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سرمايۀ پولی و سرمايۀ واقعی ) ΙΙادامه(
ما ھنوز کارمان با اين سئوال که تا چه حدی انباشت سرمايه در شکل سرمايۀ پولی
استقراضی و انباشت واقعی يعنی توسعۀ پروسۀ بازتوليد با ھم منطبق ھستند ،تمام
نشده است.
پولی استقراضی حکايتی بسيار آسانتر از تبديل پول به
تبديل پول به سرمايۀ
ِ
سرمايۀ مولد است .اما ما در اينجا بايد بين دو چيز فرق بگذاريم:
 -١تبديل محض پول به سرمايۀ استقراضی.
 -٢تبديل سرمايه يا درآمد به پولی که مبدل به سرمايۀ استقراضی ميشود.
فقط نکتۀ دوم است که در بردارندۀ يک انباشت مثبت از سرمايۀ استقراضی است
که مرتبط با انباشت واقعي سرمايۀ صنعتی ميباشد.

 -١تبديل پول به سرمايۀ استقراضی
بيش از اين ديديم که يک تراکم و وفور سرمايۀ استقراضی ميتواند پيش بيايد که با
انباشت مولد فقط تا آنجايی مرتبط است که با آن در رابطۀ عکس قرار داشته باشد .اين
وضعيت در مورد دوتا از فازھای چرخۀ صنعتی صادق است .نخست در زمانيکه
سرمايۀ صنعتی در ھر دو شکلش -سرمايۀ مولد و سرمايۀ کااليی -محدود شده است
يعنی در شروع چرخه بعد از بحران؛ و در ثانی در زمانيکه پيشرفت آغاز ميشود اما
اعتبار بازرگانی فقط به درجات پايينی اعتبار بانکی را مورد استعمال قرار ميدھد .در
مورد اول آن سرمايۀ پولی يی که قبالً در توليد و تجارت استفاده شده بود به شکل
سرمايۀ استقراضي بيکارمانده جلوه ميکند؛ در مورد دوم بشکل بسيارمورد استفاده
واقع شده ظاھر ميگردد اما به يک نرخ بھرۀ بسيار پائين زيرا اکنون اين سرمايه دار
صنعتی و بازرگان ھستند که شرايط را برای سرمايه دار پولی معين ميکنند .مازاد
سرمايۀ استقراضی در مورد نخست بيانگر رکود سرمايۀ صنعتی است و در مورد
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دوم بيانگر استقالل نسبي اعتبار بازرگانی از اعتبار بانکی است که بر پايۀ تحرک در
جريانھای واگشت ،اعتبارات کوتاه مدت و ترجيح کار با سرمايۀ شخصی ميباشد .سفته
بازانی که روی سرمايۀ اعتباری ديگران حساب باز کرده بودند ھنوز آفتابی نشده اند؛
اعتباری تقريبا ً خالص بسيار
آن کسانی که با سرمايۀ خود کار ميکنند ھنوز از عمليات
ِ
دورند .در مرحلۀ ياد شدۀ نخست ،مازاد سرمايۀ استقراضی دقيقا ً نقطۀ مقابل بيانی
برای انباشت واقعی بودن است .در فاز دوم با يک تجديد توسعه در پروسۀ باز توليد
مترادف ميشود ،با آن ھمراه است ،اما دليل آن نيست .مازا ِد سرمايۀ استقراضی اکنون
ديگرتقليل می يابد -آن فقط بشکل نسبی در رابطه با تقاضا موجوديت دارد .در ھر دو
حالت توسعۀ پروسۀ انباشت واقعی ترقی ميکند ،از اين طريق که بھرۀ پائين  -که در
مورد اول با قيمتھای پائين و در مورد دوم با قيمتھای بآھستگی افزايش يابنده ھمراه
است  -آن بخشی از سود را که به منفعت صاحب کار تبديل ميشود بزرگتر ميکند.
ت باالتری رخ ميدھد ،وقتی که بھره به سطح متوسط خود صعود
اين حتی بدرجا ِ
ميکند ،در حينيکه زمان شکوفايی در اوج خود قرار دارد؛ البته آن در اينجا افزايش
يافته است اما نه نسبت به سود.
بيش از اين ديديم که انباشت سرمايۀ استقراضی ميتواند بوقوع بپيوندد بدون اينکه
انباشت واقعی رخ داده باشد ،منحصرأ از طريق ابزارھای تکنيکی يی از جمله توسعه
و تمرکز سيستم بانکی ،صرفه جويی در ذخيرۀ پول رايج يا در صندوق ذخيره اي
وسايل پرداخت خصوصی که ھميشه برای مدت کوتاھی مبدل به سرمايۀ استقراضی
ميگردند .ھر چند اين سرمايۀ استقراضی ،که در ضمن بھمين دليل سرمايۀ معلق
}{floating capitalميخوانندش ،فقط در دوره ھای کوتاھی شکل سرمايۀ
استقراضی را حف ظ ميکند) ھمانطور که ھمچنين فقط برای دوره ھای کوتاھی تنزيل
ميگردد( اما بطور مداوم در حال جزر و مد است .اگر يکی آنرا بيرون بکشد ،ديگری
آنرا واريز ميکند .حجم سرمايۀ پولي استقراضی) در اينجا ما اصالً نه راجع به
عوض براتھا و سپرده
وامھای چند ساله ،بلکه در مورد وامھای کوتاه مدت در
ِ
صحبت ميکنيم( در واقع کامالً مستقل از انباشت واقعی رشد ميکند.
کميتۀ بانک  ١٨۵٧سئوال  « ۵٠١شما سرمايۀ معلق را چگونه می فھميد؟ » ) آقای
وگولين} {Weguelinرئيس بانک انگليس «(:اين سرمايه ای است که ميتواند جھت وام پولي
کوتاه مدت استفاده شود .(۵٠٢). . .اسکناسھای بانک انگليس  . . .و شعبات بانکی و آن حجم پولی
يی که در کشور موجود است] ».سئوال «[:از اين اطالعاتی که کميته در اختيار دارد آشکار نمی
گردد که اگر شما از سرمايۀ معلق ،پول در گردش فعال را ميفھميد« ]اسکناسھای بانک انگليس[
« پس آيا دگرگونی ھای بسياری در اين پول در گردش فعال پيش می آيد؟ » ) اما تفاوت زيادی
ھست بين اينکه پول در گردش فعال توسط قرض دھندۀ پول پيش پرداخت شده يا توسط خود
سرمايه دار مولد -وگولين جواب ميدھد «(:من ذخيرۀ بانکدار ،که نوسانات قابل توجھی دارد ،را
نيز شامل در سرمايۀ معلق ميدانم».
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اين بدين معنی است که نوسان چشمگيری در آن بخش از سپرده ھا وجود دارد که
بانکداران به وام نداده اند اما بمثابۀ ذخيره شان و برای بخش بزرگتری نيز بمثابۀ
ذخيرۀ بانک انگليس يعنی جائيکه سپرده شده اند عمل می کنند .دست آخر ھمين آقا
ميگويد :سرمايۀ معلق می تواند -شمش يعنی طال و پول فلزی باشد .(۵٠٣).اين کامالً حيرت
انگيز است که چگونه ھمۀ مقوالت اقتصاد سياسی ،در اين وراجی ھای اعتباري
بازار پول ،معانی ديگر و شکلھای ديگری بخود ميگيرند .سرمايۀ معلق در اينجا
اصطالحی است برای سرمايۀ گردشی که طبيعتا ً چيزکامأل ديگری است ،و پول
سرمايه است ،و شمش سرمايه است ،و اسکناسھای بانکی پول رايج در گردشند ،و
سرمايه يک کاال است ،و قرض ھا کاال ھستند ،و سرمايۀ استوار پولی است که در
اوراق بسختی قابل فروش گذاشته شده است!
ِ

» بانکھای سھامی لندن ....سپرده ھايشان را از  £ ٨٨۵٠٧٧۴در  ١٨۴٧به  £۴٣١٠٠٧٢۴در
 ١٨۵٧افزايش داده اند  ....از اطالعاتی که در اختيار کميتۀتان قرار گرفته چنين بر می آيد که
بخش عظيمی از اين مبلغ بزرگ از جاھايی سرچشمه ميگيرد که سابقا ً برای اين منظور قابل
دسترس نبوده اند؛ و اينکه گشايش حساب و سپرده گذاشتن نزد بانک به طبقات بيشماری اشاعه
داده شده که قبالً سرمايه شان)!( را بدين نحو استفاده نمی کردند .آقای رودول} {Rodwellرئيس
اتحاديۀ بانکھای خصوصی شعبه ]بر خالف بانکھای سھامی[ که از طرف آنھا برای گواھی در
اين کميته فرستاده شده است ابراز می کند که در حومۀ اطراف ايپسويچ }{Ipswichاين شيوۀ
عمل در اين اواخر در بين اجاره کنندگان زمين و مغازه داران در اين ناحيه چھار برابر شده است؛
و اينکه تقريبا ً ھمۀ اجاره کنندگان زمين حتی آنھاکه ساالنه فقط  £۵٠ھزينۀ اجاره دارند حاال ديگر
سپرده در بانکھا دارند .جميع اين سپرده ھا طبيعتا ً راه استفاده را در تجارت پيدا کرده و بويژه به
سمت لندن که مرکز فعاليتھای بازرگانی است کشيده می شوند جائيکه آنھا ابتدائأ در تنزيل بروات
و پيش پرداختھای ديگر برای مشتريھای بانکھای لندن استفاده می شوند .اما بخش بزرگی که
بانکداران خود ھيچ تقاضای بالفاصله ای برای آنھا ندارند بدست دالالن بروات می افتد؛ که در
عوض به بانکھا بروات بازرگانی يی ميدھند که بيش از اين برای اشخاصی در لندن و حومه
تنزيل شده اند )».کميتۀ بانک  : ١٨۵٨بخش  ۵صفحۀ.(٨

بانکدار با دادن پيش پرداخت به دالل بروات برای براتھايی که بيش از اين يک بار
نزول کرده بوده ،در واقع آنھا را تجديد تنزيل می کند .اما در واقع بسياری از اين
براتھا قبأل توسط دالل تجديد تنزيل شده بوده اند و با ھمان پولی که بانکدار براتھای
دالل را از نو نزول می کند او براتھای جديدی را دوباره نزول می کند .اين به چه
چيزی می انجامد را می توان از مطلب ذيل ديد:
« اعتبارات مجازی زيادی از طريق سفته ھای مبادله ای و اعتبارات سفيد بوجود آمده اند چيزی
که از طريق عملکرد بانکھای سھامی شعبه آسانتر شده است :آنھا اين گونه براتھا را نزول می
کنند و اجازه می دھند که توسط دالالن سفته دوباره در بازار لندن تنھا به اعتبار بانک بدون توجه
به کيفيت براتھا ،تنزيل شوند )».ھمان اثر] صفحۀ  ٢١فصل شماره .( [ ۵۴
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افزايش کامالً تکنيکي سرمايۀ پولي
در مورد اين تجديد تنزيل و آن حمايتی که اين
ِ
استقراضی نصيب متقلب اعتبارات ميکند ،نقل قول زيراز» اکونوميست « جالب
است:
« طی چندين سال ،تمرکز سرمايه« ) يعنی ھمان سرمايۀ پولي استقراضی ( » در برخی نواحی
ارگيری
کشور سريع تر از استعمال آن صورت می گرفت در حاليکه در نواحی ديگر وسايل بک
ِ
سرمايه افزايش سريعتری از خود سرمايه داشته است .در حاليکه بانکھا در مناطق کامالً
مطمئن سپرده ھايشان
کشاورزی در تمام کشور پادشاھی وسايل کافی برای بکار اندازی سودمند و
ِ
در ناحيۀ خودشان را نداشتند ،در عوض بانکھای شھرھای بزرگ تجاری و نواحی فابريکی و
معدنی در معرض تقاضای سرمايه ي خيلی بزرگتری از آنکه خود می توانستند تھيه کنند بودند.
تاُثير اين وضعيت نسبی در نواحی مختلف در سالھای اخير باعث تاُسيس و توسعۀ سريع
بنگاھھايی شده است که با توزيع سرمايه سرو کار دارند و در واقع بانکھا يی ھستند در اندازه
ھايی بسيار عظيم ،ھر چند معموالً دالالن سفته ناميده می شوند .کار اين بنگاھھا در اين دوره ھا و
با بھره ھايی که مورد توافق بود اين بود که سرمايۀ مازاد بانکھا در نواحی يی که نمی توانستند
آنھا را مصرف کنند و ھمچنين پولھای موقتأ بمصرف نرسيدۀ شرکتھای سھامی عمومی و
بازرگانيھای بزرگ را دريافت کرده و با بھره ای باالتر اين پولھا را ،بعنوان پيش پرداخت به
بانکھا در نواحی يی که تقاضای باالتری برای سرمايه موجود بود ،معموالً بشکل نزول مجدد
بروات مشتريھای اين بانکھا ،به آنھا تحويل دھند . . .به اين طريق خيابان المبارد}Lombard
خيابانی در لندن که بزرگترين مبادالت بانکی و تجاری در انگليس در آنجا انجام ميگيرد{ به
مرکز بزرگی تبديل شد که انتقال سرمايۀ مازاد از يک بخش از کشور ،که در آنجا نمی تواند به
سودمندی مصرف شود ،به قسمت ديگر کشور که به آن احتياج است انجام ميگيرد؛ ھمين نيز در
مورد اشخاص منفرد با ھمين شرايط نيز اتفاق می افتد .در آغاز ،اين مبادالت تنھا محدود به دادن
گرفتن وام با تضمين بانکی بود .اما بتدريج که سرمايۀ کشور بسرعت رشد کرد و از طريق
و
ِ
تأسيس بانکھا بيشتر صرفه جويانه شد ،سرمايه ای که اين »بنگاھھای تنزيل« در کف داشتند چنان
عظيم شد که آنھا متمايل شدند بسمت دادن پيش پرداخت ،نخست در مقابل ضمانت نامه ھای بار
انداز) سندھای انباری روی کاالھا در باراندازھا( و بعداً ھمچنين در مقابل بارنامه ھای مرسوله
ھای دريايی که نمايندۀ محصوالت ھنوز از راه نرسيده بودند  -ھر چند بعضی اوقات ،اگر نه
ھميشه ،برواتی بروی آنھا نزد دالل کاال کشيده شده بود .اين شيوۀ عملکرد بسرعت تمام
خصوصيات تجاری انگليسی را تغيير داد .تسھيالتی که بدين طريق در خيابان المبارد حاصل شد،
قدرت فراگيری به داللھای کاال در مينسينگ لين } Mincing Laneخيابانی در لندن ،مرکز
تجاری بزرگ کاالی مستعمراتی{ داد؛ اينان نيز به سھم خود ،تمام اين امتيازات را به تجار وارد
کننده دادند ،و اينھا آنچنان از اين امتيازات بھره بردند که ،در حاليکه در  ٢۵سال پيش برای
اعتبار يک تاجر مھلک بود که پيش پرداختی روی بارنامه ھای مرسولۀ دريايی خود يا حتی روی
ِ
ضمانتنامه ھای بارانداز خود ،دريافت کند ،اما اين عمليات چنان در سالھای اخير معمول شده اشت
که اکنون می توان گفت که قاعدۀ معمول است و نه يک استثناء نادر ،آنگونه که در  ٢۵سال پيش
بود .بله ،اين سيستم چنان گسترش يافته که مبالغ عظيمی در خيابان المبارد برای براتھايی که
روی برداشت محصول آتی مستعمرات دور کشيده شده بود سرمايه گذاری شده است .پی آمد اين
ت اعطاء شده به تجار وارد کننده اين بود که آنھا مبادالت خود را در خارج گسترش
گونه تسھيال ِ
داده و سرمايۀ معلق خود را ،که تا آنزمان کسب وکار خود را با آن رواج ميدادند ،در مسئله دار-
ترين ارزشھای استوار -يعنی مزارع مستعمراتی – که آنھا ھيچ کنترلی يا کنترل بسيار کمی روی
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آن داشتند ،سرمايه گذاری کنند .و بدين طريق ما اتصال مستقيم اعتباری را می بينيم که از مجرای
روستايی کشورمان و در مبالغ کوچک به شکل
آن سرمايۀ کشور -جمع آوری شده در نواحی
ِ
سپرده ھا در بانکھای شعبه  -در خيابان المبارد متمرکز می شود تا در آنجا بکار رود؛ اين سرمايه
در وھلۀ اول در اختيار گسترش عمليات در معادن و فابريکھای نواحی مان ،از طريق تجديد نزول
بروات برای بانکھا در آن نواحی ،قرار گرفت ،و در ديگر وھله جھت ايجاد تسھيالت بھتر برای
وارد کردن محصوالت بيگانه از طريق پيش پرداخت در مقابل ضمانت نامه ھای بارانداز و
ی بنگاھھايی که در بازرگانی خارجی و
بارنامه ھا ،بترتيبی که سرمايۀ "مشروع" تجار ِ
مستعمراتی دخيلند ،آزاد شده بدين نحو می تواند در غير قابل قبول ترين سرمايه گذاريھا در
مزارع ماوراء دريايی}خارجی{ بکار برده شوند" )».اکونوميست" ،١٨۴٧ ،صفحۀ .( ١٣٣۴

اينچنين است که اعتبارات به"زيبايی" بلعيده می شوند .سپرده گذار داخل کشوری
تصور ميکند که فقط نزد بانکدار خود سپرده گذاری ميکند و ضمنا ً تصور ميکند که
وقتی بانکدار وام ميدھد به اشخاص خصوصی ای وام ميدھد که می شناسد .او به
عقلش ھم خطور نمی کند که اين بانکدار سپردۀ او را در اختيار دالل سفته ای در لندن
ميگذارد که ھيچکدامشان}نه سپرده گذار و نه بانکدار{ روی عملياتش کنترلی ندارند.
ما بيش اين مالحظه کرديم که چگونه عمليات بزرگ دولتی مثالً ساختن راه آھن ھا،
آنا ً می توانند سرمايۀ استقراضی را افزايش دھند ،چون مبالغ سپرده شده ،ھميشه تا
مدتی قبل از اينکه واقعا ً خرج شوند ،نزد بانکھا باقی ميمانند.
**********
در ضمن حجم سرمايۀ استقراضی کامالً متفاوت از کميت گردشی است .ما در اينجا
از کميت گردشی مجموع تمام اسکناسھای در گردش و ھمۀ پولھای فلزی ،از جمله
شمشھای فلزات قيمتی که در يک کشور موجودند ،را می فھميم .يک قسم از اين
کميت شامل ذخيرۀ بانکھاست که مدام اندازه اش در تغيير است.
«در  ١٢نوامبر  ) » ١٨۵٧زمان تعليق قانون بانک  «(١٨۴۴مجموع ذخيره ای بانک انگليس،
شامل ھمۀ شعب بانکی ،فقط بالغ بر  £ ۵٨٠٧۵١بود؛ جمع سپرده ھا ھمزمان شامل  ٢٢,۵ميليون
 £بود که نزديک به  ۶,۵ميليون آن متعلق به بانکداران لندن بود )» .عملکرد بانک ، ١٨۵٨
صفحۀ (۵٧

تغييرات نرخ بھره ) بجز آنھايی که در طی مدتھايی طوالنی صورت ميگيرند يا
بجز اختالف در نرخ بھرۀ کشورھای مختلف؛ اولی ھا وابسته اند به تغييرات نرخ سود
عمومی و آخريھا وابسته به اختالفات در نرخھای سود و پيشرفت اعتبارات می باشند(
چگونگی اعتماد و
بستگی به عرضۀ سرمايۀ استقراضی دارد) ھمه شرايط ديگر،
ِ
غيره بکنار( ،يعنی بستگی به سرمايه ای که بشکل پول ،پول فلزی و اسکناس وام داده
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ميشود؛ بر خالف سرمايۀ صنعتی که در شکل کااليی از طريق اعتبارات بازرگانی
بين خود عامالن باز توليد به قرض داده ميشود.
پولی استقراضی ،نسبت به ميزان پول در گردش،
اما بھر حال حجم اين سرمايۀ
ِ
متفاوت و مستقل است.
مثالً اگر £ ٢٠ھر روز پنج مرتبه قرض داده شود در آن صورت سرمايۀ پولي ١٠٠
 £وام داده شده است و اين ھمزمان داللت بر اين دارد که اين  £ ٢٠دست کم چھار
ميانجی خريد و
بار بعنوان وسيلۀ خريد يا پرداخت عمل کرده است؛ زيرا اگر بدون
ِ
فروش بوقوع می انجاميد ،بدين صورت که دست کم چھار بار نمايندۀ سرمايۀ دگرگون
شده نمی شد ) کاالھا ،از جمله شامل نيروی کار( در آن صورت تشکيل £ ١٠٠
سرمايه را نمی داد بلکه فقط پنج طلب بود ،ھر کدام به قرار .٢٠£
در کشور ھای با اعتبارات پيشرفته ميتوان فرض کرد که تمام سرمايۀ پولي
استقراضی بشکل سپرده نزد بانکھا و وام دھندگا ِن پول يافت ميشوند .اين دست کم
بطور کلی در مورد وضع کسب و کار صادق است .وقتی که کسب و کار مناسب
است و قبل از اينکه معامالت قماربازانه آغاز گردند ،اکثرعمليات گردشی ،بدليل
راحت بودن اعتبارات و افزايش اعتماد ،ازطريق انتقال سادۀ اعتبارات بدون واسطه
گري پول فلزی يا کاغذی انجام ميگيرند.
امکان وجود مبالغ عظيم سپرده با وجود ميزان نسبتأ کم وسائل در گردش فقط
بستگی دارد به :
 -١شمار خريدھا و پرداخت ھايی که مبلغ پولي يکسانی آنھا را امکان پذير ميکند؛
 -٢شمار واگشتھای آن به طريقی که در شکل سپرده به بانکھا رجعت کند بدين نحو
که عملکرد مکررش بعنوان وسيلۀ خريد و پرداخت ازطريق تبديل مجددش به سپرده
پولی  £ ١٠٠را ھر ھفته نزد بانکدارش
پيش برده شود .يک کاسبکار جزء مثالً مبلغ
ِ
به سپرده ميگذارد .بانکدار با اين پولھا بخشی از وديعۀ يک کارخانه دار را می
پردازد .اين يکی آنھا را به کارگران می پردازد؛ اينھا نيز آنھا را به کاسبکار جزء می
پردازند که از نو آنھا را در بانک به سپرده می گذارد .اين سپردۀ  £ ١٠٠کاسبکار
جزء بدين ترتيب ابتدائا ً در پرداخت وديعۀ کارخانه دار و در ثانی در پرداخت
کارگران شرکت کرده است .سوما ً در پرداخت به خو ِد کاسبکار جزء و چھارما ً در
سپرده گذاری بخش جديدی از سپردۀ پولي ھمان کاسبکار جزء شرکت ميکند؛ اگراو
تا پايان ھفتۀ بيستم مجبور به کشيدن از اين پولھا نباشد ،با ھمان  £ ٢٠٠٠ £ ١٠٠را
نزد بانکدارش به سپرده ميگذارد.
اين تا چه حد سرمايۀ پولی بيکار مانده است ،را فقط جزرومد درصندوق ذخيره اي
بانک ميتواند نشان دھد؛ از ھمين جھت آقای وگولين} ،{Weguelinرئيس بانک
انگليس در  ١٨۵٧چنين نتيجه گيری ميکند که طالی موجود در بانک انگليس " تنھا"
سرمايه ی ذخيره ای است:

6

 «١٢۵٨از نظر من نرخ تنزيل در عمل از طريق ميزان سرمايۀ بيکارماندۀ موجود در کشور
تعيين ميگردد .ميزان سرمايۀ بيکارمانده از طريق ذخيرۀ بانک انگليس که عمالً يک ذخيرۀ طال
است ،نمايندگی ميشود .لذا وقتی طال به خارج جريان پيدا ميکند ،ميزان سرمايۀ بيکارمانده در
کشور کاھش می يابد و نتيجتا ً ارزش آن قسمتی که باقی می ماند را افزايش ميدھد-».
].١٣۶۴نيومارک} « [:{Newmarchذخيرۀ طال در بانک انگليس در حقيقت ذخيرۀ مرکزی يا
گنجينۀ نقدی است که تمام معامالت کشور توسط آن انجام ميگيرد .....ھمين گنجينه يا ذخيره است
که ھميشه از عملکرد نرخ ارز متأثر ميشود )».گزارش در مورد عمليات بانکی.(١٨۵٧ ،

**********
ت سرمايۀ واقعی ،يعنی سرمايۀ مولد
آمار واردات و صادرات معياری برای انباش ِ
وسرمايۀ کااليی ،ميباشند .واينھا}آمار{ ھميشه نشان ميدھند که درسيکلھای ده ساله ای
ماکزيمم دورۀ
که پريود ھای تکاملی صنعت انگليس در آن حرکت ميکنند ،آخرين
ِ
شکوفايی قبل از بحران ھميشه دوباره بعنوان می نيمم دورۀ شکوفايی متعاقب بعدی
ظھور ميکند ،تا ازآنجا به يک ماکزيمم جديد و بسيار باالتری صعود کند.
ارزش واقعی يا اعالم شدۀ محصوالت صادراتي بريتانيای کبير و ايرلند در سال
شکوفايی  ١٨٢۴بالغ بر  £ ۴٠٣٩۶٣٠٠بود .ھمراه با بحران  ١٨٢۵مبلغ صادرات
ت
به زير اين مبلغ نزول کرد و بين ساليانه  ٣۵و  ٣٩ميليون در نوسان بود .با برگش ِ
دورۀ شکوفايی در  ١٨٣۴به باالتر از حد اکثر سطح قبلی صعود کرده و به
 £ ۴١۶۴٩١٩١ميرسد و در  ١٨٣۶به ماکزيمم جديد  £ ۵٣٣۶٨۵٧١صعود ميکند.
در ١٨٣٧دوباره به  ۴٢ميليون کاھش می يابد طوريکه می نيمم جديد اکنون ديگر
باالتر از ماکزيمم قديمی است و بعدأ بين  ۵٠تا  ۵٣ميليون نوسان ميکند .بازگشت
ماکزيمم ١٨٣۶
شکوفايی ،مبلغ صادراتي  ١٨۴۴را به  ۵٨,۵ترقی ميدھد ،جاييکه
ِ
اکنون ديگر بمراتب پشت سر گذاشته شده است .در  ١٨۴۵به  £ ۶٠١١١٠٨٢ميرسد،
دوباره در  ١٨۴۶به چيزی تقريبا ً باالی  ۵٧ميليون پائين می افتد ،در  ١٨۴٧تقريبا ً
 ۵٩ميليون ،در  ١٨۴٨تقريبا ً  ۵٣ميليون در  ١٨۴٩به  ۶٣,۵ميليون صعود ميکند،
 ١٨۵٣تقريبا ً  ٩٩ميليون ١٨۵۴ ،به  ٩٧ميليون ١٨۵۵ ،به  ٩۴,۵ميليون١٨۵۶ ،
تقريبا ً  ١١۶ميليون و در سال  ١٨۵٧به ماکزيمم  ١٢٢ميليون ميرسد .در  ١٨۵٨به
 ١١۶ميليون نزول ميکند ،اما در  ١٨۵٩به  ١٣٠ميليون ،در  ١٨۶٠تقريبأ به ١٣۶
ميليون ١٨۶١ ،فقط  ١٢۵ميليون) در اينجا دوباره می نيمم جديد از ماکزيمم قبلی
باالتر است( ١٨۶٣ ،به  ١۴۶,۵ميليون ميرسد.
البته ھمين ھم ميتواند در مورد واردات ثابت شود که بيان کنندۀ گسترش بازار
است؛ در اينجا تنھا با مقياس توليد سر و کار داريم ].اين البته فقط برای انگليس در
پريود انحصار صنعتی واقعی اش صادق است؛ اما کالً جميع کشورھای با صنعت
بزرگ مدرن را ،تا زمانيکه بازار جھانی ھنوز وسعت می يابد ،نيز شامل ميگردد-.
ف.انگلس[
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 -٢تبديل سرمايه يا درآمد به پولی که به سرمايۀ استقراضی مبدل ميشود
ما در اينجا انباشت سرمايۀ پولی را تا آنجايی مد نظر داريم که نه بيانی باشد برای
توقف در جريان اعتبار تجاری و نه بيانی برای صرفه جويی ،حال چه }صرفه
گردشی واقعی و چه در سرمايۀ ذخيره اي عاملينی که در پروسۀ
جويی{ در وسايل
ِ
بازتوليد دخيلند باشد.
بجز اين دو مورد انباشت سرمايۀ پولی ميتواند در نتيجۀ يک سر ريز شدن غير
عادي طال بداخل صورت گيرد ،ھمانگونه که در  ١٨۵٢و  ١٨۵٣متعاقب با معادن
جديد طال در استراليا و کاليفرنيا انجام گرفت .اين طال در بانک انگليس به سپرده
گذاشته شد .سپرده گذاران بجای آن اسکناس دريافت کردند و آنھا را مستقيمأ نزد
بانکداران از نو به سپرده نگذاشتند .در نتيجه ابزار گردش به درجات غير معمولی
گواھی وگولين ،کميتۀ بانک ،١٨۵٧ .شمارۀ  .( ١٣٢٩بانک تالش کرد
افزايش يافت)
ِ
که اين سپرده ھا را از طريق کاھش تنزيل به  ٢درصد مورد استفاده قراردھد .حجم
طالی انباشت شده در بانک در مدت  ۶ماه از سال  ١٨۵٣به ٢٣ -٢٢ميليون افزايش
يافت.
داران وام دھندۀ پول طبيعتا ً ھميشه مستقيمأ به شکل پول
ھمۀ انباشت سرمايه
ِ
صورت ميگيرد ،در حاليکه انباشت
واقعی سرمايه داران صنعتی ھمانطور که ديديم
ِ
معموأل از طريق افزايش خو ِد عناصر سرمايۀ مولد انجام ميگيرد .ايجاد سيستم
استقراض پول در دست بانکھای بزرگ بايد بتنھايی
کاسبی
اعتباری و تمرکز عظيم
ِ
ِ
بتواند باعث تسريع انباشت سرمايۀ استقراضی ،بعنوان شکل متفاوتی از انباشت نسبت
به انباشت واقعی ،گردد .اين تکامل سريع سرمايۀ استقراضی بدين جھت نتيجه ای ست
از انباشت واقعی زيرا آن پيامدی است از تکامل پروسۀ بازتوليد ،و سود که سر چشمۀ
انباشت اين سرمايه داران پولی می باشد ،تنھا کسری از آن اضافه ارزشی است که
نوع مولدشان}سرمايه داران{ بدست می آورند) و آن ھمزمان تصاحب بخشی از بھرۀ
پس انداز ديگران است( .سرمايۀ استقراضی ھم به ھزينۀ سرمايه داران صنعتی و ھم
سرمايه داران تجاری انباشت می شود .ما ديديم که نرخ بھره چگونه در فاز نامساع ِد
سيکل صنعتی ميتواند چنان افزايش يابد که برای مدتی سود بعضی شاخه ھا ،بويژه
شاخه ھای صنعتي فلج شده را ببلعد .ھمزمان قيمت تضمينھای دولتی و اوراق بھادار
ديگر نزول ميکند .در اين ھنگام است که سرمايه داران پولی حجم ھای بزرگی از اين
اوراق ،که ارزششان کاھش يافته وبزودی دوباره در فازھای بعد بسطح قبلی و باالی
آن صعود خواھد کرد ،را خريداری ميکنند .بعد آنھا به فروش ميرسند و از اين طريق
بخشی از سرمايۀ پولی عمومی غصب ميشود .آن بخشی که بفروش نميرود بھرۀ
زير قيمت خريداری شده بودند .اما سرمايه داران پولی ھمۀ آن
بااليی ميدھد چون
ِ
سودی را که صاحب ميشوند و دوباره به سرمايه مبدل ميکنند ،نخست به سرمايۀ پولی
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استقراضی تبديل ميکنند .انباشت اين آخری -بر خالف انباشت واقعی ھر چند مشتقی
از اين است -ھنگاميکه ما فقط خو ِد سرمايه داران پولی ،بانکداران و غيره را در نظر
بگيريم بمثابۀ انباشت نزد اين طبقۀ بخصوص از سرمايه داران بدنبال خواھد آمد .و
می بايست با ھر توسعۀ سيستم اعتباری که توسعۀ واقعی پروسۀ بازتوليد را ھمراھی
ميکند ،رشد کند.
ارزش سرمايۀ پولی عمدتا ً به سپرده
کاھش
اگر نرخ بھره پائين باشد در نتيجه اين
ِ
ِ
گذاران ضربه ميزند نه به بانکداران .قبل از ايجاد بانکھا ی سھامی ٣/۴ ،از سپرده ھا
در بانکھای انگليس ھيچ بھره ای نميدادند .در حاليکه بھره ای که اکنون برايشان
پرداخت ميشود ،دست کم  ١درصد کمتر از نرخ بھرۀ روز است .در مورد انباشت
پول نزد طبقات ديگر سرمايه دار ،ما از آن بخشی که در اوراق بھره آور سرمايه
گذاری شده اند و در ھمين فرم ھم انباشت ميشوند ،صرف نظر ميکنيم .ما فقط آن
بخشی را مد نظر داريم که بمثابۀ سرمايۀ پولي استقراضی به بازار ريخته می شود.
ما در اينجا اوالً آن بخشی از سود را داريم که بعنوان در آمد خرج نمی شود بلکه
برای انباشت تعيين شده است ،بدون اينکه سرمايه داران صنعتی در اين مقطع به آن
کاسبی خود احتياجی داشته باشند .اين سود بالواسطه درسرمايۀ کااليی موجوديت
در
ِ
دارد و بخشی از ارزش آن}سرمايۀ کااليی{ را تشکيل ميدھد و ھمراه با آن به پول
تحقق می يابد .حاال اگر دوباره مبدل به عناصر توليدي سرمايۀ کااليی نگردد) ما در
حال حاضر از تجار چشم می پوشيم و بعداً بحث ويژه ای را به آنھا اختصاص ميدھيم(
طی مدتی به شکل پول باقی بماند .اين حجم با افزايش حجم
در نتيجه مجبور است که ِ
خو ِد سرمايه افزايش می يابد ،حتی با نرخ سود کاھش يابنده .بخشی که ميبايست بمثابۀ
در آمد خرج شود کم کم بمصرف ميرسد اما در ھمين حين نزد بانکدار به شکل سپرده
تشکيل يک سرمايۀ استقراضی را ميدھد .پس حتی رش ِد آن بخشی از سود که بشکل
درآمد خرج ميشود نيز به صورت انباشت تدريجی و مکرر يک سرمايۀ استقراضی
ظاھر ميگردد .و ھمينگونه است در مورد آن بخش ديگر که برای انباشت تعيين شده
است .پس با تکامل سيستم اعتباری و سازمان آن ،حتی رشد درآمد ،يعنی مصرف
سرمايه داران صنعتی و بازرگانی ،نيز بصورت انباشت سرمايۀ استقراضی جلوه
ميکند .و اين برای ھمۀ درآمدھايی که تدريجأ مصرف ميشوند ،يعنی برای بھرۀ
زمين ،کارمزد در شکل بااليش ،درآمد طبقات غير مولد و غيره نيز صادق است.
برای مدت زمانی مشخص ھمه شان شکل درآمد پولی ميگيرند و لذا ميتوانند به سپرده
و از اين جھت به سرمايۀ استقراضی مبدل شوند .ھر درآمدی ھنگاميکه به نوعی از
شکل پولی موجود است ،چه برای مصرف و چه برای انباشت تعيين شده باشد ،سھم
ارزشی يی از سرمايۀ کااليی است که به پول تبديل شده است و بدين ترتيب نشان و
نتيجه ای است از انباشت واقعی ،اما بدون اينکه خودش سرمايۀ مولد باشد .وقتی که
ريسنده ای نخ خود را با پنبه مبادله کرده باشد اما آن بخشی را که تشکيل درآمد را
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واقعی سرمايۀ صنعتی او نخی است که
ت
ميدھد با پول مبادله کرده باشد ،لذا موجودي ِ
ِ
به دست بافنده و يا احتماالً به مصرف شخصی رسيده است و نخ بطور مشخص تر ھم
ت  -حال چه برای بازتوليد و چه برای مصرف باشد  -ارزش سرمايه و ھم
موجودي ِ
ارزش اضافه ای که در آن نھفته است می باشد .اندازۀ ارزش اضافۀ به پول تبديل شده
بستگی دارد به ارزش اضافۀ موجود در نخ .اما ھمينکه به پول مبدل گرديد ،اين پول
ت ارزشي اين ارزش اضافه ميباشد .و بدينگونه لحظه ای ميشود در
فقط موجودي ِ
سرمايۀ استقراضی .برای اين منظور تنھا کافيست که به سپرده مبدل گردد ،اگر تا
بحال توسط صاحبش بقرض داده نشده باشد .اما از جھت ديگر برای تبديل شدن مجدد
به سرمايۀ مولد می بايست تا بحال به يک حداقل معين رسيده باشد.
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