمه ای از سرمايۀ مؤثر 
 سودی است که تنها أ عايدش ميشود نتيجت از اين گردش آن بانکهر سودی که» ١۵۶۴-« .است

  « . کامًال درست است-از اعتبارات نشأت گرفته و نه از سرمايه ای که او واقعًا دراختيار دارد؟
  

.                      کنندۀ اسکناس صادق است منتشری خصوصِیطبيعتًا همين هم برای بانکها    
 خود، دوسوم از تمام اسکناسهای ١٨۶۶ – ١٨۶٨ ۀ های شمارهنيومارک در جوابي

انکها يک سوم آخر می بايستی اين ببرای ( ها صادر ميشوند را بانکی يی که توسط آن
در نظر « ايجاد همان مقدار سرمايه » بعنوان)  داشته باشندیپشتوانۀ ذخيره ای فلز

سود بانکدار در نتيجه .  پول فلزی اندوخته شده است، مبلغ برابر با همين، زيراميگيرد
حقيقت اين است که . مايه داران باشددر اين رابطه نمی بايست بيشتر از سود ديگر سر

اينکه يک پس انداز ملی . سود را بيرون ميکشد  ملی فلزِی پوِلاو از اين پس انداِز
بعنوان سود شخصی ظهور ميکند اصًال باعث ُشکه شدن اقتصاددانان بورژوازی 

مثًال آيا چيزی . ، از آنجاييکه سود بطور کلی تصاحب کار ملی ميباشد.نميشود
 وجود دارد که اسکناسهايش ١٨١٧ تا ١٧٩٧ر از بانک انگليس از مضحک ت
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اعتبارشان را مديون دولت هستند و از طريق بهره های وام دولتی، از دولت، يعنی از 
مردم، پرداختی برای قدرتی که دولت برای تبديل همان اسکناسها از کاغذ به پول به 

  افت ميکند؟                                    دري ،وام بدهداو اهداء کرده تا آنها را به دولت 
بقول همان . جاد سرمايه دارندبانکها در ضمن ابزارهای ديگری نيز برای اي    
مارک، بانکهای شعبه همانگونه که قبًال هم ياد شد، طبق عادت وجوه مازاد خود را نيو
 اينها هم در ورستند  می فنزد دالالن سفتۀ لندن) يعنی اسکناسهای بانک انگليس را ( 

بانک با اين سفته ها .  می فرستندپسعوض سفته های نزول شده را برای آنها باز
از اين قانون پيروی ميکند } بانک{ مشتريان خود را راه می اندازد، از آنجاييکه آن 

چرا که نبايد سفته هايی را که از مشتريان محلی خود دريافت کرده دوباره انتشار دهد، 
آن سفته های . دا کسب و کار اين مشتريان در در و همسايه شان شناخته شودمباکه 

 که بايد ميخورد ی مشتريانطرفبدرد صدور مجدد دريافت شده از لندن نه تنها به 
پرداختهای مستقيمی را در لندن انجام دهند در مواردی که ترجيح ميدهند که نگذارند 

 ۀر تصفي بکشد، بلکه همچنين به کاا برای آنه حواله ای روی لندنبانکخود که 
 بانکدار اعتبار محلی }پشت نويسی{نويسِی زيرا که ظهرميايندپرداختهای محلی نيز

بدين طريق مثًال در النکشير همۀ } سفته های لندن{ آنها . را برايشان تضمين ميکند
اسکناسهای خود بانکهای محلی و بخش بزرگی از اسکناسهای بانک انگليس را از 

  ).                                                        ١۵٧۴ تا ١۵۶٨همان منبع شمارۀ .( دش بدرکرده اندگر
 - ١: ايجاد ميکنندما در اينجا می بينيم که بانکها چگونه اعتبار و سرمايه بدين قرار    

 ٢١ر  روی لندن با مدت اعتباکشيدن حواله ای با -٢با انتشار اسکناسهای خودشان 
 از طريق پرداخت سفته -٣ نقدًا به آنها پرداخت ميشوند صدورروز که درست بعد از 

 از اصأل و عمدتأ اعتباريشان قدرت، مورد اشاره ۀ الاقل برای محل،های نزول شده که
  .                                   ميگرددمهيا بانک طريق ظهر نويسِی

.  خود را بنمايش ميگذارد، بازارِی نرخ بهرهچنِددر در تنظيم ،قدرت بانک انگليس    
در دوره های با پروسۀ کسب و کار عادی ميتواند اينگونه رخ دهد که بانک انگليس 

 ، زيرا ١٢نتواند از خروج  آرام طال از خزانه اش با افزايش نرخ تنزيل جلوگيری کند
                                                 

 رئيس آن آقای ١٨٩۴ ژانويه ١٧ در مجمع عمومِی سهامداران بانک اتحاد لندن در – ١٢
درصد در جوالی  ٢٫۵ را از  تنزيل١٨٩٣ اعالم کرد که بانک انگليس در سال {Ritchi}ريچی

 را به £ميليون  ۴٫۵ هفته ر درصد در اگوست افزايش داد و چون عالرغم اين در چها۴ تا ٣به 
  بطرف آن درصد افزايش داد، که از آن پس طال جريان برگشت۵طال از دست داد، تنزيل را به 

اما اين نرخ . اهش داده شد در صد ک٣ درصد و در اکتبر به ۴پيدا کرد و نرخ بانک در سپتامبر به 
درصد بود  ٣٫۵ درصد بود، نرخ تنزيل ۵وقتی نرخ بانک » .بانکی در بازار برسميت شناخته نشد

 ٢ ٨⁄٣ تنزيل نرخ درصد پائين افتاد، ۴؛ هنگاميکه نرخ بانک به درصد ٢٫۵پول و نرخ برای 
 درصد کاهش ١ ٢⁄١ درصد بود، نرخ تنزيل به ٣ درصد بود؛ وقتی نرخ بانک ١ ۴⁄٣ونرخ پول 

  انگلس. ف ). ١٨٩۴ ژانويه ١٨، "روزنامۀ يوميه.("«يافت و نرخ پول به چيزی کمتر از اين
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 سفته که در نالنياز به وسايل پرداخت از طريق بانکهای سهامی و خصوصی و دال
  آن.سی سال اخير قدرت سرمايه ای بسيار عظيم تری کسب کرده اند، ارضاء ميگردد

اما در .  ديگری استهای از اين جهت مجبور به استفاده از ابزار}بانک انگليس{
) وريه و شرکاءاز گلين، ميلز، ک( }Glyn{هنگامۀ بحران همان چيزی که گلين

  :  سخن گفته بود صادق است ١٨۴٨ /١٨۵٧  D .C. بانکدار در مقابل 
                                                     

، بانک انگليس نرخ بهره را تعيين  در مضيقۀ بسيار است کشوری کهتحت شرايط » ١٧٠٩
 وقتی که تنزيالت بانکداران خصوصی و دالالن ،در زمانهای با مصائب مشدد» ١٧١٠ -«.ميکند
نصيب بانک انگليس ميگردند و در نتيجه اين } تنزيالت{  محدود ميگردند، آنهاأبتنس.  . .سفته 

  «. بازار را تعيين ميکند بانک انگليس است که قدرت را در دست دارد و درچنِد
                                                                                 

 دولتی و با برخورداری از پشتوانۀ رسمی با ال بعنوان مؤسسه ایبا اين ح    
 خصوصی بخود اجازه ميدهند، با امتيازات دولتی نميتواند همانگونه که مؤسسات

 در مقابل }Hubbard{از همين رو هوبارد. رحمی از قدرت خود سوء استفاده نمايدبي
  : ميگويد١٨۵٧. A..Bکميتۀ بانک  

                                                                                                    
آيا اينچنين نيست که هنگاميکه نرخ تنزيل باالست، بانک ارزانترين محل » :) سئوال ( ٢٨۴۴

 ( -پائين است دالالن سفته ارزان ترين ها هستند ؟} نرخ تنزيل{ مراجعه ميباشد و وقتی که آن 
واهد بود زيرا بانک انگليس هرگز به حد رقبايش پائين نميرود و هميشه اينچنين خ» :) هوبارد

  «.زمانيکه نرخ باالست، هرگز آنچنان باال نمی رود
       
اما با اين حال اين يک رخداد خطيری در کسب و کار است وقتی که بانک در     

نی ، يع}سختگيری کردن{ کردهتردوره های فشار، بزبان عاميانه پسندش، قافيه را تنگ
  .  افزايش ميدهد بيشتر نقدًا باالتر از ميانگين است خوداينکه نرخ بهره ای را که

                              
 خارجی قطع  صادراِتجهِت  بههمينکه بانک شروع به سختگيری ميکند، همۀ خريدهاِی» 

ترين سطح برسد و صادرکنندگان منتظر می مانند تا اينکه نزول قيمتها به پائين .  . . ميگردند
 ديگر ی ارزرسيد، نرخ هانقطه اما وقتی به اين . سپس، نه قبل از آن، خريدهايشان را انجام ميدهند

خريد . ، قطع ميشودفرا برسد نزول  صادرات طال قبل از اينکه پائين ترين سطِحد ــتنظيم شده ان
 را که به خارج کشور فرستاده کاال برای صدور ميتواند اين اثر را داشته باشد که بخشی از طاليی

جريان خروج ممانعت از  باعث  متأخرتر از آن است کهشده، باز گرداند، اما آمدن آنها
اثر » ).٣۵، ص ١٨۴٠لندن « تحقيق در علل فشار روی بازار پول » گيلبارت،. و. ج(«.گردند

شار راه به  بيگانه اين است که در دوره های ف ارز نرخهایتوسطديگر تنظيم وسيلۀ گردش 
ی هزينه های در رابطه با تنظيم نرخ ها» -)۴٠همان اثر ص ( «.نرخهای بهرۀ عظيم می برد

، متوجۀ صنعت مولد کشور است، اما سودهای بانک انگليس در واقع در اين پروسه بعنوان ارز
افزايش معامالتش را با مبلغ قليلی از فلز قيمتی به پيش می برد، } بانک انگليس{پی آمد اينکه آن

  ).                                                                    ۵٢همان اثر ص ( « .می يابد
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  :                                                              اما دوست ما ساموئل گارنی ميگويد
 همۀ – است هرفصن پول با اين نوسانات بزرگ در نرخ بهره برای بانکدارها و معامله گرا» 

                «. با صرفه ميباشندآگاهندنوسانات تجاری برای آنهايی که از آنان 
 موقعيت اضطراری کسب و کار از شير در گارنی نيز با بی مباالتیو هر چند     

اينکار را با همان فراغ بال انجام  خامه ميگيرند، در حاليکه بانک انگليس نميتواند
 اگر نخواهيم -ميگردند} بانک انگليس{نيز نصيب آن بسيار زيبايی ما سود های ا. دهد

سخن بگوئيم که بدامان آقايان رؤسا بدليل امکان  راجع به سودهای خصوصی يی
. اختصاصی يی که برای کسب اطالع از موقعيت عمومی کسب و کار دارند، می افتد

 ١٨١٧ به کميتۀ ی نقد،هاتدد پرداخ مجدر ارتباط با ازسرگيرِی ،بر طبق اطالعاتی که
 دورۀ از لردها داده شد، مبلغ اين سودهايی که نصيب بانک انگليس شد در مجموِع

  : بالغ بود بر ١٧٩٧ – ١٨١٧
                                                                        

 انعامها و سودهای سهام افزايش يافته ٧۴۵١١٣۶
 مايۀ جديد تقسيم شده بين سهامداران    سر ٧٢٧۶۵٠٠
   ارزش افزايش يافتۀ سرمايه ١۴۵۵٣٠٠٠
 جمع ٢٩٢٨٠۶٣۶

                                                        
. د(  سال ١٩د ر  £ ١١۶۴٢۴٠٠ک سرمايۀ  ياين با   

 ص ١٨۴٣چاپ دوم، لندن « بانکها و  بانکدارها»  ، }D.Harrdcastle{لتکاسهارد
 ١٧٩٧ که پرداختهای نقدی را در ، منفعتی که نصيب بانک ايرلند جمعاگر ما). ١٢٠

:                                                  معلق ساخت، شد را با همان پرنسيپ حساب کنيم خواهيم داشت
                                                                                    

 بازگشت                ١٨٢١سود سهامی که تا موعد پرداخت  ۴٧٣۶٠٨۵
 انعام اعالم شده  ١٢٢۵٠٠٠
 دارايی افزايش يافته ١٢١۴٨٠٠
 ارزش افزايش يافتۀ سرمايه  ۴١٨۵٠٠٠
 جمع ١١٣۶٠٨٨۵

        
).                ٣۶٣ -٣۶۴همان مرجع ص ( ند استرلينگی  ميليون پو٣با يک سرمايۀ     

سيستم اعتباری که مرکزش همان باصطالح ! بيا و راجع به تمرکز صحبت کن
بانکهای ملی و وام دهندگان بزرگ پول و رباخواران اطرافشان ميباشد، يک 

نها يم ميدهد نتتمرکزيابی بسيار عظيم است و به اين طبقۀ انگل يک قدرت بسيار عظ
 کنند بلکه برای اينکه به را غارتمايه داران صنعتی  سرپريودأبرای اينکه 

ه توليد  و اين گروه هيچ چيز راجع ب-خطرناکترين وجهی در توليد واقعی دخالت کنند
  .                                                                آن نداردانميداند و هيچ ارتباطی ب
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 مدرکهايی هستند مبتنی بر قدرت فزايندۀ اين اوباشان، که ١٨۴۵ و ١٨۴۴ک قانون بان
  .                                      بازان هم به آنها می پيوندند سرمايه داران مالی و بورس

 بنفع فقط لی و جهانی را که اين اوباش محترم توليد ماما اگر کسی هنوز ترديد دارد    
 موعظۀ  حتمًا ميتواند از توليد استعمار ميکنند پس او گان و خوِد استعمارشوندخوِد

  : را ياد بگيردبهتریان چيز  ارزش واالی اخالقی بانکدارزيرين راجع به
                                                                                              

آيا بارها ترس از نگاه هوشيار و . ی و مذهبی هستندمؤسسات اخالق . . .تأ سيسات بانکی » 
 و افراط گرا بپيوندد،عياش  جوان را از اينکه به جمع دوستان کاسبکار بانکدار، گرسرزنش 
 ،گيردن است ؟ و آيا او هراسان از اينکه در ردۀ بااليی از احترام نزد بانکدار خود قرار بازنداشته

 دوستانش متأثر نکرده است ات و تحقيرريشخندهاار او را بيشتر از خم  بانکداآيا .  . .نبوده است ؟ 
  در فريبکاری يا اطالع اشتباه دادن که باعث سوءظن شده و قلمداد شدن از  مقصران؟ آيا او هراس

و آيا اين پند و اندرز دهِی دوستانه با ارزش تر از آنکه .  . .ود؟ نب او را محدود يا قطع کند، وام
فلسفۀ » ، رئيس بانک اسکاتلند}G.M.Bell{بل. م. گ( « يدهد نبوده است؟ کشيش به او م

  ).                                   ۴۶ ، ۴٧،ص ١٨۴٠، لندن  « سهامیبانکدارِی
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  ٣۴فصل 
  

   انگليس١٨۴۴پرنسيپ های پول رايج و قانون بانک 
 
 

يکاردو در مورد ارزش پول در رابطه با قيمت کاالها  تئوری ر١٣در نوشته ای قبلی [ 
( پول  ارزش دور ريکابعقيدۀ. بررسی شد، لذا ما در اينجا ميتوانيم تنها به اهم بپردازيم

ميگردد، اما فقط تا زمانيکه  در آن ماديت يافته تعيين کاری که  مدتاز طريق) فلزی
 که بايد مبادله شوند قرار کميت پول در تناسب صحيحی با مقدار و قيمت کاالهايی

اگر کميت پول به باالی اين تناسب صعود کند، در نتيجه ارزشش کاهش . داشته باشد
، ارزشش  نزول کند}تناسب{ن اگر به زير آ. يافته و قيمت کاالها صعود خواهد کرد

در .  باشندشرايط ديگر يکسان کاالها پائين می افتد، اگر همۀ کرده و قيمتصعود 
، آن کشوری که اين مازاد طال در آن يافت ميشود، تمايل به اين دارد که مورد اول

                     طاليی را که بزير ارزشش نزول کرده خارج و کاال وارد کند؛ 
مورد  دوم، طال به سمت کشورهايی سرازير ميشود که آنرا باالتر از ارزشش در 

حاليکه کاالهای زير قيمت ارزيابی شده از اين کشورها خارج برآورد کرده بودند، در 
شده و به سمت بازارهای ديگری که در آنجا ميتوانند قيمتهای نرمال را کسب کنند، 

خود طال، چه بصورت سکه و چه بصورت » چون در اين شرايط. سرازير ميشوند
ه خود داراست ارزش فلزی بيشتر يا کمتر از آنچ شمش، ميتواند نشان ارزشی يی با

بشود، در نتيجه کامًال روشن است که اسکناسهای بانکِی قابل تبديِل در گردش همان 
اگر چه اسکناسهای بانکی  قابل تبديلند، يعنی اينکه ارزش . سرنوشت را داشته باشند

واقعيشان با ارزش اسمی شان مطابقت دارد، با اين حال حجم کل پولهای در گردش، 
 the aggregate currency consisting of metal and of(طال و اسکناسها

convertible notes( }ممکن }مجموع پول رايج شامل فلز و اسکناسهای قابل تبديل
است افزوده شود يا تقليل يابد، بر حسب آنکه کل کميتشان، بداليلی که بحث شد، به 

دش و ارزش باالی يا به زير آن سطحی که توسط ارزش مبادله ای کاالهای در گر
اين تقليل ارزش نه برای . . .  طال متعين شده است، صعود کرده يا نزول کند فلزِی
در مقايسه با طال بلکه برای طال و کاغذ جمعًا و يا برای مجموع } پول کاغذی{کاغذ

                                                 
  ١۵٠، ص ١٨۵٩برلين « نقد اقتصاد سياسی »   مارکس، - ١٣ 
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پول در گردش يک کشور، يکی از کشفيات اصلی ريکاردو ميباشد که ُلرد ُاورستون و 
پرنسيپ اساسی يی برای قانون بانک آقای  آنرا  آورده وشرکاء به خدمت خود در

  ) همان منبع(»  قرار دادند١٨۴۵ و ١٨۴۴از } Robert Peel{رابرت پيل
    ما در اينجا لزومی به تکرار اثبات غلط بودن اين تئورِی ريکاردو که در اثر ياد 

 تئوريهای آنچه که مورد توجه ماست فقط شيوۀ استعمال. شده آمده است، نميبينيم
 که قانوِن بانِک پيِل ياد شده در ريکاردو توسط مکتب تئوريسين های بانک، کسانی

  .باال را ديکته کردند، ميباشد
 هيچ ١٨٣۶ و ١٨٢۵ بويژه بحرانهای بزرگ ١٩بحرانهای تجاری در قرن      » 

آن تئوری پول ريکاردو ببار نياورد بلکه فقط مورد استعمال جديدی برای  پيشرفتی در
آنها ديگر پديده های سادۀ اقتصادی همانند تقليل ارزش فلزات قيمتی نزد . بميان کشيد

 و ابتدای قرن ١٨ و کاهش ارزش پول نزد ريکاردو در قرن ١٧ و ١۶هيوم در قرن 
، نبودند؛ آنها در عوض طوفانهای عظيمی بودند در بازار جهانی جاييکه تناقض ١٩

وايی آغاز می شد، و سر منشا أش و ممانعت از آن بين همۀ عناصر پروسۀ توليد بورژ
در ميان سطحی ترين و تجريدی ترين اين پروسه ها، در قلمرو گردش پول، جستجو 

اقتصادی پيامبران دمدمی مزاج    مکتبکهيک واقعی ای مفروضات تئور. ميشد
ن حقيقتًا از آن پيروی ميکرد، در واقع چيزی نبود بجز اين دگم که ريکاردو قواني

تنها چيز باقيمانده ای که آنها می بايست . گردش فلزی خالص را کشف کرده است
 را زير مجموعۀ اين قانون که گردش اعتبارات يا اسکناسهای بانکانجام دهند اين بود 

  .نمايند
    معمولی ترين و محرزترين پديده در بحرانهای تجاری کاهش ناگهانی و عمومی در 

يک کاهش . ال يک افزايش عمومی و طوالنی مدت آنها ميآيدقيمت کاالهاست، که بدنب
 در مقايسه با ، افزايش در ارزش نسبی پولعمومی در قيمت کاالها ميتواند بعنوان

ومی در قيمت همانند تنزل ارزش  و در عوض يک افزايش عم، بيان گردد،همۀ کاالها
  .    پولیبنس

اين . . . و توضيح داده نشده در هر دوی اين شيوه های بيان پديده توصيف شده 
عبارت پردازيهای مختلف قادر به توضيح مسئله نيستند همانگونه که ترجمۀ مطلب از 

لذا تئوری پول ريکادو بسيار . زبان آلمانی به انگليسی قادر به انجام اين کارنيست
 بهنگام بود زيرا که يک رابطۀ اين همانی را بمثابۀ رابطه ای علت و معلولی وانمود

کاهش عمومی و متناوب قيمت کاال از کجا می آيد؟ از افزايش تناوبی ارزش . ميکرد
اما در عوض افزايش عمومی و متناوب قيمت کاالها از کجا می آيد؟ از . نسبی پول

بر همين منوال ميشود گفت که صعود و نزول تناوبی . تنزل متناوب ارزش نسبی پول
وقتی که رابطۀ اين همانی به ....... شی ميشودقيمت ها از صعود و نزول متناوبشان نا

افزايش قيمت کاال از کاهش .  بسادگی از پس خواهد آمدباقیعلت و معلولی بدل شد، ما
اما همانطور که از ريکاردو ميدانيم، تنزل در ارزش پول از . ارزش پول ناشی ميشود

ن سطحی که يک وفور گردش نشأت ميگيرد يعنی از اينکه حجم پوِل در گردش از آ
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به . توسط ارزش اصلِی خود آنها و ارزش اصلِی کاالها تعيين ميگردد، باالتر ميرود
هيمن منوال بر عکس تنزل عمومی در قيمت کاالها از طريق صعود ارزش پول به 

نتيجتًا . باالی ارزش اصلی اش بمثابۀ پی آمدی از قلت گردش توضيح داده ميشود
يش و کاهش می يابند زيرا که متناوبًا ميزان کم تر يا اينکه قيمتها بطور متناوب افزا
حاال اگر ثابت شود که افزايش قيمتها همگام با تقليل پول . بيشتری پول در گردش است

در گردش رخ ميدهد و کاهش قيمتها با افزايش گردش، لذا با اين حال ميتوان مدعی 
دش، هرچند از نظر کاهش يا افزايش در حجم کاالهای در گر شد که در نتيجۀ يک

آماری غير قابل اثبات، ميزان پول در گردش افزايش يا کاهش يافته است اگر نه بطور 
ما هم اکنون ديديم که طبق نظر ريکاردو اين نوسانات عمومی . مطلق اما بطور نسبی

 ًاقيمت همچنين در يک گردش پول فلزی خالص نيز رخ خواهد داد اما آنها متناوب
ميکنند طوريکه مثًال قلت پول درگردش باعث کاهش در قيمت کاالها همديگر را خنثی 

 صادرات با  اما اينميشودبه خارج کشور ، تنزل در قيمت کاالها باعث صادرات کاال 
به داخل کشور را به همراه دارد و اين جرياِن رو به داخل پول  خود سرريز طال

لت فزونی پول در گردش دوباره باعث صعود قيمت کاالها ميشود؛ عکس اين درحا
اما چون حاال نوسانات عام . }رخ ميدهد{جاييکه کاال وارد شده و طال صادر ميگردد

قيمت عالرغم اينکه آنها از خوِد طبيعت گردش پول فلزِی ريکادو نشأت ميگيرند، 
از دوره ای که سيستم  شکل شديد و مهلک خود را يعنی صورت بحرانی خود را،

های ، کسب ميکنند، لذا کامًال روشن ميشود که انتشار اسکناساعتباری توسعه يافته
گردش پول فلزی وسيلۀ . از طريق قانون گردش پول فلزی تنظيم نميگردد بانکی کامأل

 بشکل در َدَورانعالج خود را در صادرات و واردات فلزات قيمتی دارد که فی الفور 
ان باعث کاهش يا ازدياد سکه وارد شده و از اين طريق با جريان ورود يا خروجش

همين اثر بروی قيمت کاال اکنون می بايست توسط بانکها از . قيمت کاالها ميگردند
از } طال{اگر پول. طريق تقليد از قانون گردش پول فلزی بشکل مصنوعی ايجاد گردد

خارج کشور به داخل جريان داشته باشد لذا اين دليلی است بر اينکه پول در گردش کم 
زش پول باال و قيمت کاالها بسيار پائين است و اينکه از اين بابت می بايستی است، ار

و آنها بعکس می .  وارد شده اسکناس به گردش تزريق گرددطالی جديدًابه نسبت اين 
به . بايستی از گردش خارج گردند به نسبتی که طال به خارج کشور جريان می يابد

 بايستی نتيجتًا از روی واردات و صادرات زبانی ديگر انتشار اسکناسهای بانکی می
پيشفرِض غلِط ريکادو مبنی بر اينکه طال فقط . فلزات قيمتی يا نرخ ارز تنظيم گردد

سکه است و اينکه کِل طالی وارداتی پول در دوران را افزايش داده و در نتيجه باعث 
 داده و لذا افزايش قيمت ها ميگردد و اينکه تمام طالی صادراتی حجم سکه را کاهش

 اين تجربۀ اين پيشفرض تئوريک اکنون تبديل ميشود به  –باعث کنترل قيمتها ميگردد 
عملی که اجازه داده ميشود آن تعداد سکه گردش کند که در هر زمانی برای آن طال 

،کلنل )}Jones Loyd{بانکدار جونز لويد( لرد اورستون . موجود است
 و }Arbuthnot{نت، آربوت}Clay{ی، کل}Norman{، نرمن}Torrens{تورنز
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 رايج،  پولپرنسيبمکتب ، ليس تحت ناميک سری نويسندگان ديگر که در انگ
.  جناب رقانون بانک معروفند فقط اين دکترين را موعظه نکردند بلکه از طريق

 برای قانونگذاری بانک در  آنرا مبنايی١٨۴۵ و ١٨۴۴به تاريخ } R.Peels{پيل
شکست مفتضح آنها هم عملی و هم تئوريک و بدنبال به . رار دادنداسکاتلند و انگليس ق

همان « .تجارب در مقياس بزرگ کشوری نخست ميتوان در مبحث اعتبارات پرداخت
   ) ١۶۵ – ١۶٨اثر ص 

 James{، جيمز ويلسون}Tooke Τhomas{     نقد اين مکتب توسط توماس توک
Wilson{ )  فوالرتونجان و  ) ١٨۴۴ – ١٨۴٧در اکونوميست}John 

Fullarton {اما اينکه هم اينها چقدر کم به ماهيت طال پی برده بودند و . انجام گرفت
چقدر در مورد رابطۀ بين پول و سرمايه ناواضح بودند را ما چندين بار در اين کتاب 

در اينجا ما بايد فقط چند نکته را در رابطه با .  مالحظه کرديم٢٨بويژه در فصل 
) B.C ١٨۵٧( در مورد قوانين بانک پيل اضافه کنيم١٨۵٧تۀ شهرداری مذاکرات کمي

  ] انگلس.  ف –
  : بانک انگليس ميگويد اسبق، رئيس}J.G. Hubbard{هوبارد. گ.ج

آن يک تأثير  و . هيچ رابطه ای با قيمت کاالها ندارد. . . تأثير صدور طال » ٢۴٠٠
هره آور دارد، زيرا وقتيکه نرخ آنهم تأثيری بسيار مهم بروی قيمت اوراق بهاداِر ب

بهره نوسان ميکند، ارزش کاالهايی که اين بهره را ماديت می بخشند لزومًا بسيار 
  «.متأثر ميشود

 ارائه ميدهد که نشان ١٨۴۵ – ١٨۵۶ و ١٨٣۴ – ١٨۴۴    او دو جدول از سالهای 
 مستقل از ميدهند که تغييرات قيمتی برای پانزده تا از مهمترين اقالم تجاری کامًال

متقابًال نشان ميدهند که ضمنًا يک رابطۀ . جريان خروج طال و نرخ بهره بود
سرمايه گذاری نمايندۀ پول » تنگاتنگی بين جريان ورود و خروج طال، که در واقع 

  .، و نرخ بهره وجود دارد«نشدۀ ما ميباشد 
ی به آمريکا  و روساوراق بهادار آمريکايی ميزان عظيمی از ١٨۴٧در » ] ٢۴٠٢[ 

و روسيه رجعت داده شد، و اوراق بهادار ديگر کشورهای قاره به آن جاهايی منتقل 
  .«شد که ما موجودِی غلۀ خود را از آنجاها تهيه ميکنيم

:  آمدۀ هوبارد را تشکيل ميدهند عبارتند از جداول ذيًال اقالم اصلی که مبنای ١۵آن 
اسهای پشمی، الياف کتان، کتان، رنگ نيلی، پنبه، نخ پنبه، مصنوعات پنبه ای، پشم، لب

  .، قلع، مس، پيۀ شمع سازی، شکر، قهوه و ابريشمخامآهِن 
  : توضيحات هوبارد در اين باره چنين است

 نيز تحرکات طالی ١٨۵٣ تا ١٨۴۴، در سالهای ١٨۴٣ تا ١٨٣۴همانند ده سالۀ » 
ولهايی که بعنوان پيش بانک دائمًا همراه بود با کاهش يا افزايش ارزش استقراضی پ

 کشور يک استقاللپرداخت روی تنزيلها داده ميشد؛ و تعييرات قيمت های کاالها در 
کامل از حجم پول در گردش را از خود نشان ميدهند بطريقی که اين خود را در 
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، ص  II، 1857گزارش عملکرد بانک . ( نوسانات طالی بانک انگليس می نماياند
   ).291 و 290

  
                                                 ١٨٣۴ -١٨۴٣I.     

   جنس عمده١۵ از                      

 تاريخ
 ذخيرۀ فلزی بانک
 
£ 

نرخ تنزيل 
افزايش قيمت بازار   کاهش قيمت

 ثابت

1834, March 1 9,104,000  2¾%  -  -  - 
1835, March 1  6,274,000  3¾%  7  7  1 
1836, March 1  7,918,000  3¼%  11  3  1 
1837, March 1 4,077,000  5%  5  9  1 
1838, March 1  10,471,000  2¾%  4  11  - 
1839, Sept. 1  2,684,000  6%  8  5  2 
1840, June 1  4,571,000  4¾%  5  9  1 
1840, Dec. 1  3,642,000  5¾%  7  6  2 
1841, Dec. 1  4,873,000  5%  3  2  - 
1842, Dec. 1  10,603,000  2½%  2  13  - 
1843, June 1  11,566,000  2¼%  1  14  - 

     
                                                ١٨۴۴−١٨۵٣II.    

  
   جنس عمده١۵از                                 

 تاريخ
 ذخيرۀ فلزی بانک
 
£ 

افزايش  نرخ تنزيل بازار
متقي  

کاهش 
 قيمت

 
 ثابت

1844, March 1 16,162,000  2¼%  -  -  - 
1845, Dec 1  13,237,000  4½%  11  4  - 
1846, Sept. 1  16,366,000  3%  7  8  - 
1847, Sept. 1  9,140,000  6%  6  6  3 
1850, March 1 17,126,000  2½%  5  9  1 
1851, June 1  13,705,000  3%  2  11  2 
1852, Sept. 1  21,853,000  1¾%  9  5  1 
1853, Dec. 1  15,093,000  5%  14  -  1 

  
  

از آنجا که تقاضا و عرضۀ کاالها، قيمت بازارشان را تنظيم ميکند، در نتيجه آشکار 
ميگردد که اورستون تا چه حد در خطاست وقتيکه تقاضا برای سرمايۀ پولی 
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، آنگونه که با نرخ تنزيل بيان )يم انحرافات عرضۀ آنو يا بهتر بگوئ( استقراضی 
اين ادعا که قيمت کاالها . واقعی يکی ميگيرد «سرمايه» ميگردند، را با تقاضا برای 

از طريق نوسانات در کميت پول رايج تنظيم ميگردد حاال خود را در پس اين عبارت 
ايۀ واقعًا مادی متمايز از که نوسانات نرخ تنزيل بيان کنندۀ نوسانات تقاضا برای سرم

ما ديديم که چگونه هم ُنرمن و هم اورستون در . سرمايۀ پولی هستند، پنهان ميکند
مقابل کميته ای يکسان در حقيقت اين را ادعا کردند و چگونه بويژه اين نامبردۀ آخری 

.( يدمجبور به متوسل شدن به طفره رفتن فلج کننده ای شد و نهايتًا کامًال به تنگنا رس
اين در واقع فريبی کهنه شده است که تغيير در حجم طالی موجود در يک ). 26فصل 

کشور قادر است، با زياد و کم کردن حجم وسايل گردش، قيمت کاالهای کشور را 
طبق اين تئورِی پوِل رايج، اگر طال صادر شود، قيمت کاالها . افزايش يا کاهش دهد

د ميبايستی افزايش يابد و در پی آمد آن ارزش در کشوری که اين طال را وارد ميکن
ميبايستی افزايش  {صادرات کشور صادر کنندۀ طال در بازار کشور وارد کنندۀ طال

؛ از اين رو بر عکس ارزش صادرات نام بردۀ آخری در بازار نام بردۀ نخست }يابد 
ش خواهد کاهش خواهد يافت، در حاليکه در کشور مبدأ که طال به آنجا ميرود افزاي

اما در واقع کاهش حجم طال فقط باعث افزايش نرخ بهره ميگردد در حاليکه . داشت
افزايش حجم طال نرخ بهره را کاهش ميدهد؛ و اگر اين نوسانات در نرخ بهره در 
تعيين قيمت هزينه ها و يا در تعيين عرضه و تقاضا محاسبه نميشدند، در آنصورت 

  . تأثير می بودنداينها در قيمت کاالها کامًال بی
، رئيس يک شرکت بزرگ }N. Alexander{    در همان گزارش ن، الکساندر

 ۵٠معامله با هند در مورد سيل جريان بخارج نقره به هند و چين در نيمه های سالهای 
انگليسی در چين }قماش{ ، بخشًا بدليل جنگ داخلی چين که از فروش محصول

ری کرم ابريشم در اروپا که پرورش ابريشم را در جلوگيری ميکرد و بخشًا بدليل بيما
  :ايتاليا و فرانسه شديدًا محدود کرده بود، اينچنين اظهار نظر ميکند

آيا جريان بخارج بطرف چين اتفاق می افتد يا بطرف هند؟ نقره را به هند » ۴٣٣٧
 ميفرستند و با قسمت اعظم آن ترياک می خرند و اين نيز تمامًا به چين ميرود تا

عالرغم انباشت نقره ( « پشتوانۀ خريد ابريشم را پايه ريزی کند؛ و موقعيت بازار هند 
برای بازرگانان اين را سودمندتر ميکند که نقره ارسال کنند تا اينکه ») در آنجا 

آيا برای بدست آوردن آن » .۴٣٣٨ -«. منسوجات يا مصنوعات انگليسی را بفرستند
» .۴٣۴۴-«. بله بسيار عظيم-رانسه نبوده است؟ نقره جريان بخارج عظيمی از ف

بجای اينکه از فرانسه و ايتاليا ابريشم وارد کنيم، ميزان عظيمی از آن را چه بنگالی و 
  «.چه چينی به آنها صادر ميکنيم

    بکالمی ديگر، نقره يعنی فلز پولی آن قاره را به جای کاال به آسيا ميفرستند، نه 
افزايش يافته بلکه ) انگليس(کاالها در کشور توليد کننده شانبدليل اينکه قيمت اين 

بعلت اينکه کاهش يافته است، کاهش يافته بدليل مازاد واردات آنها به کشور واردکنندۀ 
آنها؛ و اين عالرغم اين واقعيت است که انگليس اين نقره را از فرانسه دريافت ميکرد 
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بر طبق تئورِی پول رايج قيمت ها می .  مجبور بود با طال باز پرداخت نمايدو بخشا
بايستی در ارتباط با اينچنين وارداتی در انگليس کاهش يافته و در هند و چين افزايش 

  .يابند
، يکی از اولين }wylie{، وايلی).C.D ۵٧/١٨۶٨(در مقابل کميتۀ لردها. مثالی ديگر

  :تجار ليورپول، چنين گواهی ميدهد 
] از پنبه ريسی[ کاسبی ای بارآورتر و با سودتری  هيچ ١٨۴۵در اواخر  » .١٩٩۴

مخفف {d 4اندوختۀ  پنبه عظيم بود و پنبۀ مرغوب و مفيد را ميشد به . وجود نداشت
denarius برای هر پوند خريد و از اينچنين پنبه ای نخ سکوندا ميول }بمعنی پنی

}secunda mule{ شابه ایآن از مبلغ مت خوبی درست ميشد که هزينه ۴٠  شمارۀ 
اين نخ پيچ وسيعًا در .  برای ريسنده، متجاوز نبودd ٨يعنی کل هزينه بالغ بر پوندی 

 فروخته و يا به قردادهای سفارشی d ١١٫۵ و ١٠٫۵ به پوندی ١٨۴۵سپتامبر و اکتبر 
گذاشته ميشد، و در بعضی موارد ريسنده سودی برابر با هزينۀ خريد اوليۀ پنبه را 

 ادامه ١٨۴۶کسب و کار به بارآوربودن خود تا اوايل » .١٩٩۶ -«.تحقق می بخشيد
بيشتر از دو » ] عدل۶٢٧٠۴٢[ « اندوختۀ پنبه١٨۴۴سوم مارس  » ٢٠٠٠-« .داد

بالغ بود بر } اندوخته{ که ١٨۴٨هفتم مارس [ «برابر مقدار امروزی اش بود
 [« ود گرانتر ب ١d ۴⁄١و عالرغم اين قيمت آنزمان برای هر پوند ]  عدل ٣٠١٠٧٠

۴⁄١ ۶ d  5در مقابل d  [ « مرغوب۴٠ سکوندا ميول شمارۀ –همزمان، نخ پيچ - 
 در آواخر d ٧ ۴⁄٣در اکتبر و به d  ٩ ٢⁄١ به d ١١ ٢⁄١  - ١٢برای هر پوند از 

 کاهش پيدا کرد؛ نخ پيچ به همان قيمتی فروخته ميشد که برابر بود با ١٨۴٧دسامبر 
   ).٢٠٢٣ ، ٢٠٢١همان منبع شمارۀ ( «.ه شده بودقيمت خريد پنبه ای که با آن رسيد

    اين فراسِت با غرض شخصِی اورستون را به نمايش ميگذارد که بر طبق آن پول 
 ١٨۴۴در سوم مارس .  است«کمياب»  که سرمايه باشد زيرا« گرانتر» می بايستی 

کرد  درصد صعود ٩ و ٨ به ١٨۴٨ درصد بود؛ در اکتبر و نوامبر ٣نرخ بهرۀ بانک 
قيمت پنبه بدليل توقف کامل فروش و .  درصد بود۴ هنوز ١٨۴٨و در هفتم مارس 

هراس و اضطراب با نرخ بهرۀ باال بمثابۀ پيآمد آن، بسيار به زير آن قيمتی که با 
نتيجۀ اين از يک سو نزول شديد . وضعيت عرضه آن مطابق بود، تقليل داده شده بود

ديگر افِت توليد در آمريکا؛ و از آنجا افزايش  بود و از سوی ١٨۴٨واردات در سال 
بر طبق نظر اورستون کاالها بيش از حد گران . ١٨۴٩جديد در قيمت پنبه در سال 

  .بودند زيرا پول بيش از حدی در کشور موجود بود
جديدترين افت در وضعيت صنعت نخ ريسی بدليل کمبود مواد خام نيست » ٢٠٠٢

بنظر ميرسد که قيمت پائين  يار کاهش يافته است، اماچون هر چند ذخيرۀ مواد خام بس
  «.تر بوده است

  بترتيب در مورد قيمت وچه مغشوش کردن خوش آيندی است نزد اورستون    
 قضاوت ٢٠٢۶ وايلی در جواب به سئوال. ارزش کاالها با ارزش پول يعنی نرخ بهره

ق با آن کلی خود را در مورد تئورِی پول رايج بدست ميدهد، که مطاب
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» ١٨۴٧در می  }  Sir Charles Wood{و جناب چارلزوود } cardwell{کاردول
  :« را بطور تمام و کمال تأکيد نمودند١٨۴۴لزوم به اجرا گذاشتن قانون بانک 

نسيب ها دارای چنان خصلتی هستند که به پول يک ارزش باالی  نظر من اين پربه» 
يمت مصنوعی و بطور مخربی نازل را مصنوعی و به تمام کاالها و توليدات يک ق

  «.ميدهند
    در ادامه در مورد اثرات اين قانون بانک بروی کسب و کار بطور عمومی 

  :ميگويد
از آنجا که براتهای چهار ماهه، که حواله های منظمی از شهرهای صنعتی بر تجار » 

 ميشوند، فقط و بانکداران هستند جهت خريد کاالهايی که بسمت اياالت متحده فرستاده
با قربانی کردن بسيار ميتوانستند تنزيل گردند، اجرای سفارشات در محدودۀ وسيعی 

که بروات چهار ماهه ] تعليق قانون بانک[  اکتبر دولت٢۵منع گرديد تا بعد از نامۀ 
  ).٢٠٩٧(«دوباره قابل تنزيل گرديدند

  .داما تعليق اين قانون بانک در اياالت نيز بمثابۀ ناجی عمل کر
کمتر خريدار آمريکايی را که از اينجا خريد ميکرد » ]١٨۴٧[«اکتبر قبلی» ٢١٠٢

می يافتی که يکباره سفارشات خود را تا حدی که ميتوانست محدود نکرده باشد و 
وقتی که رايزنيهای ما مربوط به گرانی پول به آمريکا رسيد، تمام سفارشات جديد 

بازار گندم تحت تأثير . ستثنائی بودندگندم و شکر موارد ا» ٢١٣۴«. متوقف شد
 ٢١۶٣« .دورنمای برداشت محصول بود و شکر تحت تأثير انبار و واردات بی انداره

بسياری توسط فروش اجباري کاالهای ارسالی . . . از بدهکاريهای ما به آمريکا» 
، تسويه شد و من از آن بيم دارم که بخش بزرگی از آن بدليل ورشکستگی ها در اينجا

 ه درصد بهر٧٠ا  ت١٨۴٧در اکتبر اگر درست بخاطر بياورم » ٢١٩۶« . فسخ گرديد
  « .روی بورس سهام ما پرداخت شد

 يک دورۀ پس ١٨۴٢ با عواقب طوالنی اش، که در دنباله اش در ١٨٣٧بحران     [ 
از بحراِن کامل فرا رسيد، و کورِی خود غرِض سرمايه داران صنعتی و تجار که 

ن هر گونه مازاد توليد را انکار ميکردند ــ چون از منظراقتصاد دانان عامی مطلقًا ديد
ــ دست آخر آنچنان اغتشاش فکريی را !يک چنين چيزی بی معنی و غير ممکن ميباشد

آفريد که مکتب پول رايج اجازۀ يافت که دگم های خود را در مقياسی ملی بموقع اجرا 
  .يب شد تصو١٨۴۵ / ١٨۴۴قانون بانک . در آورد

 بانک انگليس را به يک شعبۀ انتشار اسکناس و يک شعبۀ ،١٨۴۴    قانون بانک 
 ميليون ١۴ بالغ بر – اغلب ضمانتهای دولتی –اولی تضمينی . بانکداری تقسيم ميکند

  باشد، را دريافت ميکند و در ۴⁄١و جميع ذخيرۀ فلزی، که حد اکثر نقرۀ آن ميتواند 
تا آنجاييکه اينها نزد عموم يافت . اسکناس انتشار ميدهدازاء مجموع اين دو مبلغ، 

نميشوند، در شعبۀ بانکداری قرار دارند و همراه با حجم کوچک سکه ای که برای 
. ذخيرۀ هميشه آمادۀ آنرا تشکيل ميدهد) تقريبًا يک ميليون( مصرف روزانه الزم است 

 در عوض طال شعبۀ انتشار اسکناس به عموم طال در عوض اسکناس و اسکناس
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.  معامالت با عموم مردم از طريق شعبۀ بانکداری انجام ميگيرندباقِیماميدهد؛ 
 مجاز به انتشار ١٨۴۴در } Wales{بانکهای خصوصی ای که در انگليس و ويلز

اسکناسهای خود بودند، اين حق را حفظ ميکنند، اما انتشار اسکناسشان سهميه بندی 
انتشار اسکناس خود را متوقف کند، در آنصورت ميشود؛ اگر يکی از اين بانکها 

 از سهميۀ مقرر شده، ٣⁄٢بانک انگليس ميتواند سهم اسکناس بدون پشتوانۀ خود را با 
 £ ١۶٫۵به £  ميليون ١۴ انتشارخود را از ١٨٩٢افزايش دهد؛ از همين طريق تا 

  .رسانيد)  £١۶۴۵٠٠٠٠دقيقًا ( ميليون
ال که خزانۀ بانک را ترک ميکند، يک اسکناس پنج     بنابراين برای هر پنج پوند ط

پوندی به شعبۀ انتشار باز ميگردد و از بين برده ميشود؛ برای هر پنج ليرۀ زری که 
بدين شيوه، گردش . به خزانه ميرود، يک پنج پوندی جديد به گردش وارد ميشود

د، در عمل پياده کاغذِی ايده آل اورستون که اکيدًا از قوانين گردش فلزی تابعيت ميکن
شده و لذا، بنابر ادعای معتقدين به تئوری پول رايج، بحرانها ديگر برای هميشه 

  .ناممکن  شده اند
    اما در واقع تفکيک بانک به دو شعبۀ مستقل، مديريت آنرا از اين امکان که بتواند 

، بدين در مواقع قطعی آزادانه به همۀ وسايل ممکنه دسترسی داشته باشد، محروم کرد
صورت که ميتوانست مواردی پيش آيد که شعبۀ بانکداری در شرف يک ورشکستگی 

 ميليون ضمانت ١۴قرار داشت در حاليکه شعبۀ انتشار چندين ميليون طال و در ضمن 
و اين ميتوانست با سهولت بيشتری اتفاق بيافتد . خود را دست نخورده محفوظ داشت
پيش می آيد که يک جريان بخارِج شديِد طال رخ چون تقريبًا در هر بحرانی دوره ای 

اما برای هر پنج . ميدهد که عمدتًا می بايست توسط ذخيرۀ فلزی بانک جبران گردد
که به خارج جريان می يابد گردش داخلی از يک اسکناس پنج پوندی } طال{پوند

محروم ميگردد و در نتيجه حجم وسايل َدَوران درست در لحظه ای که بيشترين 
قانون بانک . صرف از آنها و بيشترين احتياج به آنها وجود دارد، تقليل می يابدم

 کل بازرگانی جهانی را مستقيمًا برمی انگيزد که در هنگام بروز بحران ذخيره ١٨۴۴
با يک . ای از اسکناس را احتکار کنند، يعنی در واقع تشديد و تسريع کردن بحران

بيق پول يعنی برای وسيلۀ پرداخت و محدود چنين افزايش مصنوعی تقاضا برای تط
بااليی در يک بحران  نشنيدهکردن همزمان عرضه آن، نرخ بهره را به سطح تا کنون 

 آنها را تا چنان نقطه ای تشديد ميکند که يا کل  بعکسابحرانهبجای رفع  ؛می کشاند
 نوامبر ١٢ و ١٨۴٧ اکتبر ٢۵دوبار، . جهان صنعتی يا قانون بانک بايد متالشی گردد

 بحران به يک چنين نقطه ای رسيد؛ سپس دولت بانک را با تعليق قانون بانک ١٨۵٧
 از محدوديت در انتشار اسکناس رهانيد و اين در هر دو مورد برای فائق آمدن ١٨۴۴

 آگاهی به اينکه ميتوان دوباره در مقابل ضمانتهای ١٨۴٧در . بر بحران کفايت ميکرد
 ميليون اسکناس احتکار شده را ۴ – ۵ کرد کافی بود که درجه يک اسکناس دريافت

 تقريبًا يک ميليون اسکناس بيشتر از حد ١٨۵٧آفتابی کرده و به گردش وارد کند؛ در 
  .قانونی آن انتشار يافت، اما فقط برای يک مدت خيلی کوتاه
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ت  هنوز رد پايی که يادآور بيس١٨۴۴اين را نيز بايست متذکر شد که مصوبۀ قانونی 
سال اول قرن بود، زمانيکه بانک پرداختهای نقد را متوقف کرده بود و ارزش 

 ترس از اينکه اسکناسها اعتبار خود را . را با خود ميکشيد،اسکناسها کاهش يافته بود
بسيار بی اساس، از آنجاييکه نشر  یترساز دست بدهند هنوز بسيار آشکار است، 
پوندی که ازگردش خارج شده بود تازه ک موجودی کشف شدۀ قديمی ای از اسکناس ي

، بحران را متوقف کرد و لذا ثابت کرد که حتی در زمانه ای با بی اعتمادِی ١٨٢۵در
و اين کامًال قابل درک است؛ . عمومی و عميق، اعتبار اسکناسها استوار باقی ميماند

.  ف-.تزيرا گذشته از هر چيز، تمام ملت با اعتبارش پشتوانۀ اين نشان ارزشی اس
   ]سانگل
. به چند اظهار نظر راجع به تأثير قانون بانک گوش فرا دهيمبگذاريد اکنون     
 سفته بازی مفرط را ١٨۴۴اعتقاد دارد که قانون بانک  } J.ST.Mill{ميل.ست.ج

چهار ماه .  گفت١٨۵٧ ژوئن ١٢خوشبختانه اين فرد دانا اين را در . نازل نگه داشت
« مديران بانک و عموم بازرگانان»  بطور تحت اللفظی بهاو. بعد بحران بروز کرد

  تبريک گفت بخاطر اينکه آنها
 که به خود و عظيمی راخيلی بهتر از قبل ماهيت بحران تجاری را و آن خسارت » 

.  «عموم مردم از طريق حمايت از سفته بازی مفرط وارد ميکنند، درک کرده اند
).C. B ١٨۵٢٠٣١ شمارۀ ٧(   

بعنوان پيش پرداخت »  معتقد است که اگر اسکناسهای يک پوندیدانا }Mill{    ميل
لذا . . . برای صاحبان کارخانه و ديگران که دستمزد ها را می پردازند، انتشار يابند

اسکناسها ميتوانند به دست ديگرانی بيافتند که آنها را در مصرف خرج ميکنند، و در 
يل يک تقاضا برای کاال را ميدهند و اين صورت اسکناسها در واقع در خود تشک

].             ٢٠۶۶شمارۀ .[« افزايش قيمت داشته باشندبه ترفيعميتوانند طی مدت زمانی گرايش 
پس آيا آقای ميل ميپندارد که کارخانه داران دستمزد باالتری را خواهند پرداخت چون 

د است که اگر کارخانه دار آنها آن را به کاغذ بجای طال می پردازند؟ و يا آيا او معتق
پيش پرداخت خود را به اسکناسهای صد پوندی دريافت کند و آنها را با طال معاوضه 
کند، در نتيجه اين دستمزد ها تقاضای کمتری را نسبت به اينکه اگر آنها بالفاصله با 
ر اسکناس های يک پوندی پرداخت ميشدند، بوجود ميآورند؟ و آيا او نميداند که مثًال د

برخی نواحی معدنی دستمزدها توسط اسکناسهای بانکهای محلی پرداخت ميشد 
بطريقی که تعدادی کارگر جمعًا يک اسکناس پنج پوندی را با هم دريافت ميکردند؟ آيا 
اين باعث افزايش تقاضايشان ميشود؟ يا آيا بانکداران به کارخانه داران مساعدۀ 

  يدهند تا با اسکناسهای درشت؟ راحترو بزرگتری را با اسکناسهای ريز م
اين ترس عجيب و غريب از اسکناسهای يک پوندی نزد ميل توضيح ناپذير می بود [ 

هر آنگاه همۀ کارهای اقتصاد سياسی اش نشانی از يک اکلکتيسم نداشت که در مقابل 
در  } Tooke{از طرفی در مورد خيلی چيزها به توک . هيچ تناقضی تأمل نميکند

تون حق ميدهد، از طرف ديگر معتقد است که قيمت کاالها توسط حجم مقابل اورس
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او بهيچوجه متقاعد نشده است که صرفنظر از هر . پول قابل دسترس تعيين ميشود
چيز ديگر، برای هر اسکناس يک پوندِی انتشار يافته، يک ليرۀ زر به خزانۀ بانک 

ش افزايش يافته و در هراس دارد که حجم وسايل گرد او از اين. سرازير ميگردد
تنها اين و نه . يعنی قيمت کاالها صعود کند. }devaluated{نتيجه قيمتشان تنزل يابد

    ]انگلس. ف. هيچ چيز ديگر در پس ترديد ياد شدۀ باال نهفته است
    توک در مورد تقسيم بانک به دو شعبه و احتياط مفرط جهت تضمين نقد شدگي 

  :  اينچنين اظهار نظر ميکند ١٨۴٨ / ١٨۵٧ D .C.اسکناسها در مقابل
 منحصرًا بدليل ١٨٣٩ و ١٨٣٧ در مقايسه با ١٨۴٧نوسانات بزرگتِر نرخ بهره در 
 و نه در ١٨٢۵ ضمانت اسکناسها نه در –) ٣٠١٠.(تقسيم بانک به دو شعبه ميباشد

 تنها پرکردن ١٨٢۵ تقاضا برای طال در -)٣٠١۵.( خدشه دار نشد١٨٣٩ يا ١٨٣٧
که توسط بی اعتباری کامل اسکناسهای يک پوندی بانکهای شعبه پديد آمده خالءيی 

بود را هدف دشت؛ اين خالء تنها ميتوانست با طال پر شود تا اينکه بانک انگليس نيز 
 ١٨٢۵ در نوامبر و دسامبر -)٣٠٢٢.(مبادرت به انتشار اسکناسهای يک پوندی نمود

زمانيکه بانک » )٣٠٢٣.(د نداشتکوچکترين تقاضايی برا طال جهت صادرات وجو
دچار بی اعتباری چه در داخل و چه در خارج ميشود، پی آمد معلق سازی پرداخِت 

  ).٣٠٢٨(«.سود سهام و سپرده ها بسيار بزرگتر از تعليق پرداخت اسکناسها ميباشد
 آيا شما موافق نيستيد که هر شرايطی که نهايتًا اين اثر را داشته باشد که تبديل» ٣٠٣۵

پذيرِی اسکناسها را بخطر بياندازد، به احتمال قوی در هنگامۀ فشار بر اوضاع 
  .«تجاری مشکالت جدی ای را ببار خواهد آورد؟ نه، بهيچوجه

چهار کلمۀ آخر فقط در { يک افزايش انتشار از جانب شعبۀ گردشی » ١٨٣٧در طی 
د خزانۀ بانک ميتوانست به پر کردن مجد} ترجمۀ انگليسی و دانمارکی آمده است

  ).٣٠۵٨(« . کرد١٨٢۵ياری رساند، همانگونه که در 
  : اظهار داشت١٨۵٧  A.Bنيومارک در مقابل 

به شعبه ها و نتيجۀ الزامی » )بانکها(«اين جداسازِی ... اولين اثر ناهنجار » ١٣۵٧
دو بخش کردن ذخيرۀ طال اين بوده که کسب و کار بانکِی بانک انگليس يعنی آن بخش 

سبی بانک انگليس که آنرا در ارتباط مستقيم تری با بازرگانی کشور قرار ميدهد، از کا
از اين تقسيم کردن ذخيره آنچنان . فقط با نيمی از مبلغ ذخيره ای پيشين انجام ميگرفت

شرايطی ببار آمده که هر گاه ذخيرۀ شعبۀ بانکی کاهش می يابد، هر چند کاهشی قليل، 
لذا اين کاهش .  روی نرخ تنزيل را ضروری ميکنداقدامی از طرف بانک انگليس

ذخيره از اين بابت باعث ايجاد يک سلسله تغييرات و جهشها در نرخ تنزيل 
» )١٨۵٧تا ژوئن (  »١٨۴۴ تا از اين تغييرات از ۶٠تقريبًا تعداد . ١٣۵٨ -«.ميگردد

  در يک طول زمانی مشابه١٨۴۴رخ داده است در صورتيکه اين تغييرات قبل از 
  «.بزحمت به يک دوجين بالغ ميشدند

 رئيس و مدتی هم مدير عامل بانک انگليس ١٨١١، که از  } Palmer{اظهار پالمر
  : کميتۀ لردها نيز بويژه جالب توجه است١٨۴٧ / ١٨۵٧ D.Cبوده، در مقابل 
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اگر در آن . طال در بانک باقی بود £ ١١٠٠٠٠٠ تقريبًا ١٨٢۵در دسامبر » ٨٢٨
 به کامًالبدون شک ميبايستی } بانک{موجود بود، آن » )١٨۴۴( «زمان اين قانون

 ميليون اسکناس در ۶ يا ۵فکر ميکنم که انتشار در دسامبر . ورشکستگی کشيده ميشد
يک هفته بود که آن هراس و اضطرابی که در آن دوره وجود داشت را تخفيف 

  «.ميداد
  قانون بانک کنونیکه در آن» )١٨٢۵از اول ژوالی («اولين دوره ای » ٨٢۵

ميتوانست عقيم بماند، اگر بانک تالش در به انجام رساندن معامالتی که در آنزمان 
تا  £ ٣٩٠٠٠٠٠ بود؛ در آن دوره بانک ١٨٣٧ فوريۀ ٢٨عهده دار شده بود ميکرد، 

ذخيره باقی  £ ۶۵٠٠٠٠طال در تصرف داشت، پس برای آن فقط  £ ۴٠٠٠٠٠٠
 است و از نهم ژوالی تا پنجم دسامبر بطول می ١٨٣٩ دوره ای ديگر در سال. ميماند
 ذخيره روی همرفته در پنجم -ميزان ذخيره در اين مورد چقدر بود؟ » ٨٢۶ -«.انجامد

سپس .  )The reserve was minus altogether(منفی بود £ ٢٠٠٠٠٠سپتامبر 
قانون » ٨٣٠ -« .در پنجم نوامبر به يک ميليون يا يک ميليون و نيم افزايش يافت

.   جلوگيری بعمل می آورد١٨٣٧ از کمک بانک به تجارت آمريکا در سال ١٨۴۴
تقريبًا . . . سه تا از بزرگترين بنگاههای آمريکايی بودند که ورشکست شدند » ٨٣١-«

هر بنگاه مرتبط با آمريکا در وضعيت بی اعتباری بسر ميبرد، و اگر بانک در آنزمان 
ر نمی کنم که بيشتر از يک يا دو بنگاه بتوانستند پايداری به کمک گرفته نميشد، من فک

فشار در سال اولی غالبًا .  قابل مقايسه نيست١٨۴٧ با ١٨٣٧فشار در » ٨٣۶ -« .کنند
 مديريت بانک بحث ١٨٣٧در اوان ژوئن  .(٨٣٨ -«.محدود به تجارت آمريکا ميشد

ن از اين عقيده دفاع بعضی از آقايا» )ميکرد که چگونه ميتوان بر فشار فائق آمد
که پرنسيب صحيح اين است که نرخ بهره افزايش داده شود که توسط آن . . . ميکردند 

قيمت کاال کاهش خواهند يافت؛ خالصۀ کالم اينکه پول را گران و کاالها را ارزان 
 by wich the foreign (ميشد کنند، بدينوسيله ترتيبات پرداخت به خارج داده 

payment would be accomplished  (.   »-٩٠۶« ک محدوديت  استقرار ي
، بجای محدوديت قديمی و طبيعِی ١٨۴۴مصنوعی بر اختيارات بانک در قانون 

اختيارات بانک، يعنی حجم واقعی ذخيرۀ فلزی اش، گرايش به ايجاد دشواريهای 
نون مصنوعی و لذا تأثيرگذاری بر قيمت کاالها دارد که اگر بدليل مصوبات اين قا

 عمل ميکند نميتوان ١٨۴۴اينگونه که قانون » ٩۶٨ -«.نبود، هيچ ضرورتی نداشت
اين . تحت شرايط عادی ذخيرۀ طالی بانک را اساسأ به زير نه و نيم ميليون کاهش داد

باعث فشار روی قيمتها و اعتبارات خواهد شد که مسبب چنان تحول شديدی در 
رود طال افزايش خواهد يافت و بهمان معامالت با کشور های خارجی ميشود که و

با اين محدوديتی که آدم » ٩٩۶«.ميزان طالی شعبۀ انتشارات بيشتر خواهد شد
اکنون در معرض آن است، آدم چنان حجمی از نقره را که در موقع » ]بانک[«

هدف از » ٩٩٩«. تأثيرگذاری بر ارز خارجی مورد احتياج است، در اختيار ندارد
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 من نميتوانم به - نقرۀ بانک را به يک پنجم تقليل ميداد چه بود؟ مصوبه ای که حجم
  «.اين پرسش پاسخ دهم

    هدف گران کردن پول بود، درست همانگونه، صرفنظر از تئورِی پول رايج، که 
برای   آن دو شعبۀ بانکی و اجبار بانکهای ايرلندی و اسکاتلندی به اينکهجدا سازی

زان معين بايد طال ذخيره داشته باشند، نيز همان را انتشار اسکناس بيش از يک مي
اين با خود يک عدم تمرکز ذخيرۀ ملی فلز را بهمراه داشت که قابليت . هدف را داشت

تمام اين مصوبات زيرين بهدف .  تقليل ميداد نامناسبارِزآنرا برای اصالح نرخهای 
يون اسکناس انتشار دهد  ميل١۴که بانک انگليس نبايد بيش از : افزايش نرخ بهره بود

مگر بازای ذخيرۀ طال؛ که شعبۀ بانکی بايد همانند يک بانک معمولی اداره شود که 
 کمبود پول زمانهای بانرخ بهره را در زمانهايی که پول بسيار است پائين آورده و در 

آنرا باال ببرد؛ محدود کردن ذخيرۀ نقره، يعنی اصلی ترين وسيلۀ اصالح نرخهای ارز 
و آسيا؛ احکام مربوط به بانکهای ايرلندی و }  قاره استوپایمنظور ار{ قارهبا 

اسکاتلندی که هر گز برای صادرات احتياج به طال نداشتند اما حاال بايد آنرا به بهانۀ 
حقيقت . تضميِن تبديل پذيرِی اسکناسهايشان که در واقع تنها مجازی است، نگه دارند

 باعث هجوم به بانکهای ١٨۵٧ولين بار در  برای ا١٨۴۴اين است که قانون 
قانون بانک جديد بدين ترتيب هيچ تفکيکی بين جريان . اسکاتلندی بدنبال طال شد

بخارج طال و ورود آن به داخل نميگذارد، هر چند، همانگونه که لزوم به گفتن هم 
 و مداوم و از اين بابت است آن نوسانات عظيم. ندارد، تأثيرشان کامًال متفاوت ميباشد

 اظهار ٩٩۴ و ٩٩٢در مورد نقره در دو نوبت } Palmer{پالمر. در نرخ بازار بهره
ميدارد، که بانک فقط وقتی ميتواند نقره بازای اسکناس بخرد که نرخ ارز برای 

  :انگليس مناسب باشد، يعنی وقتی که وفور نقره باشد؛ زيرا
 از نقره تنها ميتواند تسهيل هدف از نگه داری يک ذخيرۀ قابل مالحظۀ فلزی » ١٠٠٣

. . . نقره» ١٠٠۴«.پرداختهای خارجی باشد، تا زمانيکه نرخ ارز بر عليه کشور است
برای . . . يک کاالست که چون در تمام ديگر نقاط دنيا پول است، مناسب ترين کاال

فقط ايالت متحده در اين اواخر منحصرأ » ]پرداخت خارجی[ «. اين منظور ميباشد
  « .يافت کرده استطال در

 باالی سطح  به    از نظر او بانک در دوره های کساد اجباری به افزايش نرخ بهره
 درصدی اش ندارد، تا زمانيکه هيچ نرخ ارز نا مناسبی طال را به خارج ۵قديمِی 

 نبود، بانک قادر بود همۀ براتهای درجه ١٨۴۴اگر بخاطر قانون . کشور نمی کشاند
را که به آن ارائه ميشدند، بدون دشواری تنزيل  ) First class bills(يکی 
 و تحت آن شرايطی که بانک در اکتبر ١٨۴۴اما با قانون  ). ١٠٢٠ تا ١٠١٨.(نمايد

   خود را در آن يافته بود١٨۴٧
هيچ نرخ بهره ای يافت نميشد که بانک نتواند از بنگاههای اعتباری مطالبه کند و » 

  ].١٠٢٢[«.پرداختهايشان راضی به پرداخت آن نباشندآنها بخاطر بانجام رساندن 
  .و اين نرخ بهرۀ باال دقيقًا هدف اين قانون بود
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من خواهانم که تمايز بزرگی را بين تأثير نرخ بهره  بر تقاضای .  . .» ١٠٢٩
و يک افزايش بهره با هدِف منع ازدحام تقاضا روی » ]برای فلز قيمتی[ «خارجی

 ١٨۴۴قبل از قانون » ١٠٢٣«.تبار داخل کشوری، قائل شومبانک در دورۀ کمبود اع
 و تشويق در اضطراب مثبتزمانيکه نرخهای ارز بنفع کشور بودند وهراس و ... 

کشور حاکم بود، هيچ محدوده ای برای انتشار گذاشته نشد چيزيکه تنها توسط آن ميشد 
  «.اين اوضاع مضطرب را تخفيف داد

 را در رياست بانک انگليس اشغال کرده اينچنين  سال پستی٣٩    کسی که برای 
 ،}Twells{تولزاجازه بدهيد حاال به يک بانکدار خصوصی، . اظهار نظر ميکند

 ,Spooner{ شريک سپونر، آتوود و شرکاء١٨٠١گوش فرا دهيم که ازسال 
Attwood & co{از تمام گواهان مقابل . ميباشدC.B ١٨۵او تنها کسی است که ٧ 

. از اوضاع واقعی کشور بما ميدهد و نزديک شدن بحران را می بيندچشم اندازی 
تولز پروژه ای را در { }little shilling man{گذشته از آن او نوعی خرده شيلينگ

 اهل })little shilling project(مورد کاهش طالی موجود در پول مطرح کرد 
.( ذاران اين مکتب هستند شرکايش برادران آتوود، که بنيانگبيرمينگهام است، همانند

  :او گواهی ميدهد) ۵٩رجوع کنيد به نقد اقتصاد سياسی، صفحۀ 
 چگونه عمل کرده است؟ اگر بخواهم بعنوان ١٨۴۴به نظر شما قانون  » ۴۴٨٨

بانکدار بشما جواب بدهم بايد بگويم که بسيار عالی عمل کرده است چون حاصل 
. از هر نوع ببار آورده است] پولی[ان بسيار غنی ای برای بانکداران و سرمايه دار

اما برای معامله گر کوشا و صادق که به استواری در نرخ تنزيل احتياج دارد تا 
استقراض پول را .  . .قرارهايش را با اطمينان انجام دهد، بسيار بد عمل کرده است 

بانکهای ] قانون بانک[آيا آن » ۴۴٨٩« .به سود آورترين پيشه مبدل کرده است
 درصد پرداخت نمايند؟ ٢٢ تا ٢٠سهامی لندن را قادر ميسازد که به سهامدارانشان از 

 درصد می پرداخت؛ ٢٠ درصد و فکر ميکنم که ديگری ١٨ چندی پيش يکی از آنها -
معامله گران جزء و » ۴۴٩٠« . را قويًا حمايت کنند١٨۴۴آنها می بايست قانون بانک 

آن در واقع آنها را در تنگنای عظيمی . . . رند تجار آبرومند که سرمايۀ بزرگی ندا
تنها وسيله ای که من برای آگاهی يافتن از اين دارم اين است که . . . قرار ميدهد 

اين حواله ها . ميبينم معموًال تعداد شگفت آوری از حواله های آنها پرداخت نشده اند
ا پرداخت نميشوند و ، بسياری از آنه £١٠٠ – ٢٠معموًال کوچکند و شايد چيزی از 

بصورت پرداخت نشده به تمام نقاط کشور عودت داده ميشوند، چيزيکه غالبًا نشانی 
  «.کاسبکاران جزء. . . است از شرايط نامساعد در بين 

اظهارات .  اعالم ميدارد که کسب و کار هم اکنون سودمند نيست۴۴٩۴    او در 
ود پنهان بحران را در حاليکه ديگران زيرين او مهم اند زيرا نشان ميدهند که او وج
  . هيچ اطالعی از آن نداشتند، مالحظه کرده بود

نگه ميدارند اما ما  } Mincing Lane{اجناس قيمتشان را در مينسينگ لين» ۴۴٩۴
  «.چيزی نميفروشيم، ما بهيچ قيمتی نمی توانيم بفروشيم؛ ما قيمت اسمی را نگه ميدارم
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يک فرانسوی برای يک دالل در مينسينگ : ه ميکند زيرين اشار مورد به او۴۴٩۵
دالل نمی تواند . ميفرستد کاال برای فروش به يک قيمت معين £ ٣٠٠٠لين به مبلغ 

. قيمت درخواستی را بدست آورد و مرد فرانسوی نميتواند به زير اين قيمت بفروشد
دالل به او بنا براين . کاالها فروش نرفته می مانند اما فرانسوی محتاج پول است

پيش پرداخت ميدهد، بگونه ای که فرانسوی با کاالها بعنوان ضمانت برات  £ ١٠٠٠
بعد از سه ماه موعد برات سر ميرسد اما . را برای سه ماه روی دالل ميکشد £ ١٠٠٠

دالل مجبور است که برات را بپردازد و هر چند او . کاالها کماکان غير قابل فروشند
بدين ترتيب .  نميتواند آنرا نقد کند و به مشکل برمی خورددارد ولی £ ٣٠٠٠ضمانت

  .يکی ديگری را با خود بزير ميکشاند
وقتی اوضاع کسب و کار در کشور کساد . . . با توجه به صادرات عمده » ۴۴٩۶

آيا به نظر شما  » ۴۴٩٧«.است، اين لزومًا يک صادرات عظيم را ناگزير ميگرداند
 . . . بی اندازه. . . بله، واقعأ بسيار هم زياد؟ مصرف داخلی کاهش داشته است

با اين حال واردات خيلی  » ۴۴٩٨« . کاسبکاران جزء در اينجا بهترين مدرک هستند
اما اگر بتوان  بله همينطور است -عظيم اند؛ آيا اين نشانی از مصرف باال نميباشد؟

ثالی که هم اکنون ؛ اما بسياری از انبارها از اين چيزها مملوند؛ در آن مفروخت
  «.کاال وارد شده است که غير قابل فروشند £ ٣٠٠٠آوردم، به مبلغ 

 -وقتی که پول گران است، پس ميخواهيد بگوئيد که سرمايه ارزان است؟ » ۴۵١۴
  «.بله

بنا براين اين مرد بهيچوجه با اين عقيدۀ اورستون که نرخ بهرۀ باال مساوی است با 
  .سرمايۀ گران، هم رأی نيست

  :شرح زيرين نشان ميدهد که کسب و کار هم اکنون چگونه اداره ميشود
ديگران بسيار وسيع عمل ميکنند و معامالت وارداتی و صادراتی شگرفی را » ۴۵١۶

انجام ميدهند که بسيار فراتر از حدی که سرمايه شان آنها را محق ميکند ميباشد؛ در 
مکن است موفق شوند؛ ممکن است اين مردان م. اين موارد هيچ شکی نميتوان داشت

. تصادفًا خوش شانسی آورده و ثروت کالنی را کسب کنند و امورشان را ترتيب دهند
 .اره ميشودآن ادبق اين عمدتأ سيستمی است که اکنون بخش بزرگی از تجارت ط

 درصدی روی محموله شان را تقبل ميکنند؛ شايد که ۴٠، و ٣٠، ٢٠کسانی خسارات 
اگر در يک مورد بعد از ديگری . آميز بعدی همه را به آنها بر گرداندمبادلۀ مخاطره 

شکست بخورند، ورشکسته ميشوند؛ و اين همان چيزيست که اخيرًا اغلب شاهد آن 
بوده ايم، بنگاههای تجاريی بوده اند که بدون اينکه يک شاهی از دارايی شان بجا 

  «.بماند، ور شکست شده اند
حقيقتًا بر عليه بانکداران عمل ميکند، » ]در ده سال گذشته[ «نرخ بهرۀ پائين » ۴٧٩١

 که مشکل استاينصورت بسيار اما مگر اينکه من دفاتر را به شما نشان دهم در غير 
اکنون از آنچه که قبأل » ]مال خودش[ «هم که به چه ميزان سودها بشما توضيح د
 پائين است، ما پس اندازهای وقتی که بهره بجهت انتشارات بی اندازه،. بودند بيشترند
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- « .عظيمی داريم؛ وقتی که بهره باالست، در نتيجه ما از اين طريق منفعت ميبريم
وقتی که پولها را ميتوان به نرخ بهرۀ معتدلی بدست آورد، تقاضای بيشتری » ۴٧٩۴

» ]برای ما بانکدارها[ «روی آنها داريم؛ ما بيشتر وام ميدهيم؛ اينگونه عمل ميکند
ما بيشتر از آنچه که منصفانه است دريافت ميکنيم؛ ما } نرخ بهره{ه که باال ميرودآنگا

  «.بيشتر از آنچه که بايد بدست می آوريم
    ما ديديم که اعتبار اسکناس بانک انگليس چگونه توسط تمام متخصصين، محکم و 

 ميليون طال را برای ٩ – ١٠استوار محسوب ميشود، معهذا قانون بانک 
قدوسيت و مصونيت اين ذخيره بدين ترتيب . پذيريشان کامًال محبوس ميکندتسعير

براون . و. بسيار فراتر از آنکه نزد محتکران قديمی بود سوق داده ميشود
}W.Brown { )اظهار ميدارد، ) ليورپولD.C ١٨۵١٨ /٧۴٢٣١١، ٧ :   

رآن زمان د) خزانۀ فلزی در شعبۀ انتشارات( راجع به فايده ای که اين پولها » 
داشتند، ميتوانستند بهمان راحتی به دريا ريخته شوند؛ هيچ امکانی برای استفاده از 

  «.هيچکدام از آنها بدون زير پا گذاشتن قوانين پارلمان موجود نبود
، که قبًال هم ازاو نقل و قول شد و }E.Capps{کپس .     پيمانکار ساختمانی، ِا

ن سازی مدرن در لندن مورد استفاده قرار اظهاراتش برای تشريح سيستم ساختما
 بشکل زير جمع بندی ١٨۴۴، درک خود را از قانون بانک )٢٢جلد دو فصل ( گرفت
   ) :١٨۵٧ A.B(ميکند
به گونه ای يک ) قانون بانک( رويهمرفته شما معتقديد که اين سيستم کنونی» ۵۵٠٨

 -ب رباخوار ميباشد؟سود های  صنعتی به جي ه اِیرساندن دورتدبير زيرکانه برای 
  «.من ميدانم که در بخش ساختمانی اينگونه عمل ميکرده است. بله همينطور است

 ١٨۴۵    همانگونه که قبًال هم اشاره شد بانکهای اسکاتلندی توسط قانون بانک 
 فراتر از آنها برای انتشار اسکناس. باجبار وارد سيستمی شبيه به سيستم انگليسی شدند

 در مورد . ملتزم به نگهداری طال در ذخيرۀ خود بودند،رای هر بانکحد مقرر شده ب
   آورده ميشود،١٨۵٧ C.Bاينکه اين چه اثری داشت در اينجا چند گواهی در مقابل 

  :، رئيس بانک اسکاتلند }Kennedy{کندی
 ميشد که بشود نام  يافت١٨۴۵تصويب قانون آيا چيزی در اسکاتلند قبل از » ٣٣٧۵

آيا از آن ببعد هيچ افزايشی در » ٣٣٧۶«. نه بهيچوجه- گذاشت؟آنرا گردش طال
 The people dislike(گردش طال وجود داشت؟ نه، اصًال؛ مردم از طال بدشان ميآيد

gold.( »- ٣۴۵١٨۴۵طال که بانکهای اسکاتلندی از  £ ٩٠٠٠٠٠ مجموع تقريبًا ٠ 
بهمان حجم »  و ضر باشدميتوانست ممجبور به نگهداريشان شده بودند بنظر او تنها 

  «.از سرمايۀ اسکاتلند را بشکل غير سود آوری تحليل می برد
  .رئيس بانک اتحاد اسکاتلند} Anderson{در ضمن آندرسون

برای طال از طرف بانکهای اسکاتلندی روی بانک انگليس تنها  آيا فشار» ٣۵۵٨
هدارِی طال در مربوط به نرخ ارز خارجی ميشد؟ همينطور است؛ و اين فشار با نگ

تا زمانيکه ما همان ميزان » ٣۵٩٠ -«.تخفيف داده نميشود } Edinburg{ِادينبورگ
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داريم، همان » )يا در بانکهای خصوصی انگليس(« اوراق بهادار در بانک انگليس
  «.توانايی قبلی را در بيرون کشيدن طال از بانک انگليس داريم

  ):ونويلس( «اکونوميست» نهايتًا مقالۀ ديگری از
بانکهای اسکاتلندی مبالغی پول نقد بکار نيافتاده را نزد عاملين لندنی شان نگه » 

 به ،ن مبالغاين، در محدودۀ آ. اينها آنها را در بانک انگليس نگه ميدارند. ميدارند
در }ذخيرۀ فلزی{ سلطی بر ذخيرۀ فلزی بانک را ميدهد و آن بانکهای اسکاتلندی ت

ی ست که به آن احتياج است،يعنی زمانيکه پرداختهای اينجا هميشه در آن مکان
  : مختل گرديد١٨۴۵اين سيستم توسط قانون « .خارجی بايد انجام گيرند

 برای اسکاتلند در اين اواخر سيل خروج سکۀ ١٨۴۵بمثابۀ پيامدی از قانون » 
عظيمی از بانک، تنها بمنظور تدارک يک تقاضای احتمالی در اسکاتلند که ممکن 

از آن زمان ببعد بطور منظم مبلغ . . . هرگز هم اتفاق نيافتد، بوقوع پيوستاست 
هنگفتی در اسکاتلند محبوس شده است و مبلغ قابل مالحظۀ ديگری مدام بين لندن و 

اگر برهه ای فرا برسد که يک بانک اسکاتلندی . اسکاتلند در رفت و برگشت است
 باشد، از لندن صندوقی طال به آنجا انتظار افزايش تقاضا برای اسکناسش را داشته

فرستاده ميشود؛ وقتيکه آن دوره بسر رسيد همان صندوق، معموًال گشوده نشده، به 
  ).١٨۴٧ اکتبر ٢٣، "انونوميست( "«. لندن بازپس فرستاده ميشود

و پدر قانون بانک، بانکدار ساموئل جونز لويد، الياس لرد اورستون در رابطه با همۀ [
  ه ميگويد؟اين موارد چ
کمبود پول و نرخ »  تکرار کرد که ١٨۴٨ کميتۀ لردها در همان D.Cاو در مقابل 

بهرۀ باال بسبب فقدان سرمايۀ کافی را نميتوان با انتشار بيشتر اسکناس بانکی تخفيف 
  ).١۵١۴( «.داد

 ٢۵ افزايش انتشار اسکناس، صادر شده در نامۀ حکومتی مورخۀ  اجازۀهر چند تنها
  «.، کافی بود تا بحران تخفيف داده شود١٨۴٧اکتبر 

  :او مصر است بر اينکه
نرخ بهرۀ باال و کسادی وضع کارخانه های صنعتی پيامد ضروری کاهش سرمايۀ » 

  ). ١۶٠۴(«. بود که ميتوانست به مصرف اهداف صنعتی و تجاری برسد ایمادی
اين بابت بود که     و معهذا اوضاِع کساِد کارخانه های صنعتی در طول ماهها از 

 را لبريز کرده و صريحًا غير قابل فروش بود، و  انبارهای کاال، مادیسرمايۀ کااليِی
هم دقيقًا بهمين دليل سرمايۀ مولِد مادی کامًال يا بخشًا بيکار مانده بود که مبادا باز 

  .کند غيرقابل فروش توليد سرمايۀ کااليِی
  : ميگويد١٨۵٧او در مقابل کميتۀ بانک 

 همه چيز منظم و آسان ١٨۴۴از طريق توکِل عاجل و اکيد به پرنسيبهای قانون   »   
پيش رفته است، سيستم پولی محفوظ و استوار است، رفاه مملکت انکارناپذير است، 

 روزانه افزايش می يابد، و اگر کميته ١٨۴۴اعتماد مردم به هوشمندانه بودن قوانين 
بر آنها } قانون{  سالمت پرنسيبهايی که آن خواهان برهانهای عملی بيشتری برای
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استوار است و يا نتايجی که آن ببار آورده ميباشد، پس پاسخ حقيقی و بسنده به کميته 
... نگاه به اطرافتان کنيد، نگاه کنيد به وضع کسب و کاِر کنونِی مملکت: اينچنين است

قه ای از اجتماع راه خرسندی مرم را نظاره کنيد، به رفاه و ثروتی که بدرون هر طب
يافته نظر افکنيد؛ و پس از اينکه چنين کرديد؛ کميته قادر خواهد بود که در مورد 

  C.B«.توقف ادامه کارِی قانونی که اين نتايج را موجب شده به تصميم گيری بنشينيد
  ).۴١٨٩ شمارۀ ١٨۵٧
يان سرود درهم و برهم و پر حرارت يونان dithyrambus{ساقی نامه ای به اين
که اورستون برای کميته در چهاردهم ژوالی خواند، در جواب آنتی } باستان
 نوامبر ١٢در }  تجنيس در تراژدی های يونانی  صنعتantistrophi{ ستروفی

همان سال به شکل نامه ای به مديريت بانک رسيد که در آن دولت قانون معجزه آسای 
  ].انگلس.  ف -.بود، معلق کرد را برای نجات آنچه برای نجات دادن باقی ١٨۴۴

  
  
  
  
 


