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سرمايۀ پولی و سرمايۀ واقعی  ) IIIپايان (
حجم پولی يی که بدين ترتيب بايد دوباره به سرمايه تبديل شود نتيجه ای است از
پولی
پروسۀ بازتوليد بسيار گسترده ،اما اگر در خود ،يعنی بعنوان سرمايۀ
ِ
استقراضی ،مورد نظر قرار گيرد ،حجمی از سرمايۀ مولد نميباشد.
مھم ترين موضوع بحث شده تا بحال اين است که گسترش آن بخشی از درآمد که
برای مصرف تعيين شده است) در اينجا از کارگر صرف نظر ميگردد زيرا درآمد او
= سرمايۀ متغير( نخست خود را بشکل انباشت سرمايۀ پولی نشان ميدھد .در واقع
فاکتوری در انباشت سرمايۀ پولی وارد ميشود که از انباشت واقعي سرمايۀ صنعتی
بسيار متفاوت است؛ زيرا آن بخش از محصول ساالنه که برای مصرف تعيين شده
است بھيچ شيوه ای سرمايه نميشود .قسمتی از آن جانشين سرمايه ميگردد يعنی
وسائل مصرف ،اما تا جاييکه بطور واقعی به سرمايه مبدل
کنندگان
ت توليد
سرمايۀ ثاب ِ
ِ
ِ
کنندگان اين سرمايۀ ثابت موجوديت دارد .ھمان
طبيعی درآم ِد توليد
ميگردد در شکل
ِ
ِ
ميانجی مصرف خدمت ميکند ،بطور
پولی که درآمد را نمايندگی ميکند و فقط بعنوان
ِ
مرتب و طی مدتی به سرمايۀ پولی استقراضی استحاله ميگردد .آنجاييکه اين پول
کارمزد را نمايندگی ميکند ،ھمزمان شکل پولي سرمايۀ متغير ميباشد و آنجاييکه آن
توليدکنندگان وسايل مصرف می شود ،شکل پولی ست که
ت
جانشين سرمايۀ ثاب ِ
ِ
سرمايۀ ثابت آنھا موقتأ به خود ميگيرد و برای خريد آن عناصری از سرمايۀ ثابت
شان استفاده ميشود که بايد با عناصرطبيعی جانشين گردند.
نه در اين و نه در آن شکل اين پولھا در خود مظھر انباشت نيستند ،ھرچند حجم
شان با گسترش پروسۀ بازتوليد رشد ميکند .اما آنھا موقتا ً بشکل پول استقراضی عمل
ميکنند ،يعنی بعنوان سرمايۀ پولی .از اين جھت انباشت سرمايۀ پولی می بايست
ھميشه انباشت سرمايۀ بزرگتری از آنچه که واقعا ً موجود است را بازتاب نمايد ،زيرا
مصرف انفرادی ،چون از طريق پول پيش برده ميشود ،بشکل انباشت سرمايۀ
توسعۀ
ِ
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پولی ظاھر ميگردد ،نظر به اينکه خود را بشکل پولی يی برای انباشت واقعی نمايان
ميکند يعنی برای پولی که راھگشای سرمايه گذاريھای جديد است.
انباشت سرمايۀ پولی استقراضی بخشا ً ھيچ چيز بجز اين حقيقت را بيان نميکند که
ھمۀ پولی که سرمايۀ صنعتی در پروسۀ َدورانی خود به آن تبديل ميگردد ،نه شکل
پولی را که سرمايه داران مولد سرمايه گذاری ميکنند ،بلکه پولی را که آنھا قرض
گذاری پولی ای که بايد در پروسۀ
ميگيرند ،بخود ميگيرد؛ بدين نحو که سرمايه
ِ
بازتوليد صورت گيرد ،در واقعيت بشکل سرمايه
گذاری پول وام گرفته شده نمايان
ِ
ميگردد .در واقعيت بدين گونه است که بر اساس اعتبار بازرگانی ،يکی به ديگری
پولی را که او برای پروسۀ باز توليد نياز دارد قرض ميدھد .اما اين اکنون چنين فرمی
داران بازتوليدکننده
به خود ميگيرد که بانکدار ،که پولھا را از گروھی از سرمايه
ِ
قرض ميگيرد ،آنھا را به گروه بازتوليد کنندۀ ديگر وام ميدھد و از اين طريق بانکدار
بانی خير ظاھر ميگردد؛ ھمزمان کنترل اين سرمايه کامالً بدست بانکدار
به عنوان
ِ
بعنوان واسطه می افتد.
حال ديگرفقط شکلھای ويژه ای از انباشت سرمايۀ پولی مانده است که بايد بيان
آمدن قيمتھای عناصر توليدی ،مواد خام و غيره ،سرمايه آزاد
شوند .مثالً در اثر پائين
ِ
ميگردد .اگر سرمايه دار صنعتی نتواند فوراً پروسۀ باز توليد خودش را گسترش دھد،
لذا بخشی از سرمايۀ پولی او از جريان َد َوران بعنوان مازاد بيرون انداخته ميشود و به
سرمايۀ پولی استقراضی مبدل ميگردد .اما از جھت ديگرھنگاميکه بويژه نزد تاجر
وقفه ای در کسب و کارش ايجاد ميگردد ،سرمايه به شکل پول آزاد ميشود .اگر تاجر
سری جديد معامالت بدليل اينچنين وقفه ھايی
معامالتی را به انجام رسانده باشد و
ِ
متوقف شده و تنھا ميتوانند بعد ھا آغاز گردند در نتيجه پولھای واقعيت يافته برای او
تنھا بمثابۀ يک اندوختۀ ارزشی يعنی مازاد سرمايه ميباشند .اما آنھا ھمزمان تشکيل
انباشت سرمايۀ پولی استقراضی را ميدھند .در مورد اول انباشت سرمايۀ پولی نشانی
است از تکرار پروسۀ تجديد توليد در شرايط مساعدتر ،يعنی آزاد سازي واقعي بخشی
از سرمايه ای که قبالً مقيد بوده ،به ديگر کالم ،امکانی برای گسترش پروسۀ تجديد
توليد با ھمان وسائل پولی؛ در مورد دوم برعکس فقط}نشانۀ{ اختاللی است در
لی استقراضی مبدل ميشوند و
جريان مبادالت .اما در ھر دو مورد به سرمايۀ پو ِ
نمايانگر انباشت آن ھستند و بطور يکسانی بر بازار پول و نرخ بھره تاُثير ميگذارند،
ھرچند در يک مورد پيشرفت پروسۀ واقعی توليد و در مورد ديگر مانعی برای آن را
می نمايانند .نھايتا ً انباشت سرمايۀ پولی از تعدا ِد کسانيکه بار خود را بسته اند و خود
را از پروسۀ بازتوليد بيرون کشيده اند ،متأثر ميگردد .ھر چه که سود بيشتری در طی
سيکل صنعتی ببار آيد ،به ھمان ميزان تعداد آنھا بيشتر خواھد بود .در اينجا انباشت
پولی استقراضی از يک طرف نشانگر يک انباشت واقعی است ) بسته به
سرمايۀ
ِ

2

ميزان تبديل سرمايه داران صنعتی به
وسعت نسبی آن (؛ از طرف ديگر تنھا نمايانگر
ِ
سرمايه داران پولی ميباشد.
در مورد آن بخشی از سود که قرار نيست بعنوان درآمد بمصرف برسد چنين
است که تنھا زمانی به سرمايۀ پولی تبديل ميشود که فورأ نتواند برای توسعۀ قلمروی
توليدی ای ،که از آن برخاسته است ،مورد استفاده قرار گيرد .اين ميتواند به دو دليل
باشد .يا اين قلمرو از سرمايه اشباع است ،يا اينکه انباشت برای عملکرد به عنوان
سرمايه نخست می بايست به يک حد معينی رسيده باشد ،بسته به حجم سرمايۀ الزم
کاسبی معين .يعنی اينکه آن بدوأ به سرمايۀ
برای سرمايه گذاری جديد در اين کار و
ِ
پولی استقراضی مبدل شده و در قلمروھای ديگر برای توسعۀ توليدی بکار گرفته
ميشود .صرفنظر از تمام شرايط ديگر ،حجم آن بخشی از سود که برای تبديل مجدد به
سرمايه معين شده است ،بستگی دارد به حجم سودی که ببار آورده شده است و لذا
بستگی دارد به گسترش خود پروسۀ باز توليد .اما اگر اين انباشت جديد ،بدليل کمبود
قلمروی سرمايه گذاری ،در بکارگيری اش با مشکل روبرو شود ،يعنی اگر مسئله
ناشی از سرريزی در شاخه ھای توليدی و عرضۀ بيش از حد سرمايۀ استقراضی
ولی استقراضی چيزی نيست بجز
باشد ،لذا اين کثر ِ
ت } {plethoraسرمايۀ پ ِ
اعتباری متعاقب آن ثابت ميکند که ھيچ مانع
بازی
محدوديت توليد سرمايه داری .حقه
ِ
ِ
بکارگيری اين سرمايۀ مازاد وجود ندارد ،بلکه بالعکس مانعی است بدليل
مثبتی برای
ِ
قانون ارزش افزايی اش ،بدليل محدوديتھايی برای اينکه سرمايه چگونه بمثابۀ سرمايه
ِ
ً
ت سرمايۀ پولی بدينگونه لزوما نشانی از مازاد
ميتواند ارزش خود را بيفزايد .کثر ِ
توليد نيست ،و حتی نشانی از کمبود قلمروی بکارگيری برای سرمايه ھم نيست.
پول استقراضی
انباشت سرمايۀ استقراضی بسادگی بدين قرار است که پول بمثابۀ ِ
ته نشين ميشود .اين پروسه خيلی از تبديل واقعی به سرمايه متفاوت است؛ اين تنھا
انباشت پول به شکلی است که بتواند به سرمايه تبديل شود .اما ھمانطور که ثابت شد
اين انباشت ميتواند بيانگر یجوان ب باشد که بسيار از انباشت واقعی متفاوت اند .در
ت گستردۀ سرمايۀ پولی
صورتيکه انباشت واقعی در توسعۀ مداوم باشد ،اين انباش ِ
ميتواند بخشا ً نتيجۀ آن باشد و بخشا ً نتيجۀ شرايطی که ھمراه آن اما بسيار متفاوت از
آنند و نھايتا ً بخشا ً حتی ھمچنين نتيجۀ رکود در انباشت واقعی باشد .نقدأ به اين دليل که
انباشت سرمايۀ استقراضی بخاطر اين شرايط متورم ميشود ،شرايطی که مستقل از
انباشت واقعی ھستند اما با اين وجود آنرا ھمراھی ميکنند ،لذا می بايستی بطور مداوم
ت سرمايۀ پولی رخ دھد و اين کثرت
در فازھای معينی از سيکل }صنعتی{ کثر ِ
ميبايستی با گسترش اعتبارات تکامل يابد .ھمراه با آن می بايستی ھمچنين ضرورت
اروی پروسۀ توليد از محدوديتھای سرمايه دارانۀ آن نير بوجود آيند} :محدوديتھای
فر
ِ
سرمايه دارانه ھمچون{ مازاد معامله ،مازاد توليد ،مازاد اعتبار .ھمزمان اين ھميشه
می بايستی به انحايی رخ دھد که واکنشی را فراخواند.
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تا جاييکه به انباشت سرمايۀ پولی از بھرۀ زمين ،مزد کار و غيره مربوط ميشود
لزومی ندارد که در اينجا به آنھا پرداخته شود .فقط اين وجه بايد برجسته گردد که
مشغلۀ واقعا ً پس انداز کردن وچشم پوشی کردن ) ھمانگونه که محتکر پول ميکند(
طوری که بتواند عناصری را برای انباشت تھيه ببيند ،از طريق تقسيم کار که پی
پيشروی توليد سرمايه داری ،به کسانی محول ميگردد که فقط حد اقلی
آمدی است از
ِ
را از اين عناصر دريافت ميکنند و اغلب ھم پول پس انداز شدۀ خود را از دست
ورشکستگی بانکھا صادق است .از
ميدھند ھمانگونه که در مورد کارگران در زمان
ِ
طرفی سرمايۀ سرمايه دار صنعتی توسط خودش« پس انداز» نميگردد بلکه او بر
بزرگی سرمايه اش به پس اندار ديگران دسترسی دارد؛ از طرف ديگر سرمايه
حسب
ِ
دار پولی پس انداز ديگران را سرمايۀ خود ميکند و آن اعتباری که سرمايه داران باز
توليد کننده متقابالً به ھم ميدھند و آنيکه مردم به آنھا ميدھند را به سر چشمۀ ثروتمند
شدن شخصی خود مبدل ميکند .آخرين تصور موھوم سيستم سرمايه داری در مورد
اينکه سرمايه ،ثمرۀ کار شخصی و پس انداز است بدين ترتيب به قراضه دانی ميرود.
نه تنھا سود تشکيل شده است از تصاحب کار غير بلکه آن سرمايه ای که توسط آن
مال غير
کار غير به حرکت در می آيد و استثمار می شود نيز تشکيل شده است از ِ
اين ِ
که سرمايه دار پولی در دسترس سرمايه دار صنعتی ميگذارد و توسط آن اين آخری
را استثمار ميکند.
ھنوز چند مالحظه در مورد سرمايۀ اعتباری برای اشاره باقی مانده است.
اينکه چند بار ھمان قطعه پول ميتواند بعنوان سرمايۀ استقراضی عمل کند ھمانطور
که تا بحال توضيح داده شده بستگی دارد به :
 -١چند دفعه ارزشھای کااليی را از طريق خريد و پرداخت تحقق می بخشد و از اين
طريق سرمايه را انتقال ميدھد و ضمنأ به اينکه چند دفعه درآمد را تحقق می بخشد.
اينکه چند دفعه بعنوان ارزش تحقق يافته به دست ديگری می افتد ،چه بشکل سرمايه
و چه درآمد ،آشکارا بستگی دارد به وسعت و حجم مبادالت واقعی؛
 -٢اين بستگی دارد به اقتصاد پرداختی و پيشرفت و سازماندھی سيستم اعتباری؛
عمل اعتبارات ،بترتيبی که وقتی آن در نقطه ای
 -٣سر انجام به پيوستگی و سرعت
ِ
بعنوان سپرده ته نشين ميشود بالفاصله در نقطه ای ديگر بعنوان وام ظھور کند.
حتی وقتی فرض شود که شکلی که سرمايۀ استقراضی از آن تشکيل شده است فقط
پول واقعی ،طال يا نقره باشد -آن کااليی که موادش بعنوان مقياس ارزش عمل ميکند-
با اين حال بخش بزرگتر اين سرمايۀ پولی لزوما ً ھميشه مجازی است ،يعنی يک
عنوان ارزشی ،درست بھمانگونه که پول کاغذی است .تا جاييکه پول در مدار
سرمايه عمل ميکند ،لذا برای لحظه ای حقيقتا ً تشکيل سرمايۀ پولی را ميدھد؛ ولی
مبدل سرمايۀ پولی استقراضی نمی شود ،اما يا در مقابل عناصر سرمايۀ مولد
معاوضه ميشود و يا در تحقق بخشی درآمد ،بمثابۀ وسيلۀ گردش ،پرداخت ميگردد و
لذا نمی تواند برای صاحبش به سرمايۀ استقراضی تبديل شود .اما آنجاييکه به سرمايۀ
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پول يکسان بدفعات سرمايۀ استقراضی را نمايندگی
استقراضی تبديل ميشود ،و ھمان ِ
ميکند ،در نتيجه واضح است که آن در يک نقطه بعنوان پول فلزی موجود است؛ در
ب سرمايه موجوديت دارد؛ انباشت اين طلبھا ،با توجه به
تمام ديگر نقاط فقط بمثابۀ طل ِ
پيش فرض ،از انباشت واقعی برميخيزد ،يعنی از تبديل ارزش سرمايۀ کااليی و غيره
به پول؛ ولی انباشت اين طلبھا وعنوانھا بدين گونه ،ھم از انباشت واقعی که از آن
قرض پول
سرچشمه ميگيرند و ھم از انباشت آتی ) پروسۀ توليدی جديد( که از طريق
ِ
ميانجی ميشود ،متفاوت است.
٩
بادی امر سرمايۀ استقراضی ھميشه به شکل پول موجود يت دارد  ،بعداً
در
ِ
ب پول ،زيرا آن پولی که آن}سرمايۀ استقراضی{ در اصل در آن}پول{
بشکل طل ِ
موجوديت داشت حاال نزد وام گيرنده بشکل پول واقعی موجود است.
ب پول ،به نشانه ای از مالکيت ،مبدل شده است .ھمان ميزان
آن برای وام دھنده به طل ِ
پول واقعی ميتواند بدين ترتيب نمايندۀ حجم بسيار متفاوتی از سرمايۀ پولی باشد .پول
محض ،چه نمايندۀ سرمايۀ تحقق يافته و چه نمايندۀ درآمد تحقق يافته باشد ،وقتی که ما
اعتباری پيشرفته مورد مالحظه قرار ميدھيم ،از طريق
شکل عمومی را در سيستم
ِ
عمل سادۀ قرض دادن ،از طريق تبديل به سپرده ،به سرمايۀ استقراضی مبدل ميشود.
ِ
پولی سپرده گذار است .اما در دستھای بانکدار ميتواند فقط سرمايۀ
سپرده سرمايۀ
ِ
٩

گواھی بانکدار تولز} « .۴۵١۶ :{Twellsآيا شما بعنوان بانکدار با پول
– ،١٨۵٧ B.A
ِ
معامله ميکنيد يا با سرمايه؟  -ما با پول معامله ميکنيم » «. ۴۵١٧– .سپرده ھا در بانک شما
چگونه گذاشته ميشوند؟ -بشکل پول» «.۴۵١٨.چگونه بازپرداخت ميشوند؟  -بشکل پول
»] .«[۴۵١٩ميتوان آنھا را چيزی ديگری جز پول نام نھاد؟ -خير».
اُورستون ) رجوع کنيد به فصل  (٢۶ھميشه« سرمايه » را با« پول» قاطی ميکند « .ارزش
پول» نزد او ھمچنين بھره نام دارد ،درست تا آنجاييکه آن از طريق حجم پول تعيين ميگردد؛ «
ارزش سرمايه» تا جاييکه از طريق تقاضا برای سرمايۀ مولد و از طريق آن سودی که ببار می
استعمال نام "سرمايه" بسيار خطرناک
آورد تعيين ميشود ،بايد بھره باشد .او ميگويد«. ۴١۴٠ :
ِ
است »« ۴١۴٨ .خروج طال از انگليس يک تقليل حجم پول در کشور است و اين طبيعتا ً می
بايست افزايش تقاضای کلی يی را در بازار پول ناشی شود» ) .اما در بازار سرمايه اينچنين
نيست( »۴١١٢.به ھمان ميزانی که پول از کشور خارج ميشود حجم آن نيز در کشور تقليل می
يابد .اين
کاھش پولی که در کشور باقی است به اين پولھا ارزش بيشتری ميدھد) ».اصوأل بر
ِ
ارزش پول بمثابۀ پول از طريق محدود کردن گردش
بمعنی ايجاد يک افزايش
اساس تئوری او اين
ِ
ِ
در مقايسه با ارزش کاالست؛ جاييکه بدينصورت اين افزايش ارزش پولھا = کاھش در ارزش
حجم پول در
کاالست .اما چون در اين ميان حتی برای خود او نيز بی ترديد ثابت شده است که
ِ
گردش ،قيمتھا را تعيين نميکند ،حاال ديگر تقليل پول بمثابۀ وسيلۀ گردش است که بايد ارزشش را
بعنوان سرمايۀ بھره آور و لذا نرخ بھره را افزايش دھد(.
« و اين ارزش افزوده شدۀ پولھای باقی مانده جريان خروج پول را متوقف ميکند و خود را تا
زمانيکه آن مقدار پولی که باعث ايجاد مجدد تعادل ميشود را برگشت دھد ،نگه ميدارد ».ادامۀ
تناقض گويی ھای اُورستون متعاقبأ در پائينتر می آيد.
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پول ِی بالقوه ای باشد که در گاوصندوق او بی مصرف قرار گرفته بجای آنکه نزد
١٠
صاحبش باشد.
با رشد ثروت مادی ،طبقۀ سرمايه داران پولی رشد ميکند؛ از طرفی تعداد و ثروت
سرمايه دارانی که کناره گيری کرده اند ،کسانی که از بھره زندگی ميکنند ،افزايش
تکامل سيستم اعتباری تسريع شده و
می يابد ،موجرھا}{Rentiers؛ و از طرف ديگر
ِ
لذا تعداد بانکداران ،وام دھندگان پول ،سرمايه داران مالی و غيره افزايش می يابد -با
پولی قابل دسترس ،حجم اوراق بھره آور ،اوراق دولتی ،سھام و غيره
توسعۀ سرمايۀ
ِ
رشد ميکند ،ھمانگونه که قبالً توضيح داده شد .اما از اين طريق ھمزمان تقاضای
سرمايۀ پولی قابل دسترس افزايش می يابد ،طوريکه دالالن} {jobbersکه با اين
اوراق سفته بازی ميکنند نقش تعيين کننده ای در بازار پول بازی ميکنند .اگرتمام
خريد و فروشھای اين اوراق فقط بيانگر سرمايه گذاريھای واقعی بود ،در نتيجه
صحيح بود که گفته شود که آنھا نميتوانستند بروی تقاضای سرمايۀ استقراضی تاُثير
گذار باشند زيرا از اين بابت ھنگاميکه  Aاوراق خود را ميفروشد دقيقا ً ھمان مقدار
پول را تصاحب ميکند که  Bبه صورت اوراق ميگذارد .اما حتی اگر اوراق در
 -١٠در اينجا لحظۀ پريشان فکری فرا ميرسد :ھر دو بخش « پول » ھستند ،ھم سپرده بعنوان
ب پرداخت از طرف بانکدار و ھم آن پولھای سپرده شده در دست بانکدار .بانکدارتولس
طل ِ
درمقابل کميتۀ بانک در  ١٨۵٧اين مثالھا را ارائه ميدھد؛ « من کاسبی ام را با  £ ١٠٠٠٠آغاز
ميکنم .با  £ ۵٠٠٠کاال ميخرم و آنھا را در انبارم ميگذارم £ ۵٠٠٠ .ديگر را در بانک سپرده
ميگذارم تا در موقع لزوم از آن برداشت کنم .اما من ھنوزاين ھمه را بمثابۀ سرمايۀ خود مينگرم
ھر چند  £ ۵٠٠٠آن بشکل پول يا سپرده موجود است  .(۴۵٢٨ ) ».از اينجا اين بحث خوشآيند
پيش می آيد «.۴۵٣١ :پس شما  £ ۵٠٠٠خود را بشکل اسکناس به ديگری داده ايد؟  -بله ».
 «۴۵٣٢پس او  ۵٠٠٠بشکل سپرده دارد ؟ -بله » «-۴۵٣٣ -و شما ھم  £ ۵٠٠٠سپرده داريد؟
بله دقيقأ » «۴۵٣۴-بدين ترتيب او  £ ۵٠٠٠پول دارد و شما  £ ۵٠٠٠پول؟  -بله »  «۴۵٣۵-اما
دست آخر آن چيزی بجز پول نيست؟  -خير » .اين اغتشاش فکری بخشا ً ناشی است از اينکه A
که آن  £ ۵٠٠٠را سپرده گذاشته است ميتواند از آنھا بيرون بکشد و به آنھا دسترسی داشته باشد
مثل اينکه ھنوز آنھا را دارد .بدين ترتيب آنھا برای او بعنوان پول بالقوه عمل ميکنند .در تمام
مواردی که او از آنھا برداشت ميکند ،ھمزمان به ھمان ميزان سپردۀ خود را از بين ميبرد .اگر او
پول واقعی برداشت کند و اگر پولھای او پيش از اين بديگری وام داده شده باشند لذا او نه با پولھای
خود بلکه با پولھايی که ديگری سپرده است ،پرداخت شده است .اگر او قرضش را به  Bاز طريق
کشيدن يک چک روی بانک خود پرداخت کند و  Bاين چک را نزد بانک خود سپرده بگذارد و
بانک  Bداشته باشد بگونه ايکه اين دو بانک تنھا اين چکھا را
اگر بانک  Aھمچنين چکی از
ِ
معاوضه کنند در نتيجه پولھای سپردۀ شدۀ  Aدو بار به مثابۀ پول عمل کرده اند؛ اول در دستھای
کسی که پولھای سپردۀ  Aرا دريافت کرد؛ و دوم در دستھای خود  .Aدر عملکرد دوم موضوع بر
سر موازنه کردن طلبھای قرضه است ) طلبھای قرضۀ  Aروی بانک خود و طلبھای قرضۀ بانک
 Aروی بانک  (Bبدون اينکه پولی در ميان باشد .اينجا سپرده دوباره بمثابۀ پول عمل ميکند اول
محض پول تنھا ميتواند در موازنۀ طلب
ب
بشکل پول واقعی و سپس به عنوان طل ِ
ب پول .طل ِ
ِ
قرضه جای پول را بگيرد.
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حقيقت موجود باشند اما نه آن سرمايه ای ) در ھر صورت نه بعنوان سرمايۀ پولی(
که بدواً نمايندگی ميکردند ،لذا ھميشه تا اين اندازه تقاضای جديدی برای اينچنين
سرمايۀ پولی يی می آفرينند .اما به ھر جھت اين سرمايۀ پولی يی است که قبالً  Bو
حاال  Aدر دسترس دارد.
 ١٨۵٧ B.Aشمارۀ  « : ۴٨٨۶بنظر شما آيا اين تشريح صحيحی است از آن عللی که نرخ تنزيل
را تعيين ميکنند اگر من بگويم که آن } نرخ تنزيل{ از طريق حجم سرمايۀ موجود در بازار که
ميتواند در نزول بروات تجاری استفاده شود مشخص ميگردد برخالف ديگر اوراق بھادار؟ »] -
چاپمن[  «:خير بنظر من نرخ بھره توسط ھمۀ اوراق
بھادار بسھولت قابل تبديل تاُثير می پذيرد)
ِ
ھمۀ تضمين ھای با شاخص رايج قابل تبديل(؛ اشتباه خواھد بود که مسئله تنھا به تنزيل بروات
بروی » ] سپرده از [ « ديون
محدود گردد؛ زيرا وقتی که تقاضای زيادی برای پول
ِ
عمومی} {consolsو بروات خزانه ای ھست ،ھمانگونه که اخيراً به درجۀ بااليی بوده است ،و
به نرخ بھرۀ بسيار باالتری از نرخ بھرۀ تجاری ،لذا اين بسيار نامعقول خواھد بود که گفته شودکه
بازرگانی ما از آن بی تاُثير خواھد بود؛ مطمئنأ تحت تاُثير آن ميباشد»«۴٨٩٠ -.
دنيای معامالت
ِ
وقتی که اوراق سالم و رايج ،آنھايی که بانکدارھا تائيد ميکنند ،در بازار ھست و مردم تمايل دارند
که روی آنھا پول قرض بگيرند ،لذا اين تاُثير خود را مطمئنا ً بر بروات تجاری دارد ،مثالً من
نميتوانم انتظار داشته باشم که شخصی پولھای خود را به  ۵درصد در مقابل برات تجاری بدھد در
صورتيکه ھمزمان ميتواند اين پولھا را به  ۶درصد در مقابل ديون عمومی و يا ھر چيز ديگر
قرض دھد؛ اين بر ما بھمان ترتيب تاُثير ميگذارد؛ يک شخص نميتواند از من انتظار داشته باشد
که من بروات را به  ۵٫۵درصد تنزيل کنم اگر بتوانم پولھايم را به  ۶درصد وام دھم» «۴٨٩٢ .ما
در مورد سرمايه گذارانی که با  £ ٢٠٠٠يا  £ ۵٠٠٠يا  ١٠٠٠٠پوند استرلينگشان اوراق
گذاری ثابت ميخرند نميگوئيم که آنھا بازار پول را اساسا ً مورد تاُثير قرار
بھاداری بعنوان سرمايه
ِ
ميدھند .اگر راجع به نرخ بھره روی «] سپرده ای از[ » ديون عمومی ازمن بپرسند ،من رجوع
ميدھم به مردمی که صدھا ھزار پوند را معامله ميکنند ،که دالالن} {jobbersناميده ميشوند ،و
وامھای عظيمی ميگيرند يا از بازار ميخرند و لذا بايد اين اوراق را نگھداری کنند تا زمانيکه
بتوانند با سود از شرشان خالص شوند؛ اين اشخاص بدين منظور به پول احتياج دارند».

با تکامل سيستم اعتبارات ،بازارھای پول متمرکز عظيمی بوجود می آيند ،ھمانند
لندن که ھمزمان مرکز معامالت با اين اوراق ميباشد .بانکداران مبالغ عظيمی از
پولی عموم را در اختيار اين پس مانده ھای معامله گر ميگذارند و بدين ترتيب
سرمايۀ
ِ
اين جوجه قماربازان رشد ميکنند.
« پول در بورس سھام بطور معمول از جاھای ديگر ارزان تر است» ،اين را در ١٨۴٨
رئيس قبلی بانک انگليس در مقابل کميتۀ محرمانۀ لردھا ميگويد) ١٨۴٨ C.D.چاپ
 ١٨۵٧شمارۀ .(٢١٩
پيش از اين در بحث در مورد سرمايۀ بھره آور ثابت شد که نرخ بھرۀ ميانگين
صرف نظر ازتمام شرايط ديگر در طی ساليان متوالی از طريق ميانگين نرخ سود
7

تعيين ميگردد و نه}ميانگين نرخ{ منفعت صاحب کار که خود چيزی بجز سود منھای
بھره نيست.
اين نيز قبالً بحث شد و بعداً ھم بيشتر مورد تحقيق قرار ميگيرد که برای نوسانات
در بھرۀ بازرگانی نيز – آن بھره ای که وام دھندگان پول برای تنزيل و وامھا در
جھان تجارت محاسبه ميکنند -در طی سيکل صنعتی فازی فرا ميرسد که نرخ بھره از
مينيمم خود باالتر ميرود و به سطح ميانگين خود ميرسد) که بعداً از اين ھم در
ميگذرد( و اين حرکت پی آمديست از افزايش سود.
در ضمن در اينجا دو چيز قابل تذکر است :
اول :وقتی که نرخ بھره در طوالنی مدت باال ميماند) ما در اينجا از نرخ بھرۀ يک
کشور معين مثالً انگليس صحبت ميکنيم که نرخ بھرۀ متوسط برای مدت طوالنی
مفروض است و خود را در بھرۀ پرداختی برای وامھای طوالنی مدت نيز که ميتوان
آنرا بھرۀ خصوصی ناميد ،نشان ميدھد( اين در نظر اول مدرکی است بر اينکه نرخ
سود دراين پريود باالست ،اما اين لزوما ً ثابت نميکند که نرخ منفعت صاحبکار
باالست .اين تمايز آخری کم و بيش برای سرمايه دارانی که غالبا ً با سرمايۀ خود کار
ميکنند حذف ميگردد؛ آنھا نرخ سود بااليی را تحقق می بخشند زيرا اينان بھره را به
فاز
خودشان می پردازند.
ِ
امکان نرخ بھرۀ باالی طوالنی مدت -ما در اينجا در مورد ِ
ت وجود يک نرخ سود باال مسلم است .اما
با کمبود واقعی صحبت نميکنيم -در صور ِ
ممکن است که اين نرخ سود باال بعد از کسر نرخ بھرۀ باال فقط در صد ناچيزی برای
منفعت صاحبکار باقی بگذارد .اين آخری ميتواند تحليل برود در حالی که نرخ سود
باال ادامه دارد .اين امکانپذير است زيرا کاری}کار صاحبکار صنعتی{ که آغاز
گرديد بايد ادامه داده شود .در اين فاز در مقياس بزرگی فقط باسرمايۀ اعتباری)
سرمايۀ ديگران( کار ميشود؛ و نرخ سود باال ميتواند بعضا ً سفته بازانه ،معطوف به
نرخ سود باال پرداخت شود
آتيه} {prospectiveباشد .يک نرخ بھرۀ باال ميتواند با
ِ
اما با تقليل منفعت صاحبکار .ميتواند  -و اين در زمانه ھای سفته بازی رخ ميدھد -نه
از سود بلکه با خو ِد ھمان سرمايۀ قرض شدۀ غير پرداخت شود ،و اين ميتواند تامدت
زمانی ادامه يابد.
دوم :اين اظھارکه تقاضا برای سرمايۀ پولی و از آنجا نرخ بھره رشد ميکند زيرا
نرخ سود باالست ،با اينکه تقاضا برای سرمايۀ صنعتی رشد ميکند و لذا نرخ بھره
باالست ،يکسان نيست.
در زمانھای بحران ،تقاضا برای سرمايۀ استقراضی و از آنجا نرخ بھره به حد
اکثر خود ميرسد؛ نرخ سود و با آن تقاضا برای سرمايۀ صنعتی عمأل ناپديد ميشوند.
در اين زمانھا قرض گرفته ميشود فقط بقصد پرداخت ،برای رتق و فتق قراردادھای
بسته شدۀ قبلی .برعکس در پريودھای تجديد فعاليت بعد از بحران ،سرمايۀ استقراضی
برای خريد و برای تبديل سرمايۀ پولی به سرمايۀ مولد يا تجاری مورد تقاضا ست .و
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در نتيجه يا از طرف سرمايه داران صنعتی يا تجار مورد تقاضاست .سرمايه دار
صنعتی آنرا در وسايل توليد و نيروی کار سرمايه گذاری ميکند.
تقاضای فزاينده برای نيروی کار ھرگز در خود نميتواند دليل افزايش نرخ بھره
باشد ،تا آنجاييکه آن }نرخ بھره{ توسط نرخ سود تعيين ميگردد .دستمزد باالتر ھرگز
دليل سود باالترنيست ھرچند آن در فازھای معينی از سيکل صنعتی ميتواند يکی از
پيآمدھای سود باالتر باشد.
اينکه بھره کشی از کار تحت شرايط مساع ِد ويژه ای انجام بگيرد ،ميتواند تقاضا
برای نيروی کار را افزايش دھد ،اما تقاضای فزاينده برای نيروی کار و لذا ھمچنين
خودی خود سود را افزايش نميدھد بلکه آنرا بھمان نسبت تقليل
برای سرمايۀ متغير به
ِ
ميدھد .معھذا تقاضا برای سرمايۀ متغير به اين ترتيب ميتواند بيشتر شود و ھمچنين
تقاضا برای سرمايۀ پولی و اين ميتواند باعث باال رفتن نرخ بھره گردد .لذا قيمت
نيروی کار به باالی ميانگين خود صعود ميکند ،تعداد بيشتری کارگر نسبت به
بازا ِر
ِ
تعداد ميانگين مشغول به کار ميشوند و ھمزمان نرخ بھره افزايش می يابد زيرا تقاضا
برای سرمايۀ پولی تحت اين شرايط افزايش می يابد.
تقاضای فزاينده برای نيروی کار اين کاال را ھمانند ھمۀ کاالھای ديگر گرانتر
ميکند ،قيمتش را می افزايد اما نه سود را که غالبا ً وابسته به ارزانی نسبی دقيقا ً ھمين
کاال ميباشد.اما اين ھمزمان ــ تحت شرايط فرض گرفته شده ــ نرخ بھره را باال می
برد زيرا تقاضا برای سرمايۀ پولی را می افزايد .اگر سرمايه دار پولی بجای قرض
دادن پولھا ،خود به يک سرمايه دار صنعتی مبدل گردد ،لذا آن وضعيتی که او در آن
ميبايست کار را گرانتر پرداخت کند ،نه باعث افزايش سود او بلکه بھمان نسبت باعث
کاھش آن ميگردد .وضعيت کسب و کار ميتوانند چنان باشد که سود او عالرغم اينھا
افزايش بيابد ،اما ھرگز نه به اين دليل که او کار را گرانتر می پردازد .اين وضعيت
آخری تا آنجاييکه تقاضا برای سرمايۀ پولی را می افزايد ،نقداً برای باال بردن نرخ
ت نامساع ِد کسب و کار باال
بھره کفايت ميکند .اگر دستمزد بدليلی آنھم تحت موقعي ِ
برود در آن صورت اين افزايش دستمزد ميتواند نرخ سود راکاھش دھد ،ولی نرخ
بھره را بھمان ميزان که تقاضا برای سرمايۀ پولی را افزايش داده ،باال ببرد.
او ِرستون » تقاضا برای سرمايه« می نامد ،فقط تشکيل شده
باستثنای کار،آنچه که ِ
است از تقاضا برای کاال .تقاضا برای کاالھا قيمتشان را باال ميبرد ،يا بخاطر
اينکه}تقاضا{ به باالی ميانگين صعود ميکند و يا به اين سبب که به زير ميانگين می
افتد .اگر سرمايه دار صنعتی يا تاجر اکنون مجبوربه پرداخت  £ ١۵٠برای ھمان
ميزان کااليی که قبالً  £١٠٠برايش می پرداخت باشد ،پس مجبورست که حاال بجای
 £ ١٠٠قبلی £ ١۵٠ ،قرض کند و لذا با بھرۀ  ۵درصد اکنون بايد بجای  £ ۵قبلی
مبلغ £٧٫۵بھره را بپردازد .ميزان بھره ای که او بايد بپردازد افزايش می يابد زيرا
مبلغ سرمايۀ قرض شده افزايش يافته است.
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تمام تالش آقای اورستون در اين است که مصالح سرمايۀ استقراضی و سرمايۀ
صنعتی را يکسان جلوه دھد در حاليکه عملکرد بانک او دقيقا ً بر اين مبناست که اين
اختالف مصالح را به نفع سرمايۀ پولی مورد استفاده قرار دھد.
امکان دارد که تقاضا برای کاالھا ،در موردی که عرضۀ آنھا به زير ميانگين
پولی بيشتری از قبل را جذب کند .ھمان مبلغ شايد ھم
تنزل کرده باشد ،نتواند سرمايۀ
ِ
کمتر ،می بايست برای ارزش کلشان پرداخت گردد ،اما در ازای ھمان مبلغ ،کميت
ارزش مصرفی کمتری وصول ميشود .در اين مورد تقاضا برای سرمايۀ پولی
استقراضی ھمان خواھد ماند و لذا نرخ بھره افزوده نخواھد گشت ،ھر چند تقاضا
برای کاال به نسبت عرضۀ آنھا افزايش يافته و نتيجتا ً قيمت کاالھا صعود کرده است.
نرخ بھره فقط زمانی ميتواند متاُثر شود که مجموع تقاضا برای سرمايۀ استقراضی
رشد کند و قضيه تحت شرايط ياد شدۀ باال چنين نيست.
اما عرضۀ يک متاع ھمچنين ميتواند مثالً در رابطه با بد حاصلی گندم ،پنبه وغيره
به زير ميانگين افت کند و تقاضا برای سرمايۀ استقراضی رشد کند زيرا در اين مورد
تعمق قماری} {speculationميشود که قيمت ھنوز به باالتر از اينھا صعود خواھد
کرد و نزديکترين وسيله برای حصول صعود آن اين است که موقتا ً بخشی از ۀعرض
آن را به بازار بازنگه داشت .اما برای پرداخت کاالھای خريده شده بدون اينکه به
ارزی» بازرگانی تھيه ميگردد .در اين
فروش رسانده شوند ،پول از طريق « اقتصاد
ِ
حالت تقاضا برای سرمايۀ استقراضی افزايش می يابد و نرخ بھره بمثابۀ پی آم ِد اين
مصنوعی کاالرسانی به بازار ،ميتواند افزايش يابد .درآنصورت
مبادرت به جلوگيری
ِ
نرخ بھرۀ باالتر نشانی است از کاھش مصنوعی عرضۀ سرمايۀ کااليی.
از جھت ديگر تقاضا برای يک متاع ميتواند بدليل رش ِد عرضۀ آن افزايش پيدا کند
و متاع به زير قيمت متوسط خود فروخته شود.
در اين حالت تقاضا برای سرمايۀ استقراضی ميتواند ثابت مانده يا حتی کاھش يابد
زيرا با ھمان ميزان پول ميتوان کاالھای بيشتری را داشت .اما احتکار قماربازانه نيز
ميتواند پديدار گردد ،بخشا ً برای استفاده از لحظه ای مناسب برای ھدف توليدی و
آتی قيمت .در اين حالت تقاضای سرمايۀ استقراضی ميتواند
بخشا ً به انتظار افزايش ِ
زياد شود و نتيجتا ً نرخ بھرۀ افزايش يافته نشانی خواھد بود از سرمايه گذاری در
مولد.
سرمايۀ
از
عناصری
مازا ِد
احتکار
ما در اينجا تنھا تقاضا برای سرمايۀ استقراضی را مد نظر داريم آنگونه که آن از
تقاضا و عرضۀ سرمايۀ کااليی تاُثير ميپذيرد .قبالً بحث شد که موقعيت متغير پروسۀ
بازتوليد در فازھای سيکل صنعتی چگونه بر عرضۀ سرمايۀ استقراضی تاُثير
بازاری نرخ بھره از طريق عرضه و
ميگذارد .آن جملۀ عوامانه که ميگويد؛ درچن ِد
ِ
تقاضای سرمايه) استقراضی( تعيين ميگردد ،را اورستون بشکل موذيانه ای با ادعای
خود مبنی بر سرمايۀ استقراضی با سرمايه بطور کلی برابر است ،مخلوط ميکند .و
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از اين راه تالش دارد که رباه خوار را به تنھا سرمايه دار و سرمايه اش رابه
تنھاسرمايه مبدل کند.
در دوره ھای کساد ،تقاضا برای سرمايۀ استقراضی چيزی بجز تقاضا برای وسيلۀ
پرداخت نيست؛ اين بھيچوجه تقاضا برای پول بعنوان وسيلۀ خريد نيست .بدين جھت
نرخ بھره ميتواند بسيار باال برود ،صرف نظر از اينکه مازاد و يا کمبو ِد سرمايۀ
واقعی -سرمايۀ مولد و سرمايۀ کااليی -در کار باشد .تقاضا برای وسايل پرداخت
صرفأ تقاضا برای قابليت تبديل به پول است ،تا آنجاييکه تاجران و
توليدکنندگان}منظور سرمايه داران در کارھای توليدی است{ بتوانند ضمانتھای خوب
بدھند؛ آن تقاضا برای سرمايۀ پولی است ،تا آنجاييکه مورد اين نيست}يعنی وقتی
ضمانتھای خوب در کار نيست{ يعنی تا آنجاييکه پيش پرداختی از وسايل پرداخت به
آنھا نه فقط شکل پول بلکه ھمچنين شکل معادل را ،حال از ھر نوعش که باشد،
که برای پرداخت کردن با آن کم دارند ،ميدھد .اين ھمان نکته ای است که ھر دو
تئوری رايج در مورد قضاوت در بارۀ بحرانھا دارای حق و نا حق ھستند.
طرف
ِ
ِ
صاحبان ضمانتھای
آنھاييکه ميگويند فقط کمبود وسايل پرداخت وجود دارد ،يا تنھا به
ِ
درست و جدی} {bona fideمی انديشند و يا ابلھانی ھستند که فکر ميکنند که اين
بايد در ي ِد و وظيفۀ بانک باشد که با کمک تکه پاره ھای کاغذی ھمۀ متقلبين
ورشکست شده را به سرمايه دارانی مستحکم و قادر به پرداخت ديون مبدل کند.
آنھاييکه ميگويند فقط کمبود سرمايه وجود دارد يا زبان بازانی بيش نيستند ،زيرا در
اين ايام سرمايۀ مبادله ناپذير در حجم ھای زياد بسبب مازاد واردات و مازاد توليد
موجود است  ،و يا تنھا از شواليه ھای اعتباری سخن ميگويند که در واقع حاال در
وضعيتی قرار گرفته اند که ديگر دسترسی به سرمايۀ بيگانه ،برای کار کردن با آن،
ندارند و اکنون انتظار دارند که بانک نه تنھا در پرداخت سرمايۀ از دست رفته
کمکشان کند بلکه ھمچنين آنھا را قادر گرداند که به کالھبرداری ادامه دھند.
اين اساس توليد سرايه داری است که پول بمثابۀ شکل ارزشی ای مستقل در مقابل
ت مستقلی به خود
کاال قرار ميگيرد ،يا که ارزش مبادله ای ميبايست در پول ،صور ِ
بگيرد و اين فقط به اين نحو امکانپذير است که کااليی مشخص ،آن ماده ای ميشود که
ھمۀ ديگر کاالھا با ارزش آن اندازه گيری ميشوند و آن دقيقا ً بدين نحو کاالی عام
ميشود يعنی کااليی بتمام معنی} {par excellenceدر تقابل با ھمۀ کاالھای ديگر.
اين ميبايد خود را به دو جنبه نشان دھد ،بخصوص در ميان کشورھای پيشرفته
سرمايه داری که به ميزان عظيمی پول را از طرفی از طريق عمليات اعتباری و از
طرف ديگر از طريق پول اعتباری جايگزين ميکنند .در دوره ھای کساد که اعتبارات
محدود شده يا کامال متوقف ميشوند ،پولھا ناگھان مطلقأ در مقابل کاالھا بعنوان يگانه
عمومی
ارزش
اھش
ِ
ِ
وسيلۀ پرداخت و وجود واقعی ارزش قد علم ميکنند .و لذا ک ِ
کاالھا ،دشواری ،بله حتی عدم امکان تبديل آنھا به پول يعنی ،به شکل کامالً بی نظير
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خودشان .اما دوما ً پولھای اعتباری خود تنھا تا آنجايی پول ھستند که پول واقعی را به
اسمی شان کامأل جايگزين کنند .با جريان خروج طال ،عمل تبديل
مبلغ ارزش
ِ
پذيريشان به پول ــ يعنی شناسايی شان با طالی واقعی ــ مسئله دار ميشود .از اين
روست اقدامات اجباری ،افزايش نرخ بھره و غيره برای تضمين شرايط اين تبديل
پذيری .اين ميتواند از طريق قانونگذاری اشتباه که بر مبنای تئوريھای نادرست در
مورد پول بنا شده و برای ارضاء معامله گران پول ،اورستون و شرکاء ،به خورد
ملت داده شده است ،کم و بيش به افراط کشيده شود .پايه و اساسش ضمنا ً بر پايۀ خو ِد
تقليل ارزش پول اعتباری) تازه بدون اينکه در مورد
شيوۀ توليد داده شده است.
ِ
خيالی بر کاراکترشان بمثابۀ پول صحبتی بميان بياوريم( تمام اوضاع
ضايعات صرفأ
ِ
حاکم را خواھند لرزاند .از اين جھت ارزش کاالھا برای حفاظت از موجوديت بی
نظير و مستقل اين ارزش در پول قربانی ميشود .بعنوان ارزش پولی اصوالً تنھا تا
زمانی که پولھا تضمين باشند ،ضمانت شده است .برای يک چند ميليون پول بايد
بسيار ميليون کاال قربانی شود .اين در توليد سرمايه داری غير قابل گريز است و يکی
از زيبايی ھای آن را تشکيل ميدھد .اين در شيوه ھای توليد قبلی اتفاق نمی افتد ،زيرا
نه اعتبارات و نه پول اعتباری ،بر آن اساس محدود که آنھا بر آن حرکت ميکنند ،به
پولی
تکامل نميرسند .تا زمانيکه خصيصۀ اجتماعی کار بصورت موجوديت
ِ
کاالھا و لذا بمثابۀ يک شیء خارج از توليد واقعی ،ظاھر ميگردد ،بحرانھای پولی ـ
چه مستقل باشند و چه تشديد کنندۀ بحرانھای واقعی -غير قابل اجتناب ھستند .از جھت
ديگر اين کامالً روشن است که تا ھنگاميکه اعتبارات بانکی لطمه نخورده ،يک بانک
ميتواند در اين موارد با افزايش پول اعتباری ،حالت آشفتگی را آرام کرده و با پس
کشيدن پول اعتباری ،حالت آشفتگی را شدت بخشد .تمام تاريخ صنعت مدرن نشان
ميدھد که فلز در واقع فقط برای موازنۀ بازرگانی بين المللی ،ھرگاه توازن آن موقتأ
بھم خورده باشد ،اگر توليد داخلی سازمانيافته باشد ،مالزمه دارد .اينکه بازار داخلی
حتی حاال ھم نيازی به پول فلزی ندارد بوسيلۀ تعليق باصطالح پرداخت نقدی بانک
ھای ملی نشان داده ميشود که در تمام موارد بسيار حاد بعنوان يگانه وسيلۀ کمکی به
آن دستيازيده ميشود.
در رابطه با دو شخص ،بسيار مسخره است که گفته شود که ھر دو در مبادالت
پرداختی نامساعد ھستند .اگر آنھا متقابالً اعتبار
باالنس
متقابلشان دارای
ِ
ِ
گيرنده}بدھکار{ و اعتبار دھندۀ}بستانکار{ ھمديگر باشند ،در نتيجه واضح است که
اگر ديون آنھا ھمديگر را خنثی نکنند ،لذا يکی از آنھا می بايست ماباقی}ديون{ را به
ديگری بدھکار باشد .در مورد کشورھا اين بھيچوجه صادق نيست .و اينکه اين
بدينگونه نيست ،توسط ھمۀ اقتصاد دانان در اين جمله تاُييد ميشود که باالنس پرداختی
ميتواند بر له يا بر عليه يک ملت باشد ھر چند موازنۀ بازرگانی اش دست آخر می
بايست تسويه شود .باالنس پرداختی از اين جھت از موازنۀ بازرگانی متمايزاست که
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آن موازنۀ بازرگانی ای است که موعدش در مدت معينی سر ميرسد .آنچه که حاال
بحرانھا انجام ميدھند اينست که آنھا تمايز بين موازنۀ پرداختی و بازرگانی را به يک
مدت کوتاه تقليل ميدھند؛ و آن اوضاع معين که در آن کشوری که در بحران است و
موعد پرداخت برايش سر رسيده است بوجود می آيد – اين اوضاع قبأل نقدأ اينچنين
بھم فشردگی طول مدت تسويه حساب را با خود به ھمراه دارد .اوأل به خارج فرستادن
فلزھای قيمتی؛ سپس فروش کاالھای ارسالی بھر قيمتی که شده ،صدور کاالھا برای
پول پيش پرداختشان در داخل ،افزايش
فروششان به ھر قيمتی و يا برای فراھم
کردن ِ
ِ
حراج اوراق بھادار بيگانه،
در نرخ بھره ،فسخ اعتبارات ،کاھش در اوراق بھادار،
ِ
ھادار کم ارزش شده ،و سر
جلب سرمايۀ بيگانه برای سرمايه گذاری در اين اوراق ب
ِ
انجام ورشکستگی که حجمی از ديون را ھموار ميکند .اغلب ھمزمان فلز ھنوز به آن
کشوری فرستاده ميشود که بحران در آن بروز کرده است زيرا حواله ھای کشيده شده
روی آن نامطمئن ھستند ،و لذا مطمئن ترين صورت پرداخت با فلز قيمتی ميباشد.
عالوه بر اين وضع بدين گونه است که در رابطه با آسيا اغلب کشور ھای سرمايه
داری ھمزمان ،مستقيم و يا غير مستقيم ،بدھکاران آن ھستند .ھمينکه اين اوضاع
کامل خود را بر ديگر کشور درگير اعمال کرد ،اين يکی نيز شروع به
گوناگون تاُثير
ِ
صدور طال و نقره ميکند ،موعد سر رسيد پرداخت آن کوتاه ميگردد و ھمان پديده
مجدداً خود را تکرار ميکند.
در اعتبارات تجاری ،بھره ،بعنوان تفاوت بين قيمت اعتباری}نسيه{ و قيمت نقد،
فقط ھنگاميکه برات مھلت طوالنی تری از معمول دارد ،در قيمت کاال وارد ميگردد.
در غير اين صورت نه .و اين بدين نحو توضيح داده ميشود که ھر شخصی اعتباری
را با دستی دريافت کرده و با دست ديگر به ديگری واگذار ميکند ] .اين با تجربۀ من
ناسازگار است -.ف .انگلس[ .اما تا آنجاييکه تنزيل در اينجا در اين شکل وارد ميشود،
بازار پول تنظيم ميگردد.
نه از طريق اين اعتبار تجاری بلکه از طريق
ِ
اگر عرضه و تقاضای سرمايۀ پولی که نرخ بھره را تعيين ميکنند با عرضه و
تقاضای سرمايۀ واقعی برابر بودند ،آنگونه که اورستون ادعا ميکند ،در نتيجه بھره
می بايست ھمزمان پائين و باال باشد بسته به اينکه آيا آدم کاالھای مختلف را يا ھمان
کاال را در مراحل گوناگون) مواد خام ،نيم ساخته ھا ،محصول تمام شده( مورد نظر
دارد .در  ١٨۴۴نرخ بھرۀ بانک انگليس بين  ۴درصد) ازژانويه تا سپتامبر( و ٢٫۵و
 ٣درصد از نوامبرتا آخر سال نوسان داشت .در  ١٨۴۵از ژانويه تا اکتبر ،٢٫۵
 ٣ ،٢٫٧۵در صد و در ماھھای آخر بين  ٣و  ۵در صد بود .ميانگين قيمت برای پنبۀ
بازار مکارۀ ارلين} d.۶ ١/۴ {Orleanدر  ١٨۴۴و  d. ۴ ٧/٨در  ١٨۴۵بود .در
سوم مارس  ١٨۴۴انبار پنبۀ ليورپول ۶٢٧٠۴٢عدل بود و در سوم مارس  ١٨۴۵بالغ
بر  ٧٧٣٨٠٠عدل .اگر بر طبق قيمت نازل پنبه بسنجيم می بايست نرخ بھره در
 ١٨۴۵کم باشد ،ھمانگونه که در واقع در بخش اعظم اين دوره بود .اما با سنجش بر
طبق نخ می بايست باال باشد زيرا قيمتھا نسبتا ً باال بودند و سود مطلقا ً باال بود .از پنبۀ
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پوندی  d. ۴با ھزينۀ ريسندگی  ) d. ۴نخ تاب مرغوب شمارۀ  ۴٠سکوندا
ميول} ({ secunda muleميتوانست در  ١٨۴۵نخی ريسيده شود که برای ريسنده ٨
 d.خرج بر ميداشت و او ميتوانست آنرا در سپتامبر و اکتبر  ١٨۴۵به  ١٠/۵يا
 d. ١١/۵برای ھر پوند بفروشد ) گواھی ويلی } {Wylieرا در زير مالحظه کنيد(.
تمام موضوع ميتواند بدين نحو به نتيجه رسانده شود:
عرضه و تقاضا برای سرمايۀ استقراضی با عرضه و تقاضا برای سرمايه بطور کلی
يکسان خواھد بود) ھر چند اين جملۀ آخری نامعقول است؛ برای سرمايه دار صنعتی
يا تاجر ،کاال شکلی از سرمايه اش است ،اما او ھر گز خواھان سرمايه یا
اينچنين} {as suchنيست بلکه ھميشه فقط خواھان کاالی مخصوصی بدين گونه
است ،آنرا بمثابۀ کاال ،گندم يا پنبه ،ميخرد و پرداخت ميکند ،مستقل از نقش احتمالی
ای که آن در چرخۀ سرمايه اش بعھده خواھد گرفت(در صورتی که ھيچ قرض دھندۀ
ان قرض دھنده بجای آنھا}پولھا{ دارای ماشين
پولی وجود نداشت ،و اگر سرمايه دار ِ
آالت ،مواد خام و غيره بودند و اين چيزھا را ،ھمانگونه که برای خانه ھا رخ ميدھد،
به سرمايه داران صنعتی که خود صاحب بخشی از اين چيزھا ھستند ،به وام يا اجاره
ميدادند .تحت اينچنين شرايطی ميتوانست عرضۀ سرمايۀ استقراضی با عرضۀ اجزاء
توليدی به سرمايه دار صنعتی يا عرضۀ کاال به تاجر يکی باشد .اما اين در نتيجه
کامالً آشکار است که تقسيم سود مابين وام گيرنده و وام دھنده در آغاز کامالً وابسته
خواھد بود به رابطۀ بين آن سرمايه ای که استقراضی است با آن سرمايه ای که متعلق
به بکار گيرندۀ آن است.
بزعم آقای وگوئلين} ١٨۵٧ ) {Weguelinعملکرد بانک ( نرخ بھره بر حسب «
حجم سرمايۀ غير فعال» تعيين ميشود ) «:(٢۵٢آن فقط نشانی است برای حجم
سرمايۀ غير فعالی که جويای سرمايه گذاری است») (٢٧١؛ بعدھا اين سرمايۀ غير
فعال به نام « سرمايۀ معلق » خوانده ميشود ) (۴٨۵و او اين را اينچنين می فھمد«
اسکناسھای بانک انگليس و ديگر پولھای رايج در کشور؛ مثالً اسکناسھای بانکھای
شعبه و آن مقدار سکه ای که در کشور موجود است  . . .من ذخيره ھای بانکھا را ھم
جزو سرمايۀ معلق بشمار می آورم» )  ( ۵٠٢ ٫ ۵٠٣و بعدھا ھمچنين شمشھای
طال) .(۵٠٣بدين قرار ھمين وگوئلين ميگويد که بانک انگليس تا ُثير بسزايی برروی
نرخ بھره در زمانھايی که « ما»)بخوان بانک انگليس(« در واقع بزرگترين بخش از
سرمايۀ غير فعال را در دسترس داريم») (١١٩٨دارد؛ در حاليکه بنابر اظھار آقای
اورستون در باال ،بانک انگليس« محلی برای سرمايه نيست».
وگوئلين ادامه ميدھد:
فعال موجود در کشور کنترل ميشود.
ميزان سرمايۀ غير
« به عقيدۀ من نرخ تنزيل از طريق
ِ
ِ
مقدار سرمايۀ غير فعال توسط ذخيرۀ بانک انگليس که عمالً ذخيره ای فلزی است ،نمايندگی
ميشود .لذا وقتی که از ذخيرۀ فلزی برداشته ميشود ،ميزان سرمايۀ غير فعال در کشور کاھش يافته
ش آنچه که باقی مانده است افزايش می يابد » ) (١٢۵٨
و در نتيجه ارز ِ
14

ج .استوارت ميل ميگويد:
داشتن شعبه بانکی اش برای پرداخت ديون مجبور است ھر کاری
« بانک برای قادر نگه
ِ
ً
دورنمای سيل خروج را می بيند،
برای پر کردن ذخيرۀ آن شعبه انجام دھد؛ و نتيجتا ھنگاميکه که
ِ
ناچار است که ذخيرۀ خود را تضمين کند و شروع به محدود کردن تنزيلھايش نمايد ،يا اوراق
بھادار را بفروشد».

تا جاييکه فقط شعبۀ بانکی مد نظر است ،ذخيره تنھا ذخيره برای سپرده ھاست.
بعقيدۀ اورستون و قماشش شعبۀ بانکی بايد تنھا بصورت بانکدار عمل کند بدون توجه
اسکناس« خودکار» .اما در دوره ھای کمبود واقعی م ُوسسه) مستقل از
به انتشار
ِ
ذخيرۀ موجود در شعبه بانکی که تنھا شامل اسکناس است( مراقبت شديدی روی
ذخيرۀ فلزی اعمال ميکند و اگر نخواھد ورشکسته شود می بايستی ھم که چنين کند.
چون به ھمان درجه ای که ذخيرۀ فلزی محو ميشود ،ذخيرۀ اسکناسھا ھم تحليل
ميرود ،و ھيچکس بھتر از آقای اورستون که دقيقا ً از طريق قانون بانک اش در
 ١٨۴۴اين را اينچنين زيرکانه ترتيب داده ،نمی بايست از اين مطلع باشد.

******************************
کمونيستھای انقالبی
http://www.k-en.com
info@k-en.com

15

