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 فلز قيمتی و نرخ مبادالت ارزی

 
حرکت ذخيرۀ طال -١  

 
در رابطه با انباشت اسکناس در دوره های کساد بايد متذکر شد که اين تکراری     

قيمتی آنطور که در اوقات آشفتگی در جوامع پيش پا افتادۀ  است از گنج سازی فلزات
، از اين موضع که ميخواهد تمام فلزات قيمتی موجود ١٨۴۴قانون . قديمی مرسوم بود

در کشور را به وسيلۀ گردش مبدل نمايد، در تأثيراتش جالب توجه است؛ آن تالش 
با انبساط وسايل  دارد که خروج طال را با انقباض وسايل گردش و ورود طال را

باستثناء يک مورد . از اين طريق تجربتًا خالف آن باثبات رسيد. گردش معادل نمايد
که ما بزودی بآن اشاره خواهيم کرد، ميزان اسکناسهای در گردش بانک انگليس از 

و از طرف . هر گز به آن ماکزيممی که بانک حق انتشارش را داشت نرسيد ١٨۴۴
از . کرد که اين ماکزيمم تحت شرايطی معين کفايت نميکندثابت  ١٨۵٧ديگر بحران 

بيشتر از ماکزيمم در £  ۴٨٨٨٣٠بطور ميانگين روزانه  ١٨۵٧نوامبر  ٣٠تا  ١٣
£ ١۴۴٧۵٠٠٠ماکزيمم قانونی در آن زمان ).  ١١ص  ١٨۵٨ A.B(گردش بود 

                      .                                بعالوۀ ذخيرۀ فلزی در زير زمين بانک بود
:                               مورد خروج و ورود فلز قيمتی نکات زير قابل اشاره اند در  
از يک سو بايد بين حرکات رفت و برگشتِی فلز در ناحيه ای که هيچ توليدی : اوًال    

از طال و نقره ندارد و از سوی ديگر جريان طال و نقره از محل توليدشان به 
 .                                       کشورهای مختلف ديگر و توزيع اين اضافه در بين آنها تفکيک قائل شد
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اليا، از آغاز اين قرن طالی روسيه، کاليفرنيا و استر معادنگذارِی تأثيرقبل از 
واردات تنها برای جايگزينی سکه های کهنه شده، مصرف عمومی بعنوان مواد 

.                                                                         درات نقره به آسيا کفايت ميکردتزئينی و صا
از آنزمان اوًال صادرات نقره به آسيا بدليل معامالت آمريکا و اروپا با آسيا بطور   

ی از طال نقرۀ صادر شده از اروپا غالبًا توسط افزوده ا. فوق العاده ای افزايش يافت
وارد شده توسط گردش پول  مضاف بر اين بخشی از طالی جديدأ. جايگزين ميشد

ميليون طال به گردش  ٣٠تقريبًا  ١٨۵٧تخمين زده ميشود که تا . داخلی جذب ميشد
در ضمن حد متوسط ذخيره های فلزی در تمام بانکهای . ١٤داخلی انگليس افزوده شد

همزمان در دورۀ رکوِد متعاقب . يش داشتافزا ١٨۴۴مرکزی اروپا و آمريکا از 
هراس و اضطراب، بدليل خارج شدن و عدم تحرِک حجم عظيمی از سکه های طال 
  .از گردش داخلی، توسعه در گردش پول داخلی منتج به رشد سريعتر ذخاير بانکی شد

ريان بين کشورهايی که توليد کنندۀ طال و نقره نيستند فلزات قيمتی مدام در ج ؛دومًا    
از . آمد و شدن هستند، همان کشور دائمًا آنرا وارد و همچنين دائمًا صادر ميکند

خنثی ميکنند، لذا اين آنجاييکه اغلب فقط تحرکات نوسانی و عمدتًا موازی همديگر را 
به اين يا آن طرف است که تعيين ميکند که نهايتًا آيا جريان حرکت تعادِل  تنها سنگينِی

تا آنجا که به نتيجه مربوط ميشود،  ،ين دليلاما به ا  .وقوع ميپيونددبخارج يا بداخل ب
هميشه فقط اينگونه . ديده گرفته ميشودااساسًا موازی هر دو حرکت ن تداوم و مسيِر

فلز قيمتی تنها اثريست از و بيانی  ضافه صادراِتاتعبير ميگردد که اضافه واردات و 
الها، حال آنکه آن همزمان نمايانگر کا ست برای رابطۀ بين واردات و صادرات

  .       درات خود فلز قيمتی، مستقل از مبادلۀ کاال، نيز ميباشدارابطۀ بين واردات و ص
تفوق واردات بر صادرات يا بر عکس بطور کلی توسط افزايش يا تقليل  ؛سومًا    

س طبيعتًا دقت اين مقيا کم و زيادِی. ذخيرۀ فلز بانکهای مرکزی اندازه گيری ميشود
زيرا . سيستم بانکی کًال به چه ميزانی تمرکز يافته است اينکهدر اساس بستگی دارد به 

اين به آن بستگی دارد که فلزات قيمتی انباشت شده در بانکهای باصطالح ملی تا چه 
اما اگر فرض گرفته شود که مورد اينچنين . ميزان کًال نمايندۀ ذخيرۀ فلز ملی ميباشند

 مقياس دقيق نيست، زيرا يک واردات اضافی، تحت بعضی شرايط  يجه آنباشد در نت
توسط گردش داخلی و رشد مصرف طال و نقره برای اشياء زينتی جذب ميشود؛ اما 

                                                 
در » ١۵٠٩] ١٨۵٧ AB.[ ان ميدهند؛ مارک نشنيو. و  اظهارات زيريِناينکه اين چگونه بروی بازار پول تأثير ميگذاشت را  - ١۴  

الحظه ای پريشان بود، و در سپتامبر آن سال بانک انگليس در سه وهله تنزيلش را افزايش داد اذهان عمومی بطور قابل م ١٨۵٣اواخر 
در اوايل اکتبر عموم  به درجۀ  قابل مالحظه ای مضطرب و هراسان بودند، اين اضطراب و هراس به ميزان وسيعی قبل از اواخر ...  

همين در .... فلز قيمتی از استراليا تقريبًا بطور کامل بر طرف شد £  ۵٠٠٠٠٠٠ نوامبر فرو نشانده شد، و بعنوان پيامدی از ورود تقريبًا
، که ما اکنون ١٨۵۵همين پديده دوباره در پائيز . فلز قيمتی رسيد، رخ داد£  ۶٠٠٠٠٠٠وقتی که در اکتبر و نوامبر تقريبًا  ١٨۵۴پائيز 

فلز قيمتی فرا رسيد، اتفاق £  ٨٠٠٠٠٠٠سپتامبر، اکتبر و نوامبر تقريبًا واقفيم که دوره ای از تحريک و هراس بود، زمانيکه در سه ماهۀ 
من براستی ميتوانم به تجربۀ تک تک . ، می بينيم که دقيقًا همان چيز در حال وقوع است١٨۵۶افتاد؛ و سپس در اواخر سال قبل ، 

اع خراب مالی راه حل طبيعی و کامل را در فرارسيدن اعضای کميته رجوع دهم که آيا ما خود را به اين عادت نداده ايم که در هر اوض
.                                                                                                   کشتی ای از طال بيابيم
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گردش داخلی ميتواند کاهش يابد  را بازپس کشيدن سکه های طال برایدر ضمن زي
                      .                     حتی بدون يک افزايش همزمان صادرات

کاهش يابنده برای مدت طوالنی يی ادامه می يابد،  وقتی که حرکِت چهارمًا؛    
را  به خود ميگيرد، بگونه ای که کاهش ) drain(ان بخارجشکل جري ،صادرات فلز

مثابۀ گرايش حرکت ظهور ميکند و ذخيرۀ فلزی بانک را بطور قابل مالحظه ای به ه ب
 اين حد اقل کم و بيش. ن، بطرف حد اقل متوسط اين ذخيره ميکشاندزير پايۀ متوسط آ

بطور تصادفی معين شده است، از آنجاييکه آن از طريق وضع قانون در مورد داشتن 
پشتوانه برای پرداخت نقد با اسکناس و غيره در هر مورد بخصوص بشکل مختلفی 

ارجی ميتواند در انگليس کمی يی که اينچنين جريان بخ حدوِد در باِب. تعيين ميشود
  :چنين ميگويد ١۴۴٩گواهی شمارۀ  ١٨۵٧ BAبخود بگيرد نيومارک در مقابل 

بنا به تجربه بسيار نا محتمل است که جريان بخارج فلز قيمتی که با هر نوسانی »    
£  ۴٠٠٠٠٠٠يا  £ ٣٠٠٠٠٠٠در تجارت خارجی بوجود می آيد بخواهد به باالی 

  « .برسد
اکتبر کاهش  ٢٣ترين سطح ذخيرۀ طالی بانک انگليس در  پائين ١٨۴٧در  

نشان ميداد و در مقايسه با باالترين  ١٨۴۶دسامبر  ٢۶را در مقايسه با £  ۵١٩٨١۵۶
                              .را£  ۶۴۵٣٧۴٨کاهشی بالغ بر ) اکتبر٢٩( ١٨۴۶سطح در 

چند تعيينی که بهيچوجه  ذخيرۀ فلز باصطالح بانکهای ملی، هر تعييِن پنجمًا؛    
باشد زيرا که اين ميتواند منحصرًا با  بتنهايی تنظيم کنندۀ اندازۀ گنجينۀ فلزینميتواند 

صندوق ذخيره ای  -١: فلج شدن تجارت داخلی و خارجی رشد کند، سه جنبه دارد
 -٢نی ديگر صندوق ذخيره ای از پول جهانی ابرای پرداختهای بين المللی به بي

صندوق  - ٣ره ای برای گردش فلز داخلی متناوبًا منبسط و منقبض شونده صندوق ذخي
چيزيکه به عملکرد ( ذخيره ای برای پرداخت ها و برای تسعير پذيری اسکناسها 

بدين صورت ). بانک مربوط است و هيچ ربطی به عملکرد پول بمثابۀ پول ندارد
يک از اين سه عملکرد ه با هر ای ميتواند همچنين از هر وضعيتی کصندوق ذخيره 

مثابۀ صندوق بين ه سر و کار داشته باشد مورد تأثير قرار گيرد؛ بنا براين ب
، صرف نظر از } مورد تأثير قرار گيرد {از طريق موازنۀ پرداختی }ميتواند{المللی

اينکه اين توسط چه فاکتورهايی تعيين ميگردد و صرف نظر ازهررابطه ای که با 
 بمثابۀ صندوق ذخيره ای برای گردش فلزِی }ميتواند{باشد؛موازنۀ تجاری داشته 

؛ عملکرد } مورد تأثير قرار گيرد {خلی از طريق بسط يا محدوديت اين آخریاد
بعنوان صندوق ضمانتی، مسلمًا حرکات مستقل ذخيرۀ فلز را تعيين نميکند، اما  ،سوم

فلزی را در گردش اگر اسکناسهايی انتشار يابند که جای پول . دوگانه عمل ميکند
همچنين شامل سکه های نقره در آن کشورهايی که نقره مقياس ارزشی ( داخلی بگيرند

و بخشی از . ق ذخيره حذف ميگرددصندو ٢در آن صوردت عملکرد شمارۀ ) است
در اين مورد سکه . فلز قيمتی که در خدمت اين وظيفه بود، مرتبًا به خارج راه می يابد

خلی باز پس کشيده نميشوند و از اين طريق همزمان تقويت های فلزی جهت گردش دا
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در گردش حذف  موقت ذخيرۀ فلز از طريق بی حرکت کردن بخشی از سکۀ فلزِی
اگر تحت هر شرايطی يک حد اقل از گنجينۀ فلزی ميبايست برای : در ضمن .ميگردد

مختص يوۀ پذيری اسکناسها کنار گذاشته شود، اين بش رباز پرداخت سپرده ها و تسعي
طال را متأثر خواهد کرد؛ اين آن بخش  بداخِل جريان يک جريان بخارج يا خود نتيجۀ

از گنجينۀ فلزی را متأثر ميکند که بانک تحت هر شرايطی موظف به نگهداری آن 
عضی مواقع بعنوان در ب} بانک{که آن  }متأثر ميکند  { آن بخشی را است، يا

در يک گردش کامًال فلزی و يک سيستم . است د خالص شدن از آنبالاستفاده مترص
بانکی متمرکز، بانک نيز ناچار است که ذخيرۀ فلزی خود را بعنوان ضمانتی برای 

فلز هراس و  باز پرداخت سپرده های خود تلقی کند، و با يک جريان بخارِج
                                                 .ميتواند رخ دهد اتفاق افتاد، ١٨۵٧اضطرابی بسان آنچه در هامبورگ در 

بحران واقعی هميشه تازه بعد از تغيير جهت نرخ ارز  ١٨٣٧شايد باستثناء  ششمًا؛    
باال بروز ميکند، يعنی زمانيکه واردات فلز قيمتی نسبت به صادرات آن دوباره دست 

                                                                                                  . ميگيرد
در . واقعی بعد از پايان جريان بخارج طال بروز کرد ورشکستگِی ١٨٢۵در     

در . ام يافت و ورشکستگی در اکتبر آمدآپريل اتمجريان بخارج طال در  ١٨۴٧
های بيگانه در اوايل نوامبر پايان يافت و بخارج طال به کشور ريانج ١٨۵٧

  .                                                                      ورشکستگی تازه بعدًا در نوامبر فرا رسيد
پيش از اين  که جريان بخارج طال آشکار ميگردد ١٨۴٧اين بوضوح در بحران     

تمام شده بود و بحران  ،از اينکه باعث يک پيش بحران نسبتًا معتدل شدبعد  در پائيز
                                                                           .کسب و کار واقعی تازه در اکتبر بروز کرد

 ١٨۴٨ یتجار گواهی های زيرين در مقابل کميتۀ محرمانۀ لردها برای مضيقۀ    
}secret committe of the House of lords on commercial distress{ 

 D.Cهمچنين بعنوان ( ند دبچاپ رسي ١٨۵٧ارائه شده اند، گواهی ها تازه در 
  ): ه انددشنقل  ١٨۵٧/١٨۴٨

                                                                                              :  }Tooke{گواهی توک    
به يک وضعيت  ،رکودی بوقوع پيوست که به بيانی صريح ١٨۴٧در آپريل »     

همانند بود اما نسبتًا کوتاه مدت بود و با هيچ } panic{هراس و اضطراب 
در اکتبر رکود بسيار شديد تر از هر موقعی در . همراه نبوديی تجاری  ورشکستگِی
در آپريل » - ) .٢٩٩۶( « .رخ داد بًا تعداد بيشماری ورشکستگیو تقري آپريل بود

نرخهای ارز، بخصوص با آمريکا، ما را وادار کرد که حجم قابل مالحظه ای طال را 
صادر کنيم؛ فقط با تالش بسيار بود که  ،مثابۀ پرداخت واردات فوق العاده بزرگه ب

» -)٢٩٩٧( « .خ ها را باال بکشدبانک توانست جريان بخارج را متوقف کرده و نر
نرخهای ارز در  تغييرات در» -)٢٩٩٨( « . در اکتبر نرخهای ارز بنفع انگليس بودند

در ژوالی و اگوست نوسان داشتند؛ » -) ٣٠٠٠( « .ع شده بودورهفتۀ سوم آپريل ش
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جريان بخارج طال در  -)٣٠٠١(«.از آغاز اگوست به بعد هميشه بنفع انگليس بودند
                                    ]. ٣٠٠٣[«. نتيجۀ تقاضا برای گردش داخلی بود» اگوست

                                           : انگليس بانک رئيس }J. Morris{موريس .ج
ابت به بعد بنفع انگليس بودند و از اين ب ١٨۴٧هر چند نرخهای ارز از اگوست 

  .                      جريان طال بداخل بود، با اين حال اندوختۀ فلزی بانک کاهش داشت
( «.ضای داخلی بدرون کشور ريخته شدمثابۀ پيآمدی از تقاه ب£  ٢٢٠٠٠٠٠»    

اين از يک سو با افزايش اشتغال کارگران در ساختمان راه آهن ها و از  - . )١٣٧
نکداران ميل دارند که خود را در هنگامۀ بحران با طال وضعيتی که با» سوی ديگر با 

                                                                    ).   ١۴٧(« .توضيح داده ميشود« تأمين کنند
  :                            مدير بانک انگليس ١٨١١رئيس سابق و از  }Palmer{پالمر 
تا آن روز که بند محدود کنندۀ در  ١٨۴٧آپريل  دروۀ از اواسطدر تمام طول » ۶٨۴

  «                    .معلق گرديد، نرخهای ارز مبادالتی بنفع انگليس بودند ١٨۴۴قانون 
باعث ايجاد يک اضطراب مالی مجزا شد،  ١٨۴٧جريان بخارج فلز که در آپريل     

قبل از اينکه بحران بروز کند تغيير  در اينجا بسان هميشه فقط يک منادی بحران بود و
در ارتباط با يک رکود شديد در کسب و کار، جريان بخارج  ١٨٣٩در . جهت داده بود

     .         اما بدون بحران و اضطراب مالی -برای گندم و غيره -شديد فلز بوقوع پيوست
ظر از صرفن -همينکه قوای بحرانهای عمومی تحليل رفت، طال و نقره هفتمأ؛    

دوباره به همان  -جريان بداخل جديد فلز قيمتی از طرف کشورهای توليد کننده
تناسبهايی که قبًال که بعنوان گنجينۀ بخصوص کشورهای مختلف در هنگامۀ تعادل 

تمام شرايط ديگر بکنار، ميزان نسبی اش در هر . موجود بود خود را، تقسيم ميکند
.                                                        نی تعيين ميگرددکشور توسط نقش آن کشور در بازار جها

از کشوری که بيشتر از سهم معمول خود دارد به سمت کشورهای ديگر جريان آن     
می يابد؛ اين تحرکات جريان بداخل و بخارج فقط توزيع آغازين ذخيرۀ ارزشی را در 

چند  ن توزيع مجدد توسط تأثير شرايطیاي. ميکند مجددأ ايجادبين ممالک مختلف 
هنگاميکه توزيع . ميانجی ميشود که در بررسی نرخ ارز به آنها خواهيم پرداخت

بدوًا يک رشد و سپس دوباره جريان  –و از اين زمان ببعد  - نرمال دوباره بر قرار شد
رکز مثابۀ مه جملۀ آخرفقط برای انگليس بکه اين بديهی است [ بخارج آغاز ميگردد

                                                                           ]  انگلس . ف . بازار مالی دنيا معتبر است
يير در وضعيت تجارت ج فلز غالبًا عالمتی است از يک تغجريان بخار أ؛هشتم   

برای خارجی و خود اين تغيير مجددًا اخطاری است در مورد اينکه اوضاع دوباره 
                                                                                        ١٥.يک بحران مهيا شده است

                                                 
  :                                                                            بعقيدۀ نيومارک جريان بخارج طال به کشورهای بيگانه سه دليل دارد – ١۵
 -بود ١٨۴٧و مجددًا در  ١٨۴۴تا  ١٨٣۶ر داليل کامًال کسب و کاری يعنی اگر واردات بزرگتر از صادرات باشد همانطور که د - ١

برای راه  ١٨۵٧بمنظور تهيۀ وسايل سرمايه گذاری سرمايۀ انگليسی در کشورهای خارجی همانند  - ٢اصوًال يک واردات غلۀ عظيم؛ 
  .بمنظور اهداف جنگی در خاور ١٨۵۴و  ١٨۵٣برای مصرف قطعی در خارج بساِن  -٣آهن در هند 
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               ١٦.موازنۀ پرداختی ميتواند بنفع آسيا در مقابل اروپا و آمريکا باشد أ؛نهم
  ـــــــــــــــــــ   ــــــــــ                                             

 
يک سو در فاز اول با نرخ  از. در دو دوره بوقوع می پيوندد واردات فلز قيمتی غالبًا

و سپس در فاز  يد و نشانی است از محدوديت توليد؛بهرۀ پايين که در پی بحران می آ
. متوسط خود نرسيده استافزايش می يابد ولی هنوز به سطح دوم وقتی که نرخ بهره 

ين فاز است که در آن جريان برگشت بسهولت انجام ميگيرد، اعتبار بازرگانی هم
 .تناسب با توسعۀ توليد رشد نميکندتقراضی مرای سرمايۀ اسو لذا تقاضا ب استعظيم 

در هردو فاز که سرمايۀ استقراضی نسبتًا وافر است، می بايست آن مازاد سرمايه که 
ه شکلی که در وهلۀ نخست فقط ميتواند بعنوان به شکل طال و نقره يافت ميشود يعنی ب

سرمايۀ استقراضی عمل کند، نرخ بهره را و از آنجا تمام اتمسفر کسب و کار را جدًا 
  .                                                                                   تأثيرقراردهد تحت

مدام رخ خواهد داد، تا  ديد فلزات قيمتیاز سوی ديگر، جريان بخارج، صدور ش    
ديگر جريان ندارند، بازارها اشباع اند و کاميابی ظاهری تنها از  برگشتهازمانيکه 

تقاضای بسيار زيادی  فظ ميگردد؛ يعنی تا زمانيکه پيش از اينطريق اعتبارات ح
ح يش از اين حد اقل به سطقراضی موجود است و لذا نرخ بهره پبرای سرمايۀ است

تحت چنين شرايطی ، که دقيقًا در جريان بخارج  فلزقيمتی . متوسط خود رسيده است
مثابۀ سرمايۀ ه سرمايه، بشکلی که مستقيمًا باب می يابد، اثر بيرون کشيدن مستمر بازت
اين می بايستی . ميزان قابل توجهی تشديد ميگردده استقراضی ظاهر ميشود، ب پولِی

جای محدود کردن اما افزايش نرخ بهره ب. اشته باشداثر مسقيمی روی نرخ بهره د
نها را گسترش ميدهد و باعث فشار زياد بر تمام امکاناتشان مبادالت اعتباری آ

                                                                   .لذا اين دوره قبل از ورشکستگی می آيد. ميگردد
                                                        ) ١٨۵٧ B.A(از نيومارک سئوال ميشود

بنظر می آيد  -حجم براتهای در گردش با نرخ تنزيل افزايش می يابد؟ آيااما » ١۵٢٠
دفتر کل ابزار واقعی معاوضه  أل عادی،مدر دوره های کا»  ١۵٢٢-«.اينچنين باشد

تی مشکلی بوجود ميآيد، مثًال وقتی تحت شرايطی که من اشاره کردم اما وق: است
نتيجتًا مبادالت بطور طبيعی به برات ....افزايشی در نرخ تنزيل بانک رخ ميدهد

مثابۀ مدرک قانونی برای مبادله ای که ه تنها به کشيدن ها مبدل ميشوند؛ اين براتها ن
عملی کرن خريدها در جاهای  صورت گرفته، مناسب ترند، بلکه همچنين بمنظور

که با آن ميتوان سرمايه  آنها بويژه بعنوان وسيلۀ اعتباريی ترند، و ديگر نيز مناسب
  «                                                                                     .بپاداشت مناسبند

                                                                                                                                                 
   

اگر هند و چين در هم آميخه شوند، اگر مبادالت بين هند و استراليا و از آن مهمتر مبادالت بين چين و اياالت » .نيو مارک   .١٩١٨  - ١۶
در نتيجه کامًال صحيح است که .... متحده بحساب آورده شوند، جاييکه معامالت سه وجهی است و تعديالت از طريق ما صورت ميگيرند

  )                                      ١٨۵٧ B.A(« .س بلکه عليه فرانسه و عليه اياالت متحده بوده استموازنۀ تجاری نه تنها بر عليه انگلي
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 - يد کننده، نرخ تنزيلش را باال ببرداز اين گذشته، آنگاه که بانک بدليل شرايطی تهد    
احتمال اين هست که بانک همراه با اين، موعد براتهايی را که بايد توسط آن تنزيل 

لذا هر . شودبر پا مي از باال رفتن تدريجِی اين هراس عمومی يی -گردند کوتاه نمايد
هر زمان تا اعتبارات ميکوشد که آينده را نزول کند و در  متقلِب کس و بيشتر از همه

ياد شده لذا داليل . آنجا که ميتواند بيشترين وسيلۀ اعتباری را برای خود فراهم کند
وارد يا صادر شده نيست که اينچنين عمل  فلز قيمتِی محِض کميِتنشان ميدهند که اين 

ه مثابۀ سرمايه در ميکند، بلکه آن در وهلۀ اول از طريق خصيصۀ ويژۀ فلز قيمتی ب
ترازو گذاشته شد، عمل ميکند که وقتی روی  بعنوان پریيکند و ثانيًا شکل پول اثر م

زيرا در شرايطی  به يک سو کفايت ميکند؛ کارساز است ۀ ترازوبرای کج کردن کف
بدون اين داليل . دزونی در اين يا آن سمت نتيجه ساز ميباشدخيل است که هر گونه ف

ميليون  ۵ – ٨بخارج طال مثًال کامًال توضيح ناپذير می بود که چگونه يک جريان 
بتواند هيچگونه تأثير  -تا به امروز تجربه شده است يست کهو اين حد -پوند استرلينگی

 ٧٠محسوسی داشته باشد؛ اين افزايش يا کاهش ناچيز سرمايه، که حتی در مقابل 
بی اهميت  ،ميليون پوند استرلينگ طاليی که بطور متوسط در انگليس در گردش است

ميکند، حجمی است که در مقام مقايسه با توليدی به وسعت آنچه در انگليس است  جلوه
اما اين دقيقًا تکامل سيستم اعتباری و بانکی است که از يک سو  .١٧د  واقعًا گم ميشو

تبديل همۀ درآمدهای  و يا( تمايل به قراردادن تمام سرمايۀ پولی در خدمت توليد دارد 
از  و از سوی ديگر در فاز معينی) همان معنی ميدهد، چيزی که پولی به سرمايه

ديگر قادر  آنچنان حد اقلی کاهش ميدهد که ذخيرۀ فلزی را به} صنعتی چرخۀ{ سيکل 
همين سيستم اعتباری و بانکی تکامل يافته  -به ايفای عملکرد های مربوطه اش نميباشد

راحل کمتر تکامل در م. فريندرا می آ که حساسيت بيش از حد همۀ اين پيکرهاست 
توليد، کاهش يا ازدياد اندوختۀ ارزشی در مقايسه با سطح ميانگينش موضوعی  يافتۀ

يک جريان بخارج طالی بسيار قابل  از طرف ديگر حتی. نسبتًا بی اهميت است
                  .    نسبتًا بی تأثير خواهد بود ،انی سيکل صنعتی رخ ندهدردر فاز بح اگر ،مالحظه

، از مواردی که در آنها جريان فلز بخارج بدليل بدی محصول و در شرحی که رفت
بزرگ و ناگهانی در توازن  در اينجا آن آشفتگِی. غيره رخ ميدهد، صرفنظر شده است

، هر توضيح بيشتری را در مورد توليد که توسط اين جريان بخارج تجلی می يابد
نين آشفتگی ای در دوره ای رخ دهد که هر چه اينچ. تأثيرش غير ضروری ميکند

     .                                              توليد شديدًا فعال است، اين تأثير بزرگتر خواهد بود

                                                 
ميليون طال بخارج بمعنای همين  ۵نگاه کرد، جاييکه او ميگويد که جريان } Weguelin{مثًال ميشود به پاسخ مضحک وگولين  –١٧

 هنگاميکه افزايش قيمتها ی بی نهايت عظيم يا کاهش يده هايی را توضيح دهد کهمقدار سرمايۀ کمتر است و سپس سعی ميکند که پد
از سو ديگر اين بهمان ميزان مضحک . نمی پيوندند، انبساطها و انقباضها يی در سرمايۀ صنعتی واقعی موجود است، بوقوع ارزشها

از روی ( نبساط يا انقباض در حجم سرمايۀ واقعی توضيح داداست که تالش شود تا اين پديده ها را مستقيمًا بعنوان نشانه هايی از يک ا
    )                                                                                                                            عناصر ماديش مورد مالحظه قرار گرفته
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قابليت {ما همچنين از عملکردهای ذخيرۀ فلزی به عنوان تضمينی برای تسعير پذيری 
ل کل سيستم اعتباری چشم پوشی اسکناسهای بانکی و به عنوان نقطۀ ثق} تبديل بودن

و ذخيرۀ فلزی بنوبه خود مرکز . بانک مرکزی مرکز ثقل سيستم اعتباری است. کرديم
                                                                                                 ١٨.ثقل بانک است

ضروری است، همانطور که من آنرا سيستم اعتباری به سيستم پولی  دگرگون شدن    
اينکه برای حفظ . در بحث وسيلۀ پرداخت تشريح کرده ام ٣فصل  ١پيش تر در جلد 

پايۀ فلزی در لحظات بحرانی، قربانی های عظيمی از ثروت واقعی ضرورت دارد را 
اختالف تنها حول يک عالمت مثبت يا . هم توک و هم لويد اورستون تصديق ميکنند

                      ١٩.دمی چرخ ،راه عالج کم و بيش منطقی آنچه اجتناب ناپذير است منفی و حول
ميزان مشخصی از فلز که در مقايسه با مجموع توليد بی اهميت است، بعنوان مرکز 

 ،جهت است آن دوآليسم تئوريک باشکوه و از اين. ميشود ثقل سيستم برسميت شناخته
تا . صوصيتش به عنوان مرکز ثقل در بحرانهاخ صرف نظر از تمثيل خوفناک از
سرو کار « سرمايه»با} ex professo{ خصوصأآنجائيکه اقتصاد روشنفکرمـآب 

دارد، طالو نقره را با بيشترين حقارت خوار می شمرد و آنها را درزمرۀ بی اهميت 
اما همينکه به سيستم بانکی می . و بی مصرف ترين سرمايه ها بشمار می آوردترين 

 par{ بتمام معنی سرمايه های  پردازد همه چيز عکس ميشود و طال و نقره
exellence{ سرمايه و کار  از ديگر ميشوند که برای حفظ و نگهداريشان هر نوِع

اما طال و نقرهچگونه خود را از ديگر ثروتها مجزا ميکنند؟ نه از . بايد قربانی گردند
ردد؛ ار عينيت يافته در آنها تعيين ميگحجم ارزششان زيرا اين توسط ميزان ک طريق

. [ ثروت اجتماعی ، بيانی از کاراکتر}خارجی صور{ مستقل  بلکه بعنوان تجسمات
از ثروت نزد افراد منفرد که مالکان خصوصی  است فقط تشکيل شده اجتماع ثروت
آن ، کاراکتر اجتماعی خود را فقط بواسطۀ اينکه اين افراد برای ارضاء  .آنند

. ارزشهای مصرف کيفيتًا متفاوتی را متقابًال مبادله ميکنند، محرز ميکند ،ايشاننيازه
لذا ثروت . کمک پول اين کارها انجام دهنده داری آنها فقط ميتوانند ب در توليد سرمايه

پول، در اين تی اجتماعی قابل تحقق است؛ در ه مثابۀ ثروافراد منفرد فقط توسط پول ب
وجود ]. انگلس. ف-می يابدعی اين ثروت پيکر شیء است، که خصلت اجتما

يی ظاهر ميشود، يک شیء، جسم، کاال، در جتماعيش بدينقرار بشکل چيزی ماورآا
تا هنگاميکه توليد جريان دارد، اين . جوار و خارج از عناصر واقعی ثروت اجتماعی

                                                 
حت دارد که ذخيرۀ فلزی در بانک انگليس ذخيرۀ مرکزی يا اندوختۀ ارزشی ای است اين ص» ١٣۶۴): ١٨۵٧. AB(نيو مارک  – ١٨

که کل تجارت کشور حول آن می چرخد؛ تمام ديگر بانکهای کشور بانک انگليس را بمثابۀ اندوختۀ ارزشی مرکزی يا يک مخزن بشمار 
مبادالت خارجی هميشه بر اين اندوختۀ ارزشی يا مخزن واقع می آورند که ميتوانند ذخيرۀ سکه ای خود را از آنجا بکشند؛ و تأثير نرخ 

  .ميگردد
انقباض زودرس اعتبارات بوسيلۀ افزايش نرخ بهره و ...توسط يک ....بدين ترتيب در عمل هم جناب توک و هم جناب لويد»ـ ١٩

قانونًا [ی آقای لويد راه به محدوديتها اما پرنسيب ها... محدوديت پيش پرداخت سرمايه ها، با يک افزايش تقاضای طال روبرو ميشوند
).                                    ١۴١٨ص  ١٨۴٧« اکونوميست» ( « .و فوائدی می برد که باعث جدی ترين درد سرها ميشود]وضع شده
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 ؛تت اسوراعی يی از ثاعتبار نيز که همچنين شکل اجتم. بفراموشی سپرده ميشود
اين اعتماد به کاراکتر اجتماعی  .پول ها را بيرون رانده و جايشان را غصب ميکند

محصوالت اجازه ميدهد که تنها بعنوان چيزی ناپديد  توليد است که به شکل پولِی
و  - شد اعتبارات متزلزلاما همينکه . شونده و ايده آل، فقط چيزی تصوری، جلوه کنند

بايد تمام ثروت  -خۀ صنعتی مدرن رخ ميدهدوره هميشه و ضرورتًا در چراين د
خواستی ديوانه وار که  - واقعی ناگهان و حقيقتًا به پول مبدل شوند، به طال و نقره

ه ميبايستی  جوابگوی و همۀ آن طال و نقره ای ک. از خود سيستم می رويد ضمنًا لزومًا
 از .٢٠٢٠ين بانکدر زير زماين تقاضا ی بسيار عظيم باشد، بالغ است بر چند ميليون 

مثابۀ توليد اجتماعی در ه تأثيرات  جريان بخارج طال، اين وضعيت که توليد ب جمله
ثروت  اجتماعِی شکلکه طريق  اين واقع تحت کنترل اجتماعی نيست، بدين ترتيب از

اين خصيصه را . شديدًا تأييد ميگردد ،موجود است از آن خارج شیء مثابۀ يکه ب
ر حقيقت با سيستمهای توليدی پيشين تا آنجا که به تجارت کاال و د یسيستم سرمايه دار
سيستم   در ،که اينتفاوت  با اين .مربوط ميشود، مشترک داردمبادلۀ خصوصی 

در زننده ترين و عجيب وغريب ترين شکل از تناقضاتی نامعقول و بی  ،سرمايه داری
 مصرِف يد ارزِشدر سيستم سرمايه داری، تول -١معنی پديدار ميگردد، زيرا 

و کامًال محو ميگردد؛ بنابراين  أخود توليد کنندگان تمام بالواسطه برای مصرِف
توليد و گردش   سه ای اجتماعی که بصورت درهم آميختگِیثروت فقط بعنوان پرو

توليد سرمايه  ،زيرا با تکامل سيستم اعتبارات -٢تظاهر می يابد، موجوديت دارد؛ 
و  یبر اين مانع فلزی ميباشد که همزمان مانعی حقيقمدن داری مدام مترصد فائق آ

اما دوباره و دوباره سرش به اين مانع بر  ،ثروت و تحرکاتش ميباشد یمجازی برا
  .            ميخورد

اين خواسته سر بر می آورد که همۀ بروات، اوراق بهادار و کاالها بايد  ادربحرانه    
.      باشند و اين پولهای بانکی نيز قابل تبديل به طالهمزمان قابل تبديل به پول بانکی 

  
                                                    ∗∗∗∗∗∗∗ 

                                                                        نرخ ارز -٢
                                                                     

اگر انگليس بايد  .معروف است فلزی پوِل بين المللِی حرکِت به ميزان سنِجنرخ ارز [ 
بپردازد تا آلمان به انگليس، در نتيجه قيمت مارک، بيان شده به  بيشتر به آلمان

بيان شده  ،استرلينگ، در لندن صعود ميکند، و در هامبورگ و برلين قيمت استرلينگ
                                                 

شريک در شرکت بزرگ معامالت برات [چاپمن -«آيا شما موافقيد که تنها راه حل تعديِل تقاضای طال، باال بردن نرخ بهره است؟ »  - ٢٠
وقتی که طاليمان تا نقطۀ معينی پائين می آيد بهتر است که ...مينطور استه» ] :}.overend, Gurney § Co{اوراند، گورنی و شرکا 

زنگ خطر را فورًا بصدا در آوريم و بگوئيم که ما در حال غرق شدنيم و هر کسی که پول به خارج می فرستد اين کار را با مسئوليت 
                                                                                          )                   ۵٠۵٧،گواهی  شمارۀ ١٨۵٧، A.  B[  («.خود انجام ميدهد
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انگليس به آلمان دوباره  تعهدات پرداختِی اگر اين افزونِی. ندبه مارک، نزول ميک
، در آلمان خريد بيشتری از انگليس انجام دهد مثًال از اين طريق که ،هموار نگردد

که  آلمان به نقطه ای صعود کند بروات مارکِیاسترلينگ  نتيجه ميبايست قيمِت
، عنوان پرداخت بجای بروات هاز انگليس به آلمان ب - سکۀ طال يا شمش -فرستادن فلز

                                                            .      وقايع است اين رونِد متعارِف. قرون بصرفه باشدم
و مدت طوالنی تری بطول  بزرگتی را بخود بگيرد حجم اگر اين صدور فلز قيمتی    

نگليس متأثر ميشود، و بازار پول انگليس بويژه ا ، در نتيجه ذخيرۀ بانکِیبيانجامد
غالبًا  ، همانطور که ديديم،اينها .بانک انگليس، مجبور به اقدامات محافظتی ميشود

قابل توجه  طال که جريان بخارج در مواقع ای. تشکيل شده اند از باال بردن نرخ بهره
ۀ استقراضی بشکل ، بازار پول غالبًا تحت فشار است، يعنی تقاضا برای سرماياست

 باالتر پيامدی ست طبيعی؛ نرخپول بسيار باالتر از عرضۀ آن است و يک نرخ بهرۀ 
وضع شده توسط بانک انگليس با اوضاع واقعی تطابق دارد و خود را به بازار  تنزيِل

بداليلی غير از ترکيبات کسب و  طال اما مواردی هست که جريان خروج. القاء ميکند
مثًال، از طريق وام به دولتهای بيگانه، سرمايه گذاری ( رت ميگيردمعمولی صو کارِی

، و بازار پول لندن بدين صورت يک افزايش نرخ بهرۀ )در کشورهای خارجی وغيره
 مؤثر را ذيحق نمی نمايد؛ در نتيجه بانک انگليس مجبور است نخست از طريق

و سپس « کندپول را کمياب »  بقول معروف« بازارآزاد» وامهای سنگين در 
گرداند؛ ايش نرخ بهره را ذيحق يا ضروری مصنوعًا شرايطی را بيآفريند که يک افز

].                                                 انگلس.ف-.انجام اينچنين مانوری سال به سال مشکل تر ميشود
گذارد را اظهارات زيرين افزايش نرخ بهره چگونه بر نرخ ارز تأثير مي که حاال اين

نشان  ١٨۵٧در مورد وضع قانون بانکی } مجلس عوام{خانۀ شهرداریدر مقابل 
  ).                                                            ١٨۵٧ CBيا  A.Bنقل شده بعنوان ( ميدهند 

                                   :                                                 جان استوارت ميل
کاهش قابل مالحظه  ...است هميشه ط کسب و کار دشواردر مواقعی که شراي» ٢١٧۶

خارجی ها سهام راه آهن در اين کشور ...  وجود دارد ی در قيمت اوراق بهادارا
سهام راه  در کشورهای بيگانه راه آهِن سهاِم انگليسِی خريداری ميکنند، يا صاحباِن

به همان ميزان از صدور طال جلوگيری ... آهن خارجی خود را در خارج ميفروشند
طبقه ای بزرگ و ثروتمند ازبانکداران و مبادله گران اوراق بهادار » ٢١٨٢«.ميشود

سان سازی نرخ بهره و يکسان سازی فشار تجاری بين کشورهای يککه از طريق آنها 
افزايش    که  احتماًالاوراق  بهاداريند  د خريدهميشه مترص.... مختلف صورت ميگيرد

مناسبترين محل برای خريد اوراق بهادار برای آنها کشوری است که طال ... می يابند
بوقوع  ١٨۴٧اين سرمايه گذاريها در محدودۀ وسيعی در » ٢١٨۴« .به خارج ميفرستد

يف حد قابل مالحظه ای تخفه پيوست، در چنان محدوده ای که جريان بخارج را ب
  « .داد
  :                                        بانک انگليس عضو مديريت ١٨٣٨هوبارد، مدير قبلی و از . گ.ج
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يج که يک پول را... حجم های عظيمی از اوراق بهادار اروپايی موجود است» ٢۵۴۵
 در دارد، و هنگاميکه ارزش اين ضمانتنامه ها پول مختلِف اروپايی در تمام بازارهای

درصدی پيدا کند، فورًا خريداری ميشوند تا به آن  ٢يا  ١کاهشی ...  يک بازار
  » ٢۵۶۵«.بازارهايی منتقل شوند که ارزششان در آنجا هنوز خود را نگه داشته است

 -ميزان  قابل مالحظه ای مقروض تجار اين کشور نيستند؟ به آيا کشورهای خارجی
ا برای توجيح انباشت بسيار بزرگی از وصول آن قرضه آيا پس» ٢۵۶۶« بسيار زياد

بدين  موقعيت ما در آخرين فرصت ١٨۴٧در  -سرمايه در اين کشور کفايت ميکند؟
و چندين و مقروض بود وسيله تجديد گرديد که چندين و چند ميليون که آمريکا قبًال 
                                   «                    .چند ميليون که روسيه به انگليس بدهکار بود قلم گرفته شد

برای غله بدهکار بود و « چندين و چند ميليون« همزمان انگليس به همين کشورها[    
بخش عظيمی از آنها توسط ورشکستگی ستون بدهکاران انگليسی « قلم گرفتن» در

صفحۀ  ٣٠فصل  در ١٨۵٧نگاه کنيد به گزارش راجع به قوانين بانک . قصور نکرد
٣١[.                                                                                               

. بين انگليس و ساينت پيترزبورگ بسيار باال بود نرخ ارز ١٨۴٧در »  ٢۵٧٢
که بانک را مجاز ميکرد که عالرغم محدوديت   يی هنگاميکه نامۀ دولتی

 صادر شد، اسکناس انتشار دهد،] انگلس. ف - از ذخيرۀ طالباالتر [  £ ١۴٠٠٠٠٠٠
درآن هنگام و با آن نرخ تنزيل اين . درصد باشد ٨شرط بر اين بود که نرخ تنزيل بايد 

لندن را يک عمليات سود آور بود که بار زدن طال از ساينت پيترزبورگ به طرف 
رسيد سفتۀ سه ماهه درصد تا موقع سر  ٨آنرا به  شرسيدندهی و در موقع سفارش ب

در تمام عمليات با طال » ٢۵٧٣«.ای که در مقابل خريد طال کشيده شده بود، وام بدهی
د گيرند؛ اين نرخ ارز و نرخ بهره هستن چندين نکته است که بايد مورد مالحظه قرار

مقابل آن کشيده  که در[  دورۀ  تا سر رسيد سفته   سرمايه گذاری در طول که بابت
«                                                                                           .می باشند ل دريافتقاب]  شده 

 
 
                                                  ******* 

                                                                         نرخ مبادالت ارزی با آسيا 
                                                                          

نشان ميدهند که چگونه انگليس، زمانی که  نکات زير حائز اهميتند زيرا از يک سو    
نرخ مبادالت ارزی اش با آسيا نامساعد است، به هزينۀ کشورهای ديگری که 

طۀ انگليس پرداخت ميشوند، خود را مصون از ضرر نگه وارداتشان از آسيا بواس
مجددًا تالش  در اينجا }Wilson{ اما از سوی ديگر زيرا آقای ويلسون. ميدارد

رزی با ات قيمتی بر نرخ مبادالت صادرات فلزا کردن اثِر احمقانه ای برای همسان
موضوع بر د؛ در هر دو مورد ن نرخ ها ميکناي صادرات سرمايه بطور کلی بر اثِر

مارکس { سر صادرات، نه بصورت وسيلۀ خريد يا فروش بلکه برای سرمايه گذاری 
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                                                   .ميباشد} در اينجا از صدور سرمايه بحث ميکند
ميليون پوند استرلينگ  و چند چندين در وهلۀ نخست اين کامًال واضح است که اگر     

يا بشکل ريل آهن به هند فرستاده شوند تا در آنجا در راه آهن خواه بشکل فلز قيمتی 
زان سرمايه اين هر دو فقط شکلهای متفاوتی از انتقال همان مي سرمايه گذاری شوند،

کار  ميباشند؛ و بعالوه انتقالی که در محاسبۀ کسب و از يک کشور به کشور ديگر
جريان باز گشتی  هيچ ،آن بابت د و کشور صادر کنندهوتجاری معمولی وارد نميش

اگر اين صادرات . اين راه آهن ها انتظار ندارد درآمدهای ساليانۀ آتی از عايداتبجز 
 آنجا رویپول و از بازار  روی بشکل فلز قيمتی اتفاق بيافتد در نتيجه بطور مستقيم

نه  رد ميکند، تأثير خواهد گذاشت؛ اگرمتی را واين فلزقنرخ بهره در کشوری که  اي
الاقل تحت آن شرايطی که قبًال مطرح شد، زيرا اين فلز  لزومًا تحت هر شرايطی،

قيمتی است و از اين بابت سرمايۀ پولی مستقيمًا استقراضی و پايۀ کل سيستم پولی 
فلز . زی را متأثر ميکنداين صادرات بهمين نحو نيز مستقيمًا نرخ مبادالت ار. ميباشد

قيمتی فقط به اين دليل و در آن محدوده ای ارسال ميگردد که براتهای مثًال روی هند، 
که در بازار پول لندن عرضه ميشوند، کفايت اين وجه رسانی های فوق العاده را 

پس تقاضايی برای بروات هندی موجود است که از عرضۀ آن فراتر ميرود . نميکنند
بضرر انگليس بر ميگردد، نه به اين دليل که به هند  ابت نرخ ارز آنًاو از اين ب

مقروض است بلکه به دليل اينکه می بايست مبالغ بسيار عظيمی را به سمت هند 
باعث  در طوالنی مدت می بايستچنين مرسوالتی از فلز قيمتی به هند . بفرستد

طور غير مستقيم قدرت ب ای کاالهای انگليسی گردد، زيراافزايش تقاضای هند بر
اگر سرمايه بر عکس بصورت . مصرف هند برای کاالهای اروپايی را افزايش ميدهد

يکه هند مجبور به بازپرداخت چيزی نيست، در ئريل ها و غيره فرستاده شود، از آنجا
و دقيقأ به همين دليل تأثيرگذاری بر  .نتيجه هيچ تأثيری بر نرخ ارز نخواهد داشت

را  يک چنين تأثيری ويلسون تالش ميکند .برای آن الزامی نيست بازار پول نيز
بدينگونه بميان بکشد که مدعی شود که اينچنين سرمايه گذاری های فوق العاده ای 

تقاضای افزوده ای برای مبادلۀ پولی و لذا تأثير بر نرخ بهره باعث ببار آمدن 
ه اين تحت هر شرايطی رخ ممکن است اينگونه باشد؛ اما اينکه مدعی شد ک. ميگردند

به هر کجا که ريلها فرستاده شوند و خواه به روی خاک . ميدهد، کامًال غلط است
انگليس يا هندوستان قرار داده شوند، در هر حال آنها نمايندۀ چيزی بجز توسعۀ معينی 

تی اينکه ادعا شود که توسعۀ توليد، ح. از توليد انگليسی در قلمرويی مشخص نيستند
دوده ای بسيار وسيع، نميتواند بدون باال بردن نرخ بهره اتفاق بيافتد، ابلهانه در مح
ميتواند  يعنی مجموع مبادالتی که عمليات اعتباری را شامل ميشوند، مبادلۀ پولی. است

. رشد کند اما اين عمليات ميتوانند افزايش يابند در حاليکه نرخ بهره يکسان باقی ميماند
 .اينگونه بود در حقيقت ۴٠اه آهن در انگليس در سالهای دهۀ ر نجنو  حينمورد در 

تا آنجا که موضوع بر سر سرمايۀ واقعی ست، در اين مورد . نرخ بهره افزايش نيافت
اين کاالها بمنظور مصرف  خواهبازار پول،  کاالها، بديهی است که تأثير روی
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زمانی ميتوانست تفاوت تنها . ان استين شده باشند، کامًال يکسيعخارجی يا داخلی ت
که سرمايه گذاريهای انگليس در خارج باعث محدوديتهايی در صادرات  ايجاد کند

 - دنعث جريان بازگشت ميشواد و لذا بنصادراتی که بايد پرداخت گرد -تجاريش شوند
بيش از حد  پيش از اين عالئمی از بسِطکًال  ايا در محدوده ای که اين سرمايه گذاريه

  .                                                 آغاز عمليات کاله بردارانه باشنداعتبارات و 
.                                        در زير ويلسون سئوال ميکند و نيومارک پاسخ ميدهد  

نرخ مبادالت  قاضای نقره برای شرق گفتيد که معتقديدشما قبًال در رابطه با ت» ١٧٨۶
هند عالرغم ميزان عظيم فلزی که دائمًا به شرق انتقال می يابد، برای اين ارزی با 

مساعد است؛ آيا شما هيچ دليلی برای اين پيش فرضتان که نرخ } انگليس{ کشور 
م که ارزش واقعی ه امن دريافت.... بله دارم -مبادالت ارزی بنفع انگليس است داريد؟

بود؛ و مضاف بر اين £  ٧۴٢٠٠٠٠بلغ م ١٨۵١ت پادشاهی به هند در صادرات اياال
حواله های بنگاههای هندی ميباشند، يعنی آن وجوهی که توسط کمپانی هند شرقی مبلغ 

اين حواله ها در آن . شدمی برای پوشاندن هزينه هايش از هندوستان بيرون کشيده 
غ الت پادشاهی به هند بالاا مجموع صادراِت اي، ولذ£ ٣٢٠٠٠٠٠سال بالغ بودند بر 

الت اارزش واقعی صادرات کاالی اي...  ١٨۵۵در . £  ١٠۶٢٠٠٠٠د بر ميش
افزايش يافت و حواله های بنگاههای هندی £  ١٠٣۵٠٠٠٠پادشاهی به هند به 

حال . بود£ ١۴٠۵٠٠٠٠بودند و نتيجتًا جميع صادرات از اين کشور £  ٣٧٠٠٠٠٠
ی واردات کاال از فکر نميکنم امکانی برای ذکر کردن ارزش واقع ١٨۵١در مورد 

ما ذکری از ارزش واقعی در دست  ١٨۵۵و  ١٨۵۴هند به اين کشور باشد، اما در 
مجموع ارزش واقعی واردات کاال از هند به اين کشور  ١٨۵۵داريم؛ در 
که من ذکر کردم £  ١۴٠۵٠٠٠٠بود و اگر اين مبلغ با آن مبلغ £  ١٢۶٧٠٠٠٠

در رابطه با تجارت  را£  ١٣٨٠٠٠٠ مقايسه شود موازنۀ باقی مانده ای بالغ بر
  .                    ) ١٨۵٧  A.B («.پادشاهی باقی ميگذارد، به نفع اياالت مستقيم اين دو کشور،

غير مستقيم  پس از آن ويلسون اظهار ميدارد که نرخ مبادالت ارزی نيز از تجارِت    
اليا و آمريکای شمالی درات از هند به استرامتأثر ميشود؛ بدين قرار بطور مثال ص

توسط حواله هايی روی لندن پرداخت ميگردند و لذا نرخ مبادالت ارزی را دقيقًا 
در . همانگونه تحت تأثير قرار ميدهند که اگر کاالها مستقيمًا از هند به انگليس ميرفتند

ميشود، زيرا  موازنه بر عليه انگليس ضمن اگر هند و چين با هم در نظر گرفته شوند،
غ هنگفت به هند برای ترياک ميباشد و انگليس مجبور لن مدام ناچار به پرداخت مباچي

 ١٧٨٨و١٧٨٧.(به پرداخت به چين است، طوريکه مبالغ از اين کجراه به هند ميروند
                                                                            (  

رمايه چه س حال يا تأثير روی نرخ مبادالت ارزی،حاال ويلسون می پرسد که آ. ١٧٩١
 .نمی بود، يکسان «و چه بشکل سکه بصورت ريل و لکوموتيو ارسال گردد»

که در سالهای اخير برای  £ميليون  ١٢آن : درجواب آن نيو مارک بدرستی ميگويد
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د رفته که هنساليانه ای بکار  ساختن راه آهن به هند فرستاده شد برای خريد مقررِی
   .                                             رجه های منظمی به انگليس پرداخت کندبايد در ف

سرمايه گذاری  £ميليون  ١٢اما در رابطه با عمل باالفاصله روی بازار فلز قيمتی، » 
 ند که بيرون فرستادن فلز قيمتی برای پرداخت پولِیشده تنها تا آنجا مؤثر واقع ميشو

  «                                                                 .نياز باشدواقعی 
» ) ريلها(« اگر هيچ بازگشتی در عوض اين آهن ها » :)وگولين می پرسد(  ١٧٩٧

صورت نگيرد، چگونه ميتوان گفت که نرخ ارز را متأثر ميکند؟ من معتقد نيستم که 
ه بيرون فرستاده ميشوند در محاسبۀ نرخ ارز آن بخش از هزينه ها که بصورت کاال ب

از  استميتوان گفت تنها متأثردو کشور محاسبۀ نرخ ارز بين .... دنتأثير گذار باش
حجم ضمانتها و براتهای عرضه شده در يک کشور در مقايسه با حجمی که در کشور 

انتقال  و اما در خصوص. ارز است ديگر در مقابل آن قابل ارائه است؛ اين منطق نرخ
حاال ... پرداخت شده اندتعهد  نخست در اين کشور ، پولها در وهلۀ£ ١٢٠٠٠٠٠٠آن 

ته، کميبايستی در کل£  ١٢٠٠٠٠٠٠اگر طبيعت مبادله بگونه ای می بود که کل اين 
يک تقاضای ناگهانی روی قيمت نقره و .... بمبئی و مدرس به پول فلزی گذاشته شود

هد کرد، درست به همان نحوی که اگر کمپانی هند بسيار شديد عمل خوا ،نرخ ارز
افزايش £  ١٢٠٠٠٠٠٠به £  ٣٠٠٠٠٠٠همين فردا اعالم کند که حواله هايش را از 

خريد کاالها در همين کشور ... مصرف £  ١٢٠٠٠٠٠٠اما نيمی از آن . خواهد داد
با سرمايۀ  اين هزينه ايست در اين کشور.... ريلهای آهن و تير و مواد ديگر .. شده اند

دينوسيله موضوع خاتمه بو  انگليسی برای کااليی معين جهت فرستادن به هندوستان،
اما توليد اين اشياء آهنی و تير که برای راه آهنها :) وگولين( ١٧٩٨ -«.يافته است

ضروريند، مصرف بزرگی از اشياء خارجی را ايجاد ميکند که ميتواند بر نرخ ارز 
«                                                                           .ًاتأثير گذار باشد؟ مطمئن  

حاال ويلسون معتقد است که آهن در حد وسيعی کار را نمايندگی ميکند و دستمزد     
و در ادامه ) ١٧٩٩(مايندۀ کاالهای واردشده استپرداخت شده برای اين کار عمدتًا ن

                                                                                :                می پرسد
های وارداتی توليد اگر کاالهايی که از طريق استعمال کاال: اما بطور کلی» ١٨٠١
پرداختی برای آنها چه بشکل محصوالت و يا اشکال بازهيچ  دريافت بدون شده اند

اين نتيجه را نخواهد داشت که نرخ ارز را به ضرر ا ديگر، به خارج فرستاده شوند، آي
ۀ سرمايه گذاری است که در دوردقيقًا همان  اين قاعدۀ اساسی -اين کشور برگردان؟

  «                                                    .های بزرگ در راه آهن در اين کشور رخ ميداد
در راه آهن خرج £  ٣٠٠٠٠٠٠٠حدودًا  سال برای سه، چهار يا پنج» ].١٨۴۵[    

در طول سه سال گروه . شد که تقريبًا تمامًا مصرف پرداخت دستمزدها گرديد
بزرگتری از جمعيت در تأسيسات راه آهن ها و لکوموتيوها و واگن ها و ايستگاهها 

آن دستمزد ...اين مردم . مشغول بکار بودند تا در کل حوزۀ کارخانجات روی همرفته
: در خريد چای، شکر، مشروبات الکلی و ديگر کاالهای خارجی مصرف کردندها را 
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اين کاالها وارداتی بودند؛ اما اين مسلم بود که در دوره ای که اين هزينه های بزرگ 
بوقوع می پيوست، نرخ ارز مبادالتی بين انگليس و کشورهای ديگر بطور اساسی 

رخ نداد، تازه بر عکس جريان ورود هيچ جريان بخارج فلز قيمتی يی . مختل نگرديد
  «.اتفاق افتاد

مصر است که با موازنۀ باالنس مبادالتی و تعادل نرخ ارز بين ويلسون »١٨٠٢      
نرخ مبادالت ارزی با » کوموتيو خواهد توانستگليس و هند، ارسالِی اضافۀ آهن و لان

ورت سرمايه گذاری تا زمانيکه ريلها بصنيومارک نميتواند، « .متأثر نمايدهند را 
 ،اين را دريابد مجبور به پرداخت برای آنها به هيچ شکلی نيست، ارسال ميشوند و هند

قاعده را می پذيرم که هيچ کشور منفردی نميتواند نرخ ارز من اين » : او می افزايد
 نامناسبی را بطور دائم با ديگر کشورهايی که با آنها مبادله دارد، داشته باشد؛ نرخ

  .                        ميکند نرخ ارزی مناسب با ديگری را ايجادنامناسب با يک کشور لزومًا ارزی 
  :                                                ويلسون ابتذال زير را در جواب او بکار ميبرد

 آن شکل ، يکسان فرستاده شود چه در شکل اما آيا انتقال سرمايه چه در اين» ١٨٠٣
 پس چه فلز قيمتی»  ١٨٠۴-« تا آنجا که به تعهد بدهی مربوط ميشود بله - نمی باشد؟

بنا کردن راه آهن در هندوستان بروی  و چه مواد ، آيا در هر حال تأثيِر فرستاده شود
 بازار سرمايه در اينجا يکسان خواهد ماند و ارزش سرمايه را افزايش خواهد داد،

  «نکه همه بصورت فلز قيمتی ارسال شده باشند؟مثل اي درست
ارزش » آهن باال نرفت، اما در هر حال گواهی بود بر اينکه  چه قيمت اگر     

آنچه در اينجا مطرح است،ارزش سرمايۀ . نهفته در ريلها افزايش نيافته بود « سرمايۀ
لی را با ويلسون  بسيار مايل است که سرمايۀ پو. پولی، يعنی نرخ بهره، ميباشد
 ١٢اصل مسلم بسادگی در وهلۀ اول اين است که . سرمايه بطورکل برابر بگيرد

اين مسئله ای است که بهيچ . ميليون در انگليس برای راه آهن هند تهد پرداخت شده بود
ميليون هم  ١٢عنوان ربط مستقيمی با نرخ معامالت ارزی ندارد، و تخصيص اين 

بسر  اگر بازار پول در وضعيتی مناسب. ويه استهمچنين برای بازار پول علی الس
برد، در نتيجه تأثير گذاری بر آن به هيچ وجه برای اين الزامی نيست، همانگونه که ب

اگر . بی تأثير بودبر بازار پول  ١٨۴۵، ١٨۴۴تعهد پرداختهای راه آهن انگليس در 
الواقع ميتواند متأثر بازار پول پيش از آن تا حدودی تحت فشار باشد، لذا نرخ بهره فی 

گردد اما همانا فقط در جهت يک افزايش، و اين طبق تئوری ويلسون ميبايست به حال 
نرخ مبادالت ارزی انگليس مساعد عمل کند، يعنی اينکه می بايست از تمايل صدور 

آقای ويلسون از . به جايی ديگرمعهذا  فلزات قيمتی جلوگيری نمايد؛ اگر نه به هند،
 ١٨٠۴نرخهای ارز و در شمارۀ  ١٨٠٢در سئوال . می پرد شاخۀ ديگر به شاخه ای

نرخ . می بايست تحت تأثير قرارگرفته باشد، دوچيز کامًال متفاوت« ارزش سرمايه» 
را ا تحت تأثير قرار دهد و نرخهای ارز ميتوانند نرخ بهره ربهره ميتواند نرخ ارز 

رخ بهره ميتواند ثابت باشد، و با نوسان متأثر گردانند، اما با نوسان داشتن نرخ ارز، ن
ويلسون قادر به درک اين نيست که در ارسال . نرخ بهره، نرخ ارز ميتواند ثابت باشد
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گذارِی آن ، اينچنين تفاوتی در تأثيرمرسول ه به خارج، تنها همان شکل فرستادنيسرما
شکل پولی سرمايه، دارای چنين اهميتی است و بخصوص  هد، يعنی اختالف فرِممی ن

نيومارک به  .بدرجۀ بااليی بر خالف اقتصاد روشنفکرمآب می باشدآن، چيزی که 
نميسازد که او  حدی يک جانبه پاسخ ميگويد زيرا که او ويلسون را متوجهسئوال تا 

ل انيو مارک به سئو. ناگهان و بی دليل از نرخ ارز به نرخ بهره جهش کرده است
  :                                                          هم پاسخ ميگويدبصورت نامطمئن و مب ١٨٠۴شماره 

وجود داشته باشد، بدون شک، تا £  ١٢٠٠٠٠٠٠اگر تقاضا يی برای تهيۀ »     
آنجاييکه به نرخ عمومی بهره مربوط ميشود، کامًال بی تفاوت خواهد بود که آيا اين 

با اين حال من . مصالح فرستاده شوند بايد به صورت فلز قيمتی يا£  ١٢٠٠٠٠٠٠
، وقتی که ميخواهد چيز کامًال متضادی را "با اين حال" گذری ظريف، اين ( معتقدم 
بی اهميت است، اما با اين حال بی اهميت ( که اين کامًال بی اهميت نيست) بيان کند
به  خواهد کرد؛ در مورد ديگر در يک مورد فورًا برگشت£ ميليون ۶چون آن) نيست

تفاوت خواهد داشت » چه قطعيتی( «نميکنند؛ از اين جهت قدری  اين سرعت برگشت
در اين کشور خرج شده اند و يا تمامًا به خارج فرستاده شده £ ميليون  ۶که آيا آن 

  «                          .اند
ييکه کرد، چيست؟ تا آنجا  برگشت خواهندميليون فورًا  ۶منظورش از گفتن اينکه     
کوموتيوها و غيره موجودند انگليس خرج ميشوند، بصورت ريلها لميليون در  ۶آن 

که بايد به هند ارسال گردند و از آنجا برگشت نميکنند، و ارزششان تازه از طريق 
ميليون فلز قيمتی شايد به  ۶استهالک يعنی خيلی آهسته برگشت ميکند، در حاليکه آن 

ميليون خرج دستمزد شده باشند، آنها  ۶تا آنجاييکه آن . ت کنندشنوعی خيلی سريع برگ
تمامًا مصرف شده اند؛ اما پولهای مصرف شده برای پرداخت مثل هميشه در کشور 
درگردشند و يا تشکيل ذخيره ای را ميدهند و همين نيز در مورد سود های توليد 

ميکند، گزين ميليون که سرمايۀ ثابت آنها را جاي ۶ کنندگان ريل وآن بخشی از آن
پهلو در مورد برگشت توسط نيومارک تنها برای اين پس اين جملۀ دو. صادق است

که پولها در کشور مانده اند، و تا زمانيکه : مورد استفاده قرار گرفته که مستقيمًا نگويد
( برای بازار پول  اناستقراضی انجام وظيفه ميکنند، تنها تفاوتش بشکل سرمايۀ پولِی

ن امکان که گردش ميتوانست تعداد بيشتری سکه را در خود جذب صرفنظر از اي
سرمايه گذاريهای از . خرج شده اند Bبجای  Aدر اين است که آنها به حساب ) نمايد

اين نوع که در آنها سرمايه بصورت کاال و نه فلز قيمتی به کشور ديگر انتقال می 
البته نه نرخ ارز ( ار باشند يابد، ميتوانند تنها تا زمانی بروی نرخ ارز تأثير گذ

که ) التی با کشوری که سرمايۀ صادر شده در آنجا سرمايه گذاری شده است ممعا
پس . توليد اين کاالهای صادر شده، واردات کاالهای خارجی ديگری را الزامی نمايد

در ضمن همين اتفاق در . است بنا نشدهاين توليد بمنظور تسويۀ اين واردات اضافی 
رخ ميدهد، حال چه بمنظور سرمايه  ی که مبنی بر اعتبار باشدصادرات مورد هر

بعالوه اين واردات اضافی ميتواند . عادی باشد تجارِی گذاری يا چه بمنظور اهداِف
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عفی برای کاالهای انگليسی اباعث تقاضای مض ،همچنين به مثابه يک واکنش متقابل
.                                                          متحدهمثًال از طرف مستعمرات يا از طرف ايالت  ،گردد

 
  ************ 

گفته بود که بدليل حواله های کمپانی هند شرقی، صادرات ]  ١٧٨۶[ نيومارک قبًال 
 Sir Charls{وود جناب چارلز . انگليس به هند بزرگتر از واردات می باشند

Wood{ اين صادرات اضافی . باز پرسی بعمل می آورد در مورد اين نکته از او
انگليس به هند نسبت به واردات از هند در واقعيت از طريق وارداتی از هند که 

حواله های کمپانی هند : انگليس هيچ معادلی برای آن نمی پردازد، عملی شده است
. ندخراجی مبدل ميگردند که به هند تحميل ميشوه ب) اکنون حکومت هند شرقی( شرقی

بود؛ صادرات انگليس به £  ١٢۶٧٠٠٠٠از هند  ليسواردات انگ: ١٨۵۵بطور مثال 
.                                                           بنفع هند£  ٢٢۵٠٠٠٠موازنۀ . بود£  ١٠٣۵٠٠٠٠هند 
به شکلی به هند £ ٢٢۵٠٠٠٠اگر کل مطلب همين بود، پس می بايستی وجه »     

مجلس هند . فرا رسيدند} India House{ اما سپس اعالنات مجلس هند. يدميرس
اعالن داشت که حاضر است حواله هايی را به مقامات مختلف هندی بمبلغ 

کمپانی هند شرقی و  های لندنِیاين مبلغ جهت هزينه ( « .اعطا نمايد£  ٣٢۵٠٠٠٠
و اين » ).ع گرديدبرای سود سهامی که می بايست به سهامداران پرداخت ميشد، وض

را که در حين مبادله بوجود آمد يکسان ميکند بلکه £  ٢٢۵٠٠٠٠نه تنها آن 
  ).                                                                           ١٩١٧(« .منفعت ميدهد£  ١٠٠٠٠٠٠

به هند  پس تأثير اين حواله های مجلس هندی در افزايش صادرات» : ) وود(١٩٢٢
  «                                                        ؟ستبا کاهش آنها بلکه مساوی. نبوده

واردات از هند با صدور همان  جبراِن داشتن به مالزا: اينچنين فهميداين را بايد (     
آقای نيومارک اين را به اين صورت توضيح ). کاهش دادن  را کشورن ميزان به آ

به هند صادر « لوبدولتی مط£ »  ٣٧٠٠٠٠٠که انگليسی ها بابت  ميدهد
را که « دولت مطلوب» وود که بعنوان وزير اسبق هند، اين).  ١٩٢۵.(ميکنند

رستی و به طعنه دانگليسی ها به هند صادر ميکنند، بخوبی می شناسد، ب
  ):                                                 ١٩٢۶(ميگويد

پس اين صادراتی که شما ميگوئيد بدليل حواله های هند شرقی هستند، صادرات »     
  .                                                                   دولتی مطلوبند و نه محصوالت

و بعنوان سرمايه « دولتی مطلوب» برای « به اين روش» از آنجاييکه انگليس    
بدين معنی که وارداتی بدست می  ارجی، بسيار صادر ميکند ــکشورهای خگذاری در 

ه د، خراجها، قسمی بنآورد که تمامًا مستقل از جريان معمولی کسب و کار می باش
و قسمی به مثابۀ در آمدهای ناشی از سرمايه های « دولت مطلوب» جهت صدور

نها ناچار به سرمايه گذاری شده در مستعمرات و جاهای ديگر، خراجهايی که برای آ
در نتيجه روشن است که نرخهای ارز مبادالتی،  ــپرداخت هيچ معادلی نيست 
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بدون اينکه هيچ چيزرا در  زمانيکه انگليس بسادگی اين خراجها را مصرف ميکند
عوض صادر کند، متأثر نخواهد شد؛ و در ضمن اين هم واضح است که نرخهای ارز 

دوباره نه در انگليس  بلکه  ااين خراجه هتحت تأثير قرار نخواهند گرفت وقتی ک
بصورت مولد يا غير مولد در کشورهای خارجی سرمايه گذاری ميشوند؛ بطو مثال 

در ضمن تا آنجا که واردات . مهمات می فرستد }Crimea{وقتيکه با آنها به کريمه 
داخت البته که بايد برای آنها پريگانه وارِد درآمد انگليس ميشوند ــ از کشورهای ب

احتياجی به معادل ندارند يا به صورت مبادله در عوض کنند، چه به شکل خراجها که 
به  انگليس ميتواند يا –تجارت متداول  آن خراجها ی پرداخت نشده و يا در در جرياِن

در هيچکدام از اين موارد نرخ . مصرفشان برساند و يا مجددًا سرمايه گذاريشان کند
داخلی و  یچه محصول. و اين را ويلسون دانا نديده ميگيردارز متأثر نخواهد گشت، 

که اين آخری تنها مبادلۀ  –بخشی از درآمد را تشکيل دهند محصولی خارجی  چه
استعمال اين درآمد ، چه مولد و چه  –محصوالت داخلی را با خارجی مالزم می نمايد 

. اس توليد را تغيير دهدمقي وانديتغير مولد، هيچ تغييری در نرخ ارز نميدهد، هرچند م
:                                             بر اين مبنا ميتوان در مورد آنچه در زير می آيد به قضاوت نشست

وود از او می پرسد که ارسال تجهيزات جنگی به کريمه چگونه بر نرخ ارز . ١٩٣۴
                                    :  نيومارک  پاسخ ميگويد. مبادالتی با ترکيه تأثير ميگذارد

تجهيزات جنگی بايد الزامًا نرخ ارز را  من نميتوانم بفهمم که چگونه تنها ارساِل»     
        «     .تحت تأثير قرار دهد، اما انتقال فلز قيمتی مسلمًا نرخ ارز را متأثر خواهد کرد

اما  ولی سرمايه و اشکال ديگر سرمايه تمايز قائل ميشودلذا او در اينجا بين شکل پ
  :                                                                              حاال ويلسون می پرسد

که آيا هيچ کااليی هست که در وسعتی عظيم صادر شود بدون اينکه هيچ » ١٩٣۵
،                                                    «دواردات معادلی برای آن وجود داشته باش  

آقای ويلسون فراموش ميکند که در مورد انگليس واردات بسيار قابل توجهی پيدا (     
ه شکل ب يا« دولت مطلوب» ميشود که برای آن هيچ صادرات معادلی مگر به شکل 

هد؛ در هر حال هيچ قبًال صادر شده، روی نميد سرمايه برای سرمايه گذاری که
اما اين واردات مجددًا با مثًال . شودبتواند در جريان منظم بازرگانی وارد  وارداتی که

محصوالت آمريکايی مبادله ميگردند، و اينکه محصوالت آمريکايی بدون هيچگونه 
واردات متقابلی صادر ميگردند، هيچ تغييری در اين واقعيت نميدهد که ارزش اين 

به مصرف برسد؛ آنها  ،ند بدون هيچ جريان خروج معادلی به خارجواردات ميتوا
بدون هيچ صادرات متقابلی دريافت شده اند و لذا ميتوانند بدون وارد شدن در موازنۀ 

  )                                                                                        برسندمبادالتی به مصرف 
«         ان می آفرينيد، پرداخت نميکنيدن ديون خارجی يی را که با وارداتتا برايبن»     
 بابت اين واردات،  مثًال با دادن اعتبار به کشور های خارجی،  از قبل اما اگر( 

هم  منعقد نشده است و مسئله هيچ  یپرداخت شده باشد، پس بواسطۀ آنها هيچ قرض
نميکند؛ آنها به هزينه های مولد يا غير مولد تجزيه ربطی به موازنۀ بين المللی پيدا 
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استعمال شده، محصوالت داخلی يا  خارجی گونه اين محصوالِتميشوند، حال چه 
               .)باشند

ز اين رو شما ناچاريد که بوسيلۀ آن معامله، نرخهای ارز مبادالتی را با عدم و ا»     
که صادراتتان هيچ و واردات  يد، چونپرداخت ديون خارجی، تحت تأثير قرار ده

«                  .اين بطور عموم برای کشورها صادق است -متقابلی را در بر ندارند؟  
اين خطابۀ ويلسون راجع به اين است که هر صدوری بدون وارد کردنی متقابل،     

تی، ی صادرادوری متقابل؛ زيرا در توليد کاالهمزمان يک وارد کردن است بدون ص
فرض بر اين است که هر . وارداتی، دخيل ميشوند ه، يعنی کاالهاینکاالهای بيگا

يعنی ديون  ،صادراتی از اين نوع بر مبنای وارداتی پرداخت نشده بنا شده است يا آنرا
اين اشتباه است حتی زمانيکه از اين دو شرط هم صرفنظر . می آفريند، خارجی را،

ی که بابت آنها هيچ معادلی نمی پردازد را دريافت واردات مجان -١شود که انگليس 
اين را ميتواند با واردات آمريکايی مبادله . مثًال بخشی از واردات هندی اش ؛ميکند

؛ در هر حال تا آنجاييکه به کند و اين آخری را بدون هيچ واردات متقابلی صادر نمايد
. ای در بر نداشته است ارزش بر ميگردد، چيزی را صادر کرده که برايش هيچ هزينه

رمايۀ ميتواند بطور مثال واردات آمريکايی را پرداخت کرده باشد که تشکيل س - ٢و 
نها را بطور غير مولد به مصرف برساند، مثًال تجهيزات افزوده ای را ميدهند؛ اگر آ

جنگی، اين باعث ايجاد هيچ قرضی به آمريکا نميشود و نرخ ارز مبادالتی با آمريکا 
و  ميکند را نقض ١٩٣۵و  ١٩٣۴در  نيومارک حرف خود. قرار نميدهد تأثير را تحت

  :                                                    ١٩٣٨اين توسط وود به او گوشزد ميشود، 
که  استعمال ميشوند که در ساختن مصنوعاتی ،الهايیاگر هيچ قسمی از آن کا»     

، از آن کشوری که اين » )گینتجهيزات ج( «دندبدون جريان برگشت صادر ميگر
ونه تحت مصنوعات به آنجا فرستاده ميشود، نمی آيد، پس نرخ ارز با آن کشور چگ

متعادلی  معمولِی کنيم که تجارت با ترکيه در وضعيترض تأثير قرار ميگيرد؟ اگر ف
مه باشد، نرخ ارز  بين انگليس و ترکيه چگونه از صدور تجهيزات جنگی به کري

  «                                                                                       متأثر ميگردد؟
نيومارک در اينجا تعادل فکری خود را از دست ميدهد؛ او فراموش ميکند که او     

ح داده است، و پاسخ صحي ١٩٣۴پيش از اين، به همين سئوال ساده، در شمارۀ 
  :ميگويد

سئواالت کاربردی را بدقت بحث کرده ايم و حاال به قلمروی  من فکر ميکنم که ما»    
  «                                           .بسيار رفيعی از بحثی متافيزيکی عزيمت ميکنيم

 
******* 

 
د بر اين مبنا که نرخ ارز توسط انتقال  ويلسون شرح ديگری نيز از ادعای خود دار[ 

سرمايه ای که از يک کشور به کشور ديگر، صرفنظر از اينکه بشکل فلز قيمتی هر 
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ارز بوسيلۀ نرخ ميداند که نرخ   البته ويلسون. يا کاال باشد، تحت تأثير قرار ميگيرد
بين نرخهای بهرۀ آن دوکشوری که  بهره متأثر ميشود، بويژه توسط رابطۀ جارِی
که سرمايۀ  حاال اگر او بتواند ثابت کند. نرخهای ارز متقابلشان موضوع بحث است

، بضميمۀ فلز قيمتی، در تأثير ی از کاالدر درجۀ اول از هر نوع اضافی بطور عموم،
گذاری بر نرخ بهره نقشی ايفا ميکند، در نتيجه او نقدًا گامی به هدف خود نزديکتر 

ميبايستی  شده است؛ پس انتقال بخش قابل مالحظه ای از اين سرمايه به کشوری ديگر
باعث تغيير نرخ بهره در هر دوی آن کشور ها گردد، و در ضمن در جهت مخالف، و 

سپس او ]  انگلس.ف. در نتيجه در وهلۀ دوم نرخ ارز بين دو کشور نيز تغيير ميکند
   ۵٧۴ص  ١٨۴٧: ، که خود او آنرا منتشر ميکرد، ميگويد«اکونوميست» در 
افزوده ای از سرمايه که بصورت ذخاير در ضمن آشکار است که اينچنين »     

عظيمی از کاال از هر نوع، بانضمام فلز قيمتی، نمايان ميگردد، ميبايست لزومًا نه 
ين باعث نرخ بهرۀ پائين برای تنها موجب تنزل قيمت کاالها بطور عموم، بلکه همچن

ه برای دو اگر ما انباری از کاال در دست داشته باشيم ک. )١(گردد فاده از سرمايهاست
سال آتی کشور کفايت کند، دسترسی به اين کاالها برای مدتی معين، با بهره ای بسيار 

 همۀ  ).٢(ميشودپائين تر از موردی که اگر انبار تنها کفايت دو ماه را ميکرد، فراهم 
کاالها از ط بر سلی انتقال تهر شکلی که صورت گيرند، بسادگه وامهای پولی، ب

لذا وقتی که وفور کاالست، بهرۀ پول ميبايست پائين . ميباشندشخصی به شخص ديگر 
وقتی که کاالها   .)٣(باشد باشد، و زمانی که کمبود کاالست، بهرۀ پول ميبايستی باال

وافر ميشوند، تعداد فروشندگان به نسبت خريداران افزايش می يابد، و به همان نسبتی 
می بايست بخش اعظمی برای  ،است بيشتر از نياز مصرفی بال واسطه آنها که کميت

در چنين اوضاعی آن شروطی که يک مالک، در مقابل . نگه داشته شودمصرف آتی 
پرداختی آتی يا اعتبار، تمايل به فروش پيدا ميکند، پائين تر است از زمانيکه مطمئن 

         «                      .)۴(ج است باشد که به همۀ ذخيره اش در طول چند هفته احتيا
عظيم تری از فلز قيمتی ميتواند جريان بداخل رشد که بايد متذک) ١(در مورد جملۀ

بعد از  زماِنشه در يه که همدر توليد بوقوع بپيوندند، همانگون محدوديتهمزمان با 
در فاز متعاقب، فلز قيمتی می توان از کشورهايی که غالبًا فلز  .بحران رخ ميدهد

ورود ديگر کاالها  ،اخل جريان پيدا کنند؛ در طی اين مدتقيمتی توليد ميکنند، بد
در اين دو فاز نرخ بهره پائين است و فقط به کندی . معموًال با صدور موازنه ميشود

اين نرخ بهرۀ نازل ميتواند هميشه بدون . صعود ميکند؛ ما قبًال ديديم به چه علت
و . امًال توضيح داده شودک« ذخائر بزرگ از هر نوعی» هرگونه تأثير ن بهمتوسل شد

اين تأثير چگونه قرار است رخ دهد؟ قيمت پائين پنبه بطور مثال سود عظيمی را برای 
حاال چرا نرخ بهره نازل است؟ به هر حال نه به  .ريسنده امکان پذير ميکند و غيره

 اماتنها و. اين دليل که آن سودی که ميتوان با سرمايۀ استقراضی ببار آورد، باال است
، به نسبت ، تحت شرايط موجودل که تقاضا برای سرمايۀ استقراضیبسادگی به اين دلي

نی سرمايۀ استقراضی حرکتی متفاوت از سرمايۀ صنعتی اين سود رشد نميکند؛ يع
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يعنی : درست بر خالف اين است ،استتش در صدد اثبا« اکونوميست» آنچه که. دارد
  .   کت سرمايۀ صنعتی يکسان استبا حر} سرمايۀ استقراضی{ حرکت آن  اينکه

، معقوليت بيابدتقليل دهيم که ذخيرۀ دو ساله را به نقطه ای  بی معنِی اگر ما فرِض    
برای . ميشود اين باعث نزول قيمتها. ازار استسرريز ب) ٢(در نتيجه مالزمۀ جملۀ 

قرض  از اين بهيچوجه چنين نتيجه نميشود که .يک عدل پنبه بايد کمتر پرداخت شود
اين بستگی به اوضاع بازار . کردن پول برای خريد يک عدل پنبه ارزانتر تمام ميشود

اگر استقراض پول ارزانتر باشد، تنها به اين دليل ميتواند باشد که اعتبار  .دارد پول
از معمول به اعتبار بانکی  ی کمتربازرگانی در چنان موقعيتی قرار دارد که نياز

ر افزوده وارد بازار ميشوند يا وسايل معيشت اند و يا ابزار بطو کاالهايی که. دارد
چرا اين بايد . ودقيمت نازل اين هردو باعث افزايش سود سرمايه صنتعی ميش. توليد

 ، بين وفور سرمايۀ صنعتی و تقاضانرخ بهره را مگر از طريق تضاد، بجای همسانی
تاجر و سرمايه دار صنعتی  مبادلۀ پولی، پائين بياورد؟ اوضاع بگونه ايست که یبرا

راحت تر ميتوانند به همديگر اعتبار بدهند؛ بدليل همين راحتی اعتبار بازرگانی، هم 
تجار و هم سرمايه دار صنعتی نياز کمتری به اعتبار بانکی دارند؛ بدين سبب نرخ 

تی اين پائينی نرخ بهره هيچ ارتباطی با جريان بداخل فلز قيم. پائين باشد بهره ميتواند
ندارد، هر چند هر دو ميتوانند به موازات يکديگر عمل کنند و همان عللی که سبب 
نازل بودن قيمت اشياء وارداتی شدند ممکن است همچنين افزوده ای از واردات فلز 

اگر بازار واردات واقعًا اشباع بود، لذا اين ثابت ميکرد که تنزلی . قيمتی را ايجاد کنند
پائين غير قابل  یوارداتی بوقوع پيوسته و اين با قيمتها در تقاضا برای کاالهای

ما اين داخلی ؛ ا مگر به مثابۀ پيآمدی از محدوديت در توليد صنعتِی ،توضيح می بود
. با قيمت نازل موجود است، غير قابل توضيح مينمايد هم تا زمانيکه واردات عظيمی

هر . در نرخ بهره نزول= مت نزول در قياينهمه ياوه گويی برای اينکه ثابت شود که 
چنين صورتی نشانی اما اين در . دو ميتوانند همزمان در جوار يکديگر ظاهر شوند

 سرمايۀ پولِی حرکت سرمايۀ صنعتی با جهِت حرکِت تضاد در جهِت از است
                .                                                         سانی شاناستقراضی، و نه نشانی از هم

اينکه چرا بهرۀ پول، زمانی که کاال بوفور يافت ميشود، بايد نازل ) ٣(در مورد     
زمانيکه کاالها ارزانند، لذا . باشد نيز حتی بعد از اين شرح و تفصيل قابل درک نيست

اما . قبلی ميباشم£  ٢٠٠٠بجای  £ ١٠٠٠من برای خريد کميت مشخصی فقط نيازمند 
آنچه قبًال  نيز سرمايه گذاری کنم و لذا بابت آنها دوبرابِر£  ٢٠٠٠ن حاال شايد م

کاال دريافت کنم و کسب و کارم را با پيش گذاشتن همان سرمايه ای که  ،ستمنواميت
. خريد ميکنم£  ٢٠٠٠من همانند گذشته  .ميبايست قرض بگيرم، گسترش دهم احتماال

ی خواهد ماند، هر چند تقاضايم روی در نتيجه تقاضای من روی بازار پول يکسان باق
اما اگر اين تقاضا برای کاال کاهش . بازار کاال با تنزل قيمت کاالها، افزايش يافته است

بيابد، يعنی اينکه اگر توليد در ارتباط با تنزل قيمت کاالها توسعه پيدا نکند، چيزيکه با 
ضا برای سرمايۀ پولی در تناقض قرار ميگيرد، آنگاه تقا« اکونوميست» تمام قوانين
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استقراضی کاهش می يابد، هر چند که سود افزايش خواهد يافت؛ امااين سود افزايش 
عالوه بر آن قيمت نازل کاال . يابنده باعث ايجاد تقاضا برای سرمايۀ استقراضی ميشود

آنگاه نرخ بهره پائين است زيرا توليد . نخست کمبود تقاضا .ميتواند به سه علت باشد
ده است و نه بخاطر اينکه کاالها ارزانند، از آنجاييکه اين ارزانی  تنها نشانی فلج ش

اين . و يا بدليل اينکه عرضه نسبت به تقاضا بزرگتر است. است از آن فلج شدگی
 ميتواند پيامدی از عرضۀ بيش از حد به بازار و غيره باشد که ميتواند به بحران

ای باال در طی خود بحران؛ و يا ميتواند نتيجه بيانجامد و همزمان باشد با نرخ بهره 
. ای از کاهش ارزش کاالها باشد، طوريکه همان تقاضا با قيمتی نازلتر ارضاء گردد

سود افزايش می  د در مورد آخری کاهش يابد؟ آيا به اين دليل کهچرا نرخ بهره باي
ه همان سرمايۀ يابد؟ اگر اين بدين علت است که سرمايۀ پولی کمتری برای دستيابی ب

ميکند که سود و بهره در توليدی يا سرمايۀ کااليی مورد نياز است، پس اين تنها اثبات 
» در هر صورت اظهار عمومی. اسبی معکوس نسبت به هم قرار دارندتن

پائين برای کاالها و نرخ بهرۀ نازل لزومًا  پولِی قيمِت. اشتباه است« اکونوميست
فقيرترين کشورها  در نرخ بهره ميبايست ر غير اينصورتد. ارتباطی بهم ديگر ندارند

که قيمتهای پولی محصوالت پائين ترين است، نازل ترين باشد، و نرخ بهره در غنی 
ترين کشورها، جايی که قيمتها ی پولی برای محصوالت کشاورزی باالترين است، 

اگر ارزش پول : بطور کلی اقرار ميکند که « اکونوميست» .می بايست باالترين باشد
£  ١٠۵همانند هميشه £  ١٠٠. هيچ تأثيری روی نرخ بهره نخواهد داشت نزول کند،

هم همينطور  ۵ارزش کمتری دارد، برای آن بهرۀ £   ١٠٠ببار می آورد؛ اگر آن 
با مد نظر  .مبلغ اصلی تأثير نميگيرد اين رابطه از افزايش يا کاهش ارزِش. است
اگر ارزش آن  . با مبلغ مشخصی پول همسان استکاال صیشتن ارزش، کميت مشخاد

افزايش پيدا کند، لذا آن با مبلغ بيشتری پول همسان خواهد بود؛ اگر کاهش پيدا کند، 
درصد مساوی است با  ۵باشد لذا  ٢٠٠٠اگر ارزش مساوی با . عکس آن صادق است

تغييری  اما اين هيچ گونه.  ۵٠ درصد ميشود ۵، پس باشد ١٠٠٠ ؛ اگر مساوی با١٠
منطق موضوع تنها در اين است که اگر برای فروش همان . در نرخ بهره نميدهد

الزم آيد، لذا معادلۀ پولی بيشتری احتياج است تا اينکه اگر فقط £   ٢٠٠٠کميت کاال 
اما اين تنها نشانگر آن است است که اينجا سود و بهره در يک . الزم باشد£   ١٠٠٠

ثابت و  سرمايۀ اءاجز زيرا که بسته به ارزانِی. ار دارندرابطۀ معکوس با يکديگر قر
م اتفاق اما عکس اين ميتواند و غالبًا ه. متغير، سود افزايش و بهره کاهش می يابد

بطور مثال پنبه ميتواند ارزان باشد زيرا تقاضايی برای نخ و قماش موجود  .افتدمي
ر صنعت پنبه باعث افزايش نيست؛ ميتواند نسبتًا گران باشد، زيرا سود هنگفتی د

از سويی ديگر، سود سرمايه دار صنعتی ميتواند . عظيمی در تقاضای آن شده است
جدول هوبارد ثابت ميکند که نرخ . نبه پائين استد، دقيقًا به اين دليل که قيمت پباال باش

ه بهره و قيمت کاالها حرکات کامًال مستقلی از يکديگر را بنمايش ميگذارند؛ در حاليک
.                                    حرکات نرخ بهره بدقت با حرکات ذخيرۀ فلزی و نرخ ارز همخوانی دارند
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«                     .يافت ميشوند، نرخ پول بايد پائين باشد بوفور پس زمانيکه کاالها»     
         

. درست عکس اين در هنگام بحران اتفاق می افتد. يدميگو« اکونوميست»اين را     
 در فاز ديگری از قابل تبديل به پول، لذا نرخ بهره باالست؛ها بحد وفوراند و غير کاال

 سهولت انجامه برگشت ب سيکل، تقاضا برای کاالها زياد است و در نتيجه جريان
لت جريان برگشت، ميگيرد، اما همزمان قيمت کاالها افزايش می يابد و بدليل سهو

.                                                                                 نرخ بهره نازل است  
  «                                   .باشند، نرخ پول بايد باال باشد اندک»)کاالها( «اگر آنها »

کاالها به معنای مطلق . دق ميکندبعد از بحران ص مجددًا عکس اين در دورۀ کساِد    
  .                            و نرخ بهره پائين است اما نه در مقايسه با تقاضا، اند کلمه اندک

اگر  - يکجاِی يل به فروِشاکامًال آشکار است که يک صاحب کاال تم) ۴(درمورد     
ا زمانيکه انتظار تارزانتری در يک بازار اشباع شده دارد  -اصوًال بتواند بفروشد

واضح است که چرا نرخ بهره بايد اما کمتر . ميرود ذخيرۀ انباريش بزودی تهی شود
  .                                                                                       اين بابت پائين بيافتد از

مثابۀ ه بهره ميتواند، ب جه نرخزار از کاالهايی وارداتی اشباع باشد، در نتياگر با    
برای سرمايۀ استقراضی از جانب مالکان، برای اجتناب از  پيامدی از افزايش تقاضا

واند کاهش يابد زيرا سهولت ميت} نرخ بهره{ آن . ريختن کاالها به بازار، افزايش يابد
  .          ه ميدارداعتبار بازرگانی هنوز تقاضای اعتبار بانکی را نسبتًا پائين نگ گِینقد شوند

 
 ****** 

 
مثابۀ پيآمدی از ه را ب ١٨۴٧تأثير سريع روی نرخ ارز در « اکونوميست»     

اما نبايد فراموش . افزايش نرخ بهره و ديگر اشکال فشار روی بازار پول، ذکر ميکند
کرد که جريان طال بخارج عالرغم تغيير نرخهای ارز، تاآخر آپريل ادامه پيدا کرد؛ 

ذخيرۀ  ١٨۴٧در اول ژانويۀ . ير جهت در اينجا تازه در ابتدای ماه مه ظاهر گرديدتغي
درصد؛ نرخ ارز مبادالتی سه ماهه  ٣٫۵ بود؛ نرخ بهره £  ١۵٠۶۶۶٩١فلزی بانک 

پنجم مارس ذخيرۀ .  ١٢٫٣ ١�۴آمستردام ؛ با ١٣٫١٠؛ با هامبورگ ٢۵٫٧۵پاريس 
صد صعود کرد؛ نرخ ارز مبادالتی در ۴سقوط کرد؛ تنزيل به £ ١١۵٩۵۵٣۵فلز به 

 ١٢٫٢ ١�٢، و با آمستردام به ١٣٫٩ ١�۴، با هامبورگ به ٢۵٫۶٧ ١�٢به با پاريس 
  :جريان طال بخارج ادامه پيداکرد؛ به جدول زير توجه کنيد. کاهش يافت
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از اين  £  ٨۶٠٢۵٩٧کل صادرات فلز قيمتی ازانگليس بالغ بود بر  ١٨۴٧ل در سا
:                                                                                                    مقدار  

  £  ٣٢٢۶۴١١به اياالت متحده                                                                    
  £  ٢۴٧٩٨٩٢به فرانسه                                                                           

  £ ٩٨۵٧٨١                 هانسه های آلمان                                                  به
  £  ٢۴٧٧۴٣                               به هلند                                                  

عالرغم تغيير در نرخهای ارز در اواخر ماه مارس، جريان خروج طال يک ماه     
  .                                                   تمام ديگر ادامه پيدا کرد؛ احتماًال به اياالت متحده

که » ) ميگويد ٩۵۴، ص ١٨۴٧ونوميست در اک( « بنا بر اين ما مشاهده ميکنيم »     
منتجه از آن چه سريع و قابل توجه بود؛ يک  تأثير يک افزايش در نرخ بهره و فشاِر

. تغيير جهت داد} انگليس{نرخ ارز نامساعد اصالح شد و جريان طال به سمت کشور 
مسبب قيمت نرخ بهره ای باالتر . اين تأثير کامًال مستقل از موازنۀ بازرگانی ايجاد شد

نازلتری برای اوراق بهادار شد، هم خارجی و هم انگليسی، و موجب خريدهای 
کشيده ميشد  براتهايی را که از انگليس ميزاِن ،اين. بزرگی به حساب بيگانه شد

افزايش داد، در حاليکه از سويی ديگر نرخ بهرۀ باال و دشواری در تهيۀ پول چنان 
روکش کرد همزمان با اينکه ميزانشان افزايش پيدا تقاضا برای اين براتها ف بود که
وجوه انگليسی  به همين دليل سفارشات وارداتی فسخ گرديد و سرمايه گذارِی.... کرد

 Rio de[بطور مثال در . ه شدنددر خارج نقد شدند و برای بکار گيری به اينجا آورد

ذخيرۀ فلز قيمتی در  ١٨۴٧
£بانک انگليس    

:باالترين نرخ ارز سه ماهه در بازار پول  

 آمستردام هامبورگ پاريس   
 مارس
٢٠ 

 ۴ %تنزيل بانکی  ١١٢٣١۶٣٠
% 

٢٥.٦٧
2
1  ١٣.٩ 4

3   ١٢.٢
2
1  

۵% تنزيل بانکی  ١٠٢٤٦٤١٠ ٣ اپريل % ١٢.٣  ١٣.١٠ ٢٥.٨٠
2
1  

١٣.١٠ ٢٥.٩٠ پول بسيار ناياب  ٩٨٦٧٠٥٣  آپريل ١٠
2
1  ١٢.٤

2
1  

  تنزيل بانکی  ٩٣٢٩٨٤١ ١٧ آپريل
%۵٫۵   

٢٦.٠٢
2
1  ١٣.٤٠ 4

3  ١٢.٥
2
1  

٩٢١٣٨٩٠  ٢٤ آپريل  ١٢.٦ ١٣.١٢ ٢٦.٠٥ فشار 
١٣.١٢ ٢٦.٤٥ فشار افزاينده  ٩٣٣٧٧٤٦ ٤ مه 4

3  ١٢.٦
2
1  

١٦.٢٧ باالترين فشار  ٩٥٨٨٧٥٩ ٨ مه
2
1  ١٣.١٥

2
1  ١٢.٧ 4

3  
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Janeiro Price Current[ رخ ارز ن: ماه مه اينچنين ميخوانيم ١٠ مورخۀ ] برای
ت گرفته از فشار روی بازار نشأتنزل تازۀ ديگری را تجربه کرد، اصوًال ] انگليس

، به حساب ]برزيل[ عايده از فروش عظيم سهام قرضۀ دولتی  برای پرداخت پوِل
آن سرمايه های انگليسی، که هنگاميکه بهره در اينجا خيلی پائين بود، در . انگليس

بدين ترتيب دوباره  ند،يره در خارج سرمايه گذاری شده بوداوراق بهادار دولتی و غ
  «.هنگاميکه بهره باال رفت، برگردانده شدند

                         
  انگليس موازنه تجارِی

                                                                            
، بهره و سود «دولت مطلوب»و خراج بابت ميليون باج  ۵هندوستان تنها بايد مبلغ     
سرمايۀ انگليسی و غيره بپردازد، تازه اين بدون محسوب داشتن مبالغی ست که  سهاِم
دستمزدشان و بخشی توسط  عنوان پس انداِزه بخشی توسط صاحب منصبان ب ،ساالنه

ه تجار انگليسی به مثابۀ قسمی از سودشان برای سرمايه گذاری در انگليس، به خان
پرداختهای  ،مستعمرات انگليس مدام به داليلی مشابه از از هر کدام. فرستاده ميشوند

اغلب بانکها در استراليا، هند غربی و کانادا با سرمايۀ . پولی بزرگی صورت ميگيرد
به همين ترتيب . انگليسی تأسيس شده اند و سود های سهام در انگليس پرداخت ميشوند

آمريکای شمالی و  ،اق دولتی خارجی ميباشد، اروپايیانگليس دارای بسياری اور
عالوه بر اين سهمش از راه آهن ها، . جنوبی، که از بابتشان بهره دريافت ميدارد

پرداختهای . است کانالها، معدنهای خارجی و غيره با سودهای سهام مربوطه شان
تقريبًا تمامًا  گذشته از مبلغ حاصل از صادرات انگليسی، ،پولی بابت تمام اين اقالم
س به خارج بسمت صاحبان از سويی ديگر آنچه که از انگلي. تبديل به محصول ميشوند

، در مقايسه ميرود  ق بهادار انگليسی و بجهت مصرف انگليسی های ساکن خارجاورا
  .                                                              با اين، غير قابل رويت است

  ل مربوط به موازنۀ تجاری و نرخ ارز مبادالتی اين است                             سئوا
.... معموًال« » .بستگی دارد به زمان در هر لحظۀ مشخص سئوالی است که»     

انگليس اعتبارات طوالنی مدتی برای صادراتش ميدهد، در حاليکه برای واردات نقدًا 
اين تفاوت در عملکرد، تأثيرات بسزايی روی نرخ  در لحظاتی معين،. پرداخت ميشود

در دوره ای که صادرات ما به ميزان زيادی افزايش می يابند، بطور مثال . ارز دارد
بدين نحو ... ، بايد افزايش پيوسته ای در سرمايه گذاريهای انگليسی رخ دهد١٨۵٠در 

. صادر شدند ١٨۴٩ ميتوانند با کاالهايی مطابقت شوند که در ١٨۵٠پرداختهای پولی 
باشند، در  ١٨۴٩از صادرات  ميليون باالتر ۶بيشتر از  ١٨۵٠اما اگر صادرات 

نتيجه تأثير عملی آن اين خواهد بود که برای اين مبلغ، پول بيشتری به خارج فرستاده 
و بدين قرار تأثيری روی نرخهای  .خواهد شد تا آنچه که در همان سال بازگشت ميکند

زمانيکه بر عکس، تجارت ما بعد از يک  اگر. گذاشته خواهد شد ارز و نرخ بهره
کساد باشد، و هنگاميکه صادرات ما شديدًا کاهش يافته اند، لذا  ،ران تجاریبح
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ته بسيار بزرگتر از ارزش گذشسال  پرداختهای پولی بابت صادرات بزرگتِر
ند، سرمايه سريعًا وارداتمان خواهد بود؛ در نتيجه نرخهای ارز مطابقًا بنفع ما ميشو

«                                                               .در کشور انباشت ميشود و نرخ بهره کاهش می يابد
ميتواند تغيير کند                                                  مبادالتی با بيگانهنرخ ارز   

بالفاصله، حال صرفنظر از اينکه هميشه به  وازنۀ پرداختِیبه مثابۀ پيامدی از م) ١
چه کامًال تجاری، يا سرمايه گذاريهای در خارج يا چه از  :ميگرددچه داليلی تعيين 

طريق هزينه های دولتی برای جنگ و غيره، تا زمانيکه از طريق آنها پرداختهای نقد 
                                               .                             به خارج صورت ميگيرد

ل در يک کشور، حال چه پول فلزی يا کاغذی بعنوان نتيجه ای از تنزل ارزش پو )٢
نمايندۀ نصف پولی که قبًال بود باشد، طبيعتًا بايد £  ١اگر . اين کامًال اسمی است. باشد

                                                     .   قبلی محاسبه گرددفرانک  ٢۵بجای  فرانک  ١٢٫۵بعنوان 
که يکی از نقره و ديگری  وقتيکه موضوع در مورد نرخ ارز بين کشورهايی است) ٣

به نوسانات  دارد استفاده ميکند، نرخ ارز مبادالتی بستگی« پول» عنواناز طال به 
آنها را تغيير  بين ِیارزشنوسانات آشکارا مشابهت ارزشی نسبی اين دو فلز، زيرا اين 

؛ آنها برای انگليس ندبود ١٨۵٠مثالی برای اين آخری، نرخ های ارز در سال  .ميدهند
شديدًا افزايش داشت؛ اما عالرغم اين } انگليس{ نامساعد بودند، هرچند صادرات آن 

رزش نقره در ذرای ااين نتيجه ای بود از افزايش گ.طاليی رخ نداد بخارج هيچ جريان
  ).                         ١٨۵٠نوامبر  ٣٠، «اکونوميست» رجوع کنيد به  .(ايسه با ارزش طالمق

 ٢٠فرانک و  ٢۵پاريس، : عبارتست از£  ١نرخ ارز } Parity{مشابهت ارزشی     
به . سنت ٩٧فلورنس و  ١١شيلينگ؛ آمستردام  ١٠٫۵مارک و  ١٣سنت؛ هامبورگ 

فرانک افزايش بيابد، برای انگليسی  ٢۵٫٢٠الی ميزانی که نرخ ارز پاريس به با
در هردو مورد او .بدهکار فرانسه يا خريدارکاالهای فرانسوی مساعد تر خواهد شد

شورهای دوردست تر، که در ک -.نياز به پوند های کمتری برای رسيدن به هدفش دارد
يس واگذار گليمتی هنگاميکه براتها برای باج و خراجهايی که بايد به انتهيۀ فلزات ق

آسان نيست، واکنش طبيعی اين است که قيمت محصوالتی که  گردند کم و ناکافی اند
انگليس بارگيری ميشوند باال برده شود، از آنجائيکه تقاضای بزرگتری  معموًال برای

ارسال آنها به انگليس بجای بروات بوجود آمده است؛ اين اغلب در مورد هند  برای
                                                                                   .           صادق است

نرخ ارزی نامناسب و يا حتی جريان طال به خارج ميتواند بوقوع بپيوندد وقتی که     
در انگليس مازاد پول عظيم، نرخ بهرۀ پائين و قيمت بااليی برای اوراق بهادار حاکم 

                                                                                         .              است
انگليس ميزان عظيمی نقره از هند دريافت کرد، زيرا براتهای  ١٨۴٨ در طول سال

و کمبود شديد  ١٨۴٧خوب ناياب بودند و براتهای متوسط الحال هم بدليل بحران 
همۀ اين نقره ها هنوز نرسيده . بسختی قابل پذيرش بودنداعتبار در کسب و کار هند، 

بودند که راه بسمت قاره پيدا کردند، جاييکه انقالب باعث احتکار ارزش در همه جا 
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برای بخش عظيمی راه بازگشت به هند را پيمود زيرا  ١٨۵٠همان نقره در . شده بود
                                                   .               که حاال نرخ ارز اين را سودمند کرده بود

****** 
  

                   .  ستانتسيستم پولی در اساس کاتوليکی است، سيستم اعتباری اساسًا پرو
موجوديت پولی کاالها بعنوان کاغذ تنها « .اسکاتلندی ها متنفر طال هستند»    

.                      که رستگاری می آورداست  عتقادااين تنها . موجوديتی اجتماعی ست
اعتقاد به ارزش پول به مثابۀ روح فراگير کاالها، اعتقاد به شيوۀ توليد و نظم مقدر 

سرمايه ای خود  شده اش، اعتقاد به عوامل منفرد توليد فقط بعنوان شخصيت يابِی
ها را از بنيان کاتوليسم ر ستانيسم خوداما به همان ناچيزی يی که پروت. ارزش افزا

 .   ميکند، به همان قلت نيز سيستم اعتباری خود را از اساس سيستم پولی ميرهاند
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