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پرنسيپ ھای پول رايج و قانون بانک  ١٨۴۴انگليس
] در نوشته ای قبلی  ١٣تئوری ريکاردو در مورد ارزش پول در رابطه با قيمت کاالھا
بررسی شد ،لذا ما در اينجا ميتوانيم تنھا به اھم بپردازيم .بعقيدۀ ريکاردو ارزش پول )
فلزی( از طريق مدت کاری که در آن ماديت يافته تعيين ميگردد ،اما فقط تا زمانيکه
کميت پول در تناسب صحيحی با مقدار و قيمت کاالھايی که بايد مبادله شوند قرار
داشته باشد .اگر کميت پول به باالی اين تناسب صعود کند ،در نتيجه ارزشش کاھش
يافته و قيمت کاالھا صعود خواھد کرد .اگر به زير آن }تناسب{ نزول کند ،ارزشش
صعود کرده و قيمت کاالھا پائين می افتد ،اگر ھمۀ شرايط ديگر يکسان باشند .در
مورد اول ،آن کشوری که اين مازاد طال در آن يافت ميشود ،تمايل به اين دارد که
طاليی را که بزير ارزشش نزول کرده خارج و کاال وارد کند؛
در مورد دوم ،طال به سمت کشورھايی سرازير ميشود که آنرا باالتر از ارزشش
برآورد کرده بودند ،در حاليکه کاالھای زير قيمت ارزيابی شده از اين کشورھا خارج
شده و به سمت بازارھای ديگری که در آنجا ميتوانند قيمتھای نرمال را کسب کنند،
سرازير ميشوند .چون در اين شرايط« خود طال ،چه بصورت سکه و چه بصورت
شمش ،ميتواند نشان ارزشی يی با ارزش فلزی بيشتر يا کمتر از آنچه خود داراست
تبديل در گردش ھمان
بانکی قابل
بشود ،در نتيجه کامالً روشن است که اسکناسھای
ِ
ِ
سرنوشت را داشته باشند .اگر چه اسکناسھای بانکی قابل تبديلند ،يعنی اينکه ارزش
واقعيشان با ارزش اسمی شان مطابقت دارد ،با اين حال حجم کل پولھای در گردش،
طال و اسکناسھا) the aggregate currency consisting of metal and of
 }(convertible notesمجموع پول رايج شامل فلز و اسکناسھای قابل تبديل{ممکن
است افزوده شود يا تقليل يابد ،بر حسب آنکه کل کميتشان ،بداليلی که بحث شد ،به
باالی يا به زير آن سطحی که توسط ارزش مبادله ای کاالھای در گردش و ارزش
فلزی طال متعين شده است ،صعود کرده يا نزول کند  . . .اين تقليل ارزش نه برای
ِ
 - ١٣مارکس « ،نقد اقتصاد سياسی » برلين  ،١٨۵٩ص ١۵٠
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کاغذ}پول کاغذی{ در مقايسه با طال بلکه برای طال و کاغذ جمعا ً و يا برای مجموع
پول در گردش يک کشور ،يکی از کشفيات اصلی ريکاردو ميباشد که لُرد اُورستون و
شرکاء به خدمت خود در آورده و آنرا پرنسيپ اساسی يی برای قانون بانک آقای
رابرت پيل} {Robert Peelاز  ١٨۴۴و  ١٨۴۵قرار دادند« )ھمان منبع(
تئوری ريکاردو که در اثر ياد
ما در اينجا لزومی به تکرار اثبات غلط بودن اين
ِ
شده آمده است ،نميبينيم .آنچه که مورد توجه ماست فقط شيوۀ استعمال تئوريھای
پيل ياد شده در
قانون
ريکاردو توسط مکتب تئوريسين ھای بانک ،کسانی که
ِ
بانک ِ
ِ
باال را ديکته کردند ،ميباشد.
« بحرانھای تجاری در قرن  ١٩بويژه بحرانھای بزرگ  ١٨٢۵و  ١٨٣۶ھيچ
پيشرفتی در تئوری پول ريکاردو ببار نياورد بلکه فقط مورد استعمال جديدی برای آن
بميان کشيد .آنھا ديگر پديده ھای سادۀ اقتصادی ھمانند تقليل ارزش فلزات قيمتی نزد
ھيوم در قرن  ١۶و  ١٧و کاھش ارزش پول نزد ريکاردو در قرن  ١٨و ابتدای قرن
 ،١٩نبودند؛ آنھا در عوض طوفانھای عظيمی بودند در بازار جھانی جاييکه تناقض
بين ھمۀ عناصر پروسۀ توليد بورژوايی آغاز می شد ،و سر منشا أش و ممانعت از آن
در ميان سطحی ترين و تجريدی ترين اين پروسه ھا ،در قلمرو گردش پول ،جستجو
ميشد .مفروضات تئوريک واقعی ای که مکتب اقتصادی پيامبران دمدمی مزاج
حقيقتا ً از آن پيروی ميکرد ،در واقع چيزی نبود بجز اين دگم که ريکاردو قوانين
گردش فلزی خالص را کشف کرده است .تنھا چيز باقيمانده ای که آنھا می بايست
انجام دھند اين بود که گردش اعتبارات يا اسکناسھای بانک را زير مجموعۀ اين قانون
نمايند.
معمولی ترين و محرزترين پديده در بحرانھای تجاری کاھش ناگھانی و عمومی در
قيمت کاالھاست ،که بدنبال يک افزايش عمومی و طوالنی مدت آنھا ميآيد .يک کاھش
عمومی در قيمت کاالھا ميتواند بعنوان افزايش در ارزش نسبی پول ،در مقايسه با
ھمۀ کاالھا ،بيان گردد ،و در عوض يک افزايش عمومی در قيمت ھمانند تنزل ارزش
نسبی پول.
در ھر دوی اين شيوه ھای بيان پديده توصيف شده و توضيح داده نشده  . . .اين
عبارت پردازيھای مختلف قادر به توضيح مسئله نيستند ھمانگونه که ترجمۀ مطلب از
زبان آلمانی به انگليسی قادر به انجام اين کارنيست .لذا تئوری پول ريکادو بسيار
بھنگام بود زيرا که يک رابطۀ اين ھمانی را بمثابۀ رابطه ای علت و معلولی وانمود
ميکرد .کاھش عمومی و متناوب قيمت کاال از کجا می آيد؟ از افزايش تناوبی ارزش
نسبی پول .اما در عوض افزايش عمومی و متناوب قيمت کاالھا از کجا می آيد؟ از
تنزل متناوب ارزش نسبی پول .بر ھمين منوال ميشود گفت که صعود و نزول تناوبی
قيمت ھا از صعود و نزول متناوبشان ناشی ميشود .......وقتی که رابطۀ اين ھمانی به
علت و معلولی بدل شد ،ماباقی بسادگی از پس خواھد آمد .افزايش قيمت کاال از کاھش
ارزش پول ناشی ميشود .اما ھمانطور که از ريکاردو ميدانيم ،تنزل در ارزش پول از
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پول در گردش از آن سطحی که
يک وفور گردش نشأت ميگيرد يعنی از اينکه حجم ِ
اصلی کاالھا تعيين ميگردد ،باالتر ميرود .به
اصلی خود آنھا و ارزش
توسط ارزش
ِ
ِ
ھيمن منوال بر عکس تنزل عمومی در قيمت کاالھا از طريق صعود ارزش پول به
باالی ارزش اصلی اش بمثابۀ پی آمدی از قلت گردش توضيح داده ميشود .نتيجتا ً
اينکه قيمتھا بطور متناوب افزايش و کاھش می يابند زيرا که متناوبا ً ميزان کم تر يا
بيشتری پول در گردش است .حاال اگر ثابت شود که افزايش قيمتھا ھمگام با تقليل پول
در گردش رخ ميدھد و کاھش قيمتھا با افزايش گردش ،لذا با اين حال ميتوان مدعی
شد که در نتيجۀ يک کاھش يا افزايش در حجم کاالھای در گردش ،ھرچند از نظر
آماری غير قابل اثبات ،ميزان پول در گردش افزايش يا کاھش يافته است اگر نه بطور
مطلق اما بطور نسبی .ما ھم اکنون ديديم که طبق نظر ريکاردو اين نوسانات عمومی
قيمت ھمچنين در يک گردش پول فلزی خالص نيز رخ خواھد داد اما آنھا متناوبا ً
ھمديگر را خنثی ميکنند طوريکه مثالً قلت پول درگردش باعث کاھش در قيمت کاالھا
 ،تنزل در قيمت کاالھا باعث صادرات کاال به خارج کشور ميشود اما اين صادرات با
جريان رو به داخل پول
خود سرريز طال به داخل کشور را به ھمراه دارد و اين
ِ
دوباره باعث صعود قيمت کاالھا ميشود؛ عکس اين درحالت فزونی پول در گردش
جاييکه کاال وارد شده و طال صادر ميگردد}رخ ميدھد{ .اما چون حاال نوسانات عام
فلزی ريکادو نشأت ميگيرند،
قيمت عالرغم اينکه آنھا از خو ِد طبيعت گردش پول
ِ
شکل شديد و مھلک خود را يعنی صورت بحرانی خود را ،از دوره ای که سيستم
اعتباری توسعه يافته ،کسب ميکنند ،لذا کامالً روشن ميشود که انتشار اسکناسھای
بانکی کامأل از طريق قانون گردش پول فلزی تنظيم نميگردد .گردش پول فلزی وسيلۀ
عالج خود را در صادرات و واردات فلزات قيمتی دارد که فی الفور در َد َوران بشکل
سکه وارد شده و از اين طريق با جريان ورود يا خروجشان باعث کاھش يا ازدياد
قيمت کاالھا ميگردند .ھمين اثر بروی قيمت کاال اکنون می بايست توسط بانکھا از
طريق تقليد از قانون گردش پول فلزی بشکل مصنوعی ايجاد گردد .اگر پول}طال{ از
خارج کشور به داخل جريان داشته باشد لذا اين دليلی است بر اينکه پول در گردش کم
است ،ارزش پول باال و قيمت کاالھا بسيار پائين است و اينکه از اين بابت می بايستی
به نسبت اين طالی جديداً وارد شده اسکناس به گردش تزريق گردد .و آنھا بعکس می
بايستی از گردش خارج گردند به نسبتی که طال به خارج کشور جريان می يابد .به
زبانی ديگر انتشار اسکناسھای بانکی می بايستی نتيجتا ً از روی واردات و صادرات
غلط ريکادو مبنی بر اينکه طال فقط
پيشفرض
فلزات قيمتی يا نرخ ارز تنظيم گردد.
ِ
ِ
کل طالی وارداتی پول در دوران را افزايش داده و در نتيجه باعث
سکه است و اينکه ِ
افزايش قيمت ھا ميگردد و اينکه تمام طالی صادراتی حجم سکه را کاھش داده و لذا
باعث کنترل قيمتھا ميگردد – اين پيشفرض تئوريک اکنون تبديل ميشود به اين تجربۀ
عملی که اجازه داده ميشود آن تعداد سکه گردش کند که در ھر زمانی برای آن طال
موجود است .لرد اورستون ) بانکدار جونز لويد}،({Jones Loydکلنل
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تورنز} ،{Torrensنرمن} ،{Normanکلی} ،{Clayآربوتنت} {Arbuthnotو
يک سری نويسندگان ديگر که در انگليس تحت نام ،مکتب پرنسيب پول رايج،
معروفند فقط اين دکترين را موعظه نکردند بلکه از طريق قانون بانک جناب ر.
پيل} {R.Peelsبه تاريخ  ١٨۴۴و  ١٨۴۵آنرا مبنايی برای قانونگذاری بانک در
اسکاتلند و انگليس قرار دادند .به شکست مفتضح آنھا ھم عملی و ھم تئوريک و بدنبال
تجارب در مقياس بزرگ کشوری نخست ميتوان در مبحث اعتبارات پرداخت ».ھمان
اثر ص ( ١۶۵ – ١۶٨
نقد اين مکتب توسط توماس توک}  ،{homas Tookeجيمز ويلسون} James
 ){Wilsonدر اکونوميست  ( ١٨۴۴ – ١٨۴٧و جان فوالرتون} John
 {Fullartonانجام گرفت .اما اينکه ھم اينھا چقدر کم به ماھيت طال پی برده بودند و
چقدر در مورد رابطۀ بين پول و سرمايه ناواضح بودند را ما چندين بار در اين کتاب
بويژه در فصل  ٢٨مالحظه کرديم .در اينجا ما بايد فقط چند نکته را در رابطه با
مذاکرات کميتۀ شھرداری  ١٨۵٧در مورد قوانين بانک پيل اضافه کنيم)(B.C ١٨۵٧
– ف  .انگلس[
ج.گ .ھوبارد} ،{J.G. Hubbardرئيس اسبق بانک انگليس ميگويد:
 «٢۴٠٠تأثير صدور طال  . . .ھيچ رابطه ای با قيمت کاالھا ندارد .آن يک تأثير و
بھادار بھره آور دارد ،زيرا وقتيکه نرخ
آنھم تأثيری بسيار مھم بروی قيمت اوراق
ِ
بھره نوسان ميکند ،ارزش کاالھايی که اين بھره را ماديت می بخشند لزوما ً بسيار
متأثر ميشود».
او دو جدول از سالھای  ١٨٣۴ – ١٨۴۴و  ١٨۴۵ – ١٨۵۶ارائه ميدھد که نشان
ميدھند که تغييرات قيمتی برای پانزده تا از مھمترين اقالم تجاری کامالً مستقل از
جريان خروج طال و نرخ بھره بود .متقابالً نشان ميدھند که ضمنا ً يک رابطۀ
تنگاتنگی بين جريان ورود و خروج طال ،که در واقع « نمايندۀ پول سرمايه گذاری
نشدۀ ما ميباشد » ،و نرخ بھره وجود دارد.
]  « [٢۴٠٢در  ١٨۴٧ميزان عظيمی از اوراق بھادار آمريکايی و روسی به آمريکا
و روسيه رجعت داده شد ،و اوراق بھادار ديگر کشورھای قاره به آن جاھايی منتقل
شد که ما
موجودی غلۀ خود را از آنجاھا تھيه ميکنيم».
ِ
آن  ١۵اقالم اصلی که مبنای جداول ذيالً آمدۀ ھوبارد را تشکيل ميدھند عبارتند از :
پنبه ،نخ پنبه ،مصنوعات پنبه ای ،پشم ،لباسھای پشمی ،الياف کتان ،کتان ،رنگ نيلی،
آھن خام ،قلع ،مس ،پيۀ شمع سازی ،شکر ،قھوه و ابريشم.
ِ
توضيحات ھوبارد در اين باره چنين است:
« ھمانند ده سالۀ  ١٨٣۴تا  ،١٨۴٣در سالھای  ١٨۴۴تا  ١٨۵٣نيز تحرکات طالی
بانک دائما ً ھمراه بود با کاھش يا افزايش ارزش استقراضی پولھايی که بعنوان پيش
پرداخت روی تنزيلھا داده ميشد؛ و تعييرات قيمت ھای کاالھا در کشور يک استقالل
کامل از حجم پول در گردش را از خود نشان ميدھند بطريقی که اين خود را در
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نوسانات طالی بانک انگليس می نماياند ) .گزارش عملکرد بانک  ،II ،١٨۵٧ص
 ٢٩٠و .( ٢٩١
I. ١٨۴٣- ١٨٣۴
از  ١۵جنس عمده

ثابت

کاھش قيمت

افزايش قيمت

نرخ تنزيل
بازار
%

£

٧
٣
٩
١١
٥
٩
٦
٢
١٣
١٤

٧
١١
٥
٤
٨
٥
٧
٣
٢
١

٢ ٣/٤
٣ ٣/٤
٣ ١/٤
٥
٢ ٣ /٤
٦
٤ ٣/٤
٥ ٣/٤
٥
٢/٥
٢ ١/٤
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ذخيرۀ فلزی بانک

تاريخ

 ١مارس ١٨٣٤,
 ١مارس ١٨٣٥,
 ١مارس ١٨٣٦,
 ١مارس ١٨٣٧,
 ١مارس ١٨٣٨,
 ١سپتامبر ١٨٣٩,
 ١ژوئن ١٨٤٠,
. ١دسامبر ١٨٤٠
. ١دسامبر ١٨٤١,
. ١دسامبر ١٨٤٢,
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١٣,٧٠٥,٠٠٠
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تاريخ
 ١مارس ١٨٤٤,
 ١دسامبر ١٨٤٥,
. ١سپتامبر ١٨٤٦,
. ١سپتامبر ١٨٤٧,
 ١مارس ١٨٥٠,
 ١ژوئن ١٨٥١,
. ١سپتامبر ١٨٥٢,
. ١دسامبر ١٨٥٣,

از آنجا که تقاضا و عرضۀ کاالھا ،قيمت بازارشان را تنظيم ميکند ،در نتيجه آشکار
ميگردد که اورستون تا چه حد در خطاست وقتيکه تقاضا برای سرمايۀ پولی
استقراضی ) و يا بھتر بگوئيم انحرافات عرضۀ آن( ،آنگونه که با نرخ تنزيل بيان
ميگردند ،را با تقاضا برای « سرمايه» واقعی يکی ميگيرد .اين ادعا که قيمت کاالھا
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از طريق نوسانات در کميت پول رايج تنظيم ميگردد حاال خود را در پس اين عبارت
که نوسانات نرخ تنزيل بيان کنندۀ نوسانات تقاضا برای سرمايۀ واقعا ً مادی متمايز از
سرمايۀ پولی ھستند ،پنھان ميکند .ما ديديم که چگونه ھم نُرمن و ھم اورستون در
مقابل کميته ای يکسان در حقيقت اين را ادعا کردند و چگونه بويژه اين نامبردۀ آخری
مجبور به متوسل شدن به طفره رفتن فلج کننده ای شد و نھايتا ً کامالً به تنگنا رسيد).
فصل  .(٢۶اين در واقع فريبی کھنه شده است که تغيير در حجم طالی موجود در يک
کشور قادر است ،با زياد و کم کردن حجم وسايل گردش ،قيمت کاالھای کشور را
پول رايج ،اگر طال صادر شود ،قيمت کاالھا
افزايش يا کاھش دھد .طبق اين
تئوری ِ
ِ
در کشوری که اين طال را وارد ميکند ميبايستی افزايش يابد و در پی آمد آن ارزش
صادرات کشور صادر کنندۀ طال در بازار کشور وارد کنندۀ طال} ميبايستی افزايش
يابد {؛ از اين رو بر عکس ارزش صادرات نام بردۀ آخری در بازار نام بردۀ نخست
کاھش خواھد يافت ،در حاليکه در کشور مبدأ که طال به آنجا ميرود افزايش خواھد
داشت .اما در واقع کاھش حجم طال فقط باعث افزايش نرخ بھره ميگردد در حاليکه
افزايش حجم طال نرخ بھره را کاھش ميدھد؛ و اگر اين نوسانات در نرخ بھره در
تعيين قيمت ھزينه ھا و يا در تعيين عرضه و تقاضا محاسبه نميشدند ،در آنصورت
اينھا در قيمت کاالھا کامالً بی تأثير می بودند.
در ھمان گزارش ن ،الکساندر} ،{N. Alexanderرئيس يک شرکت بزرگ
معامله با ھند در مورد سيل جريان بخارج نقره به ھند و چين در نيمه ھای سالھای ۵٠
 ،بخشا ً بدليل جنگ داخلی چين که از فروش محصول} قماش{انگليسی در چين
جلوگيری ميکرد و بخشا ً بدليل بيماری کرم ابريشم در اروپا که پرورش ابريشم را در
ايتاليا و فرانسه شديداً محدود کرده بود ،اينچنين اظھار نظر ميکند:
 «۴٣٣٧آيا جريان بخارج بطرف چين اتفاق می افتد يا بطرف ھند؟ نقره را به ھند
ميفرستند و با قسمت اعظم آن ترياک می خرند و اين نيز تماما ً به چين ميرود تا
پشتوانۀ خريد ابريشم را پايه ريزی کند؛ و موقعيت بازار ھند » ) عالرغم انباشت نقره
در آنجا ( «برای بازرگانان اين را سودمندتر ميکند که نقره ارسال کنند تا اينکه
منسوجات يا مصنوعات انگليسی را بفرستند «.۴٣٣٨ -» .آيا برای بدست آوردن آن
نقره جريان بخارج عظيمی از فرانسه نبوده است؟  -بله بسيار عظيم«.۴٣۴۴-».
بجای اينکه از فرانسه و ايتاليا ابريشم وارد کنيم ،ميزان عظيمی از آن را چه بنگالی و
چه چينی به آنھا صادر ميکنيم».
بکالمی ديگر ،نقره يعنی فلز پولی آن قاره را به جای کاال به آسيا ميفرستند ،نه
بدليل اينکه قيمت اين کاالھا در کشور توليد کننده شان)انگليس( افزايش يافته بلکه
بعلت اينکه کاھش يافته است ،کاھش يافته بدليل مازاد واردات آنھا به کشور واردکنندۀ
آنھا؛ و اين عالرغم اين واقعيت است که انگليس اين نقره را از فرانسه دريافت ميکرد
تئوری پول رايج قيمت ھا می
و بخشا مجبور بود با طال باز پرداخت نمايد .بر طبق
ِ
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بايستی در ارتباط با اينچنين وارداتی در انگليس کاھش يافته و در ھند و چين افزايش
يابند.
مثالی ديگر .در مقابل کميتۀ لردھا) ،(C.D. ١٨۶٨/۵٧وايلی} ،{wylieيکی از اولين
تجار ليورپول ،چنين گواھی ميدھد :
 « .١٩٩۴در اواخر  ١٨۴۵ھيچ کاسبی ای بارآورتر و با سودتری ] از پنبه ريسی[
وجود نداشت .اندوختۀ پنبه عظيم بود و پنبۀ مرغوب و مفيد را ميشد به }d ۴مخفف
 denariusبمعنی پنی{برای ھر پوند خريد و از اينچنين پنبه ای نخ سکوندا ميول
} { secunda muleشمارۀ  ۴٠خوبی درست ميشد که ھزينه آن از مبلغ متشابه ای
يعنی کل ھزينه بالغ بر پوندی  d ٨برای ريسنده ،متجاوز نبود .اين نخ پيچ وسيعا ً در
سپتامبر و اکتبر  ١٨۴۵به پوندی  ١٠٫۵و  d ١١٫۵فروخته و يا به قردادھای سفارشی
گذاشته ميشد ،و در بعضی موارد ريسنده سودی برابر با ھزينۀ خريد اوليۀ پنبه را
تحقق می بخشيد «.١٩٩۶ -».کسب و کار به بارآوربودن خود تا اوايل  ١٨۴۶ادامه
داد « ٢٠٠٠- ».سوم مارس  ١٨۴۴اندوختۀ پنبه»]  ۶٢٧٠۴٢عدل[« بيشتر از دو
برابر مقدار امروزی اش بود»] ھفتم مارس  ١٨۴٨که }اندوخته{ بالغ بود بر
 ٣٠١٠٧٠عدل [ و عالرغم اين قيمت آنزمان برای ھر پوند  d ١ ١/۴گرانتر بود» ]
 d ۶ ١⁄۴در مقابل  « [d ۵ھمزمان ،نخ پيچ – سکوندا ميول شمارۀ  ۴٠مرغوب-
برای ھر پوند از  d ١١/۵ – ١٢به  d ٩/۵در اکتبر و به  d ٧ ٣/۴در آواخر دسامبر
 ١٨۴٧کاھش پيدا کرد؛ نخ پيچ به ھمان قيمتی فروخته ميشد که برابر بود با قيمت
خريد پنبه ای که با آن رسيده شده بود )».ھمان منبع شمارۀ .( ٢٠٢٣ ، ٢٠٢١
شخصی اورستون را به نمايش ميگذارد که بر طبق آن پول
ت با غرض
اين فراس ِ
ِ
می بايستی « گرانتر» باشد زيرا که سرمايه « کمياب» است .در سوم مارس ١٨۴۴
نرخ بھرۀ بانک  ٣درصد بود؛ در اکتبر و نوامبر  ١٨۴٨به  ٨و  ٩درصد صعود کرد
و در ھفتم مارس  ١٨۴٨ھنوز  ۴درصد بود .قيمت پنبه بدليل توقف کامل فروش و
ھراس و اضطراب با نرخ بھرۀ باال بمثابۀ پيآمد آن ،بسيار به زير آن قيمتی که با
وضعيت عرضه آن مطابق بود ،تقليل داده شده بود .نتيجۀ اين از يک سو نزول شديد
ت توليد در آمريکا؛ و از آنجا افزايش
واردات در سال  ١٨۴٨بود و از سوی ديگر اف ِ
جديد در قيمت پنبه در سال  .١٨۴٩بر طبق نظر اورستون کاالھا بيش از حد گران
بودند زيرا پول بيش از حدی در کشور موجود بود.
 «٢٠٠٢جديدترين افت در وضعيت صنعت نخ ريسی بدليل کمبود مواد خام نيست
چون ھر چند ذخيرۀ مواد خام بسيار کاھش يافته است ،اما بنظر ميرسد که قيمت پائين
تر بوده است».
چه مغشوش کردن خوش آيندی است نزد اورستون بترتيب در مورد قيمت و
ارزش کاالھا با ارزش پول يعنی نرخ بھره .وايلی در جواب به سئوال  ٢٠٢۶قضاوت
تئوری پول رايج بدست ميدھد ،که مطابق با آن
کلی خود را در مورد
ِ
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کاردول} { cardwellو جناب چارلزوود}  { Sir Charles Woodدر می «١٨۴٧
لزوم به اجرا گذاشتن قانون بانک  ١٨۴۴را بطور تمام و کمال تأکيد نمودند»:
« به نظر من اين پرنسيب ھا دارای چنان خصلتی ھستند که به پول يک ارزش باالی
مصنوعی و به تمام کاالھا و توليدات يک قيمت مصنوعی و بطور مخربی نازل را
ميدھند».
در ادامه در مورد اثرات اين قانون بانک بروی کسب و کار بطور عمومی
ميگويد:
« از آنجا که براتھای چھار ماھه ،که حواله ھای منظمی از شھرھای صنعتی بر تجار
و بانکداران ھستند جھت خريد کاالھايی که بسمت اياالت متحده فرستاده ميشوند ،فقط
با قربانی کردن بسيار ميتوانستند تنزيل گردند ،اجرای سفارشات در محدودۀ وسيعی
منع گرديد تا بعد از نامۀ  ٢۵اکتبر دولت] تعليق قانون بانک[ که بروات چھار ماھه
دوباره قابل تنزيل گرديدند»).(٢٠٩٧
اما تعليق اين قانون بانک در اياالت نيز بمثابۀ ناجی عمل کرد.
 «٢١٠٢اکتبر قبلی»] «[١٨۴٧کمتر خريدار آمريکايی را که از اينجا خريد ميکرد
می يافتی که يکباره سفارشات خود را تا حدی که ميتوانست محدود نکرده باشد و
وقتی که رايزنيھای ما مربوط به گرانی پول به آمريکا رسيد ،تمام سفارشات جديد
متوقف شد «٢١٣۴» .گندم و شکر موارد استثنائی بودند .بازار گندم تحت تأثير
دورنمای برداشت محصول بود و شکر تحت تأثير انبار و واردات بی انداره٢١۶٣ ».
« از بدھکاريھای ما به آمريکا . . .بسياری توسط فروش اجباري کاالھای ارسالی
تسويه شد و من از آن بيم دارم که بخش بزرگی از آن بدليل ورشکستگی ھا در اينجا،
فسخ گرديد «٢١٩۶ » .اگر درست بخاطر بياورم در اکتبر  ١٨۴٧تا  ٧٠درصد بھره
روی بورس سھام ما پرداخت شد».
] بحران  ١٨٣٧با عواقب طوالنی اش ،که در دنباله اش در  ١٨۴٢يک دورۀ پس
غرض سرمايه داران صنعتی و تجار که
کوری خود
بحران کامل فرا رسيد ،و
از
ِ
ِ
ِ
مطلقا ً ديدن ھر گونه مازاد توليد را انکار ميکردند ــ چون از منظراقتصاد دانان عامی
يک چنين چيزی بی معنی و غير ممکن ميباشد!ــ دست آخر آنچنان اغتشاش فکريی را
آفريد که مکتب پول رايج اجازۀ يافت که دگم ھای خود را در مقياسی ملی بموقع اجرا
در آورد .قانون بانک  ١٨۴۵ / ١٨۴۴تصويب شد.
قانون بانک  ،١٨۴۴بانک انگليس را به يک شعبۀ انتشار اسکناس و يک شعبۀ
بانکداری تقسيم ميکند .اولی تضمينی – اغلب ضمانتھای دولتی – بالغ بر  ١۴ميليون
و جميع ذخيرۀ فلزی ،که حد اکثر نقرۀ آن ميتواند  ١/۴باشد ،را دريافت ميکند و در
ازاء مجموع اين دو مبلغ ،اسکناس انتشار ميدھد .تا آنجاييکه اينھا نزد عموم يافت
نميشوند ،در شعبۀ بانکداری قرار دارند و ھمراه با حجم کوچک سکه ای که برای
مصرف روزانه الزم است ) تقريبا ً يک ميليون( ذخيرۀ ھميشه آمادۀ آنرا تشکيل ميدھد.
شعبۀ انتشار اسکناس به عموم طال در عوض اسکناس و اسکناس در عوض طال
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باقی معامالت با عموم مردم از طريق شعبۀ بانکداری انجام ميگيرند.
ميدھد؛ ما ِ
بانکھای خصوصی ای که در انگليس و ويلز} {Walesدر  ١٨۴۴مجاز به انتشار
اسکناسھای خود بودند ،اين حق را حفظ ميکنند ،اما انتشار اسکناسشان سھميه بندی
ميشود؛ اگر يکی از اين بانکھا انتشار اسکناس خود را متوقف کند ،در آنصورت
بانک انگليس ميتواند سھم اسکناس بدون پشتوانۀ خود را با  ٢/٣از سھميۀ مقرر شده،
افزايش دھد؛ از ھمين طريق تا  ١٨٩٢انتشارخود را از  ١۴ميليون  £به £ ١۶٫۵
ميليون) دقيقا ً  (£ ١۶۴۵٠٠٠٠رسانيد.
بنابراين برای ھر پنج پوند طال که خزانۀ بانک را ترک ميکند ،يک اسکناس پنج
پوندی به شعبۀ انتشار باز ميگردد و از بين برده ميشود؛ برای ھر پنج ليرۀ زری که
به خزانه ميرود ،يک پنج پوندی جديد به گردش وارد ميشود .بدين شيوه ،گردش
کاغذی ايده آل اورستون که اکيداً از قوانين گردش فلزی تابعيت ميکند ،در عمل پياده
ِ
شده و لذا ،بنابر ادعای معتقدين به تئوری پول رايج ،بحرانھا ديگر برای ھميشه
ناممکن شده اند.
اما در واقع تفکيک بانک به دو شعبۀ مستقل ،مديريت آنرا از اين امکان که بتواند
در مواقع قطعی آزادانه به ھمۀ وسايل ممکنه دسترسی داشته باشد ،محروم کرد ،بدين
صورت که ميتوانست مواردی پيش آيد که شعبۀ بانکداری در شرف يک ورشکستگی
قرار داشت در حاليکه شعبۀ انتشار چندين ميليون طال و در ضمن  ١۴ميليون ضمانت
خود را دست نخورده محفوظ داشت .و اين ميتوانست با سھولت بيشتری اتفاق بيافتد
بخارج شدي ِد طال رخ
چون تقريبا ً در ھر بحرانی دوره ای پيش می آيد که يک جريان
ِ
ميدھد که عمدتا ً می بايست توسط ذخيرۀ فلزی بانک جبران گردد .اما برای ھر پنج
پوند}طال{ که به خارج جريان می يابد گردش داخلی از يک اسکناس پنج پوندی
محروم ميگردد و در نتيجه حجم وسايل َد َوران درست در لحظه ای که بيشترين
مصرف از آنھا و بيشترين احتياج به آنھا وجود دارد ،تقليل می يابد .قانون بانک
 ١٨۴۴کل بازرگانی جھانی را مستقيما ً برمی انگيزد که در ھنگام بروز بحران ذخيره
ای از اسکناس را احتکار کنند ،يعنی در واقع تشديد و تسريع کردن بحران .با يک
چنين افزايش مصنوعی تقاضا برای تطبيق پول يعنی برای وسيلۀ پرداخت و محدود
کردن ھمزمان عرضه آن ،نرخ بھره را به سطح تا کنون نشنيده بااليی در يک بحران
می کشاند؛ بجای رفع بحرانھا بعکس آنھا را تا چنان نقطه ای تشديد ميکند که يا کل
جھان صنعتی يا قانون بانک بايد متالشی گردد .دوبار ٢۵ ،اکتبر  ١٨۴٧و  ١٢نوامبر
 ١٨۵٧بحران به يک چنين نقطه ای رسيد؛ سپس دولت بانک را با تعليق قانون بانک
 ١٨۴۴از محدوديت در انتشار اسکناس رھانيد و اين در ھر دو مورد برای فائق آمدن
بر بحران کفايت ميکرد .در  ١٨۴٧آگاھی به اينکه ميتوان دوباره در مقابل ضمانتھای
درجه يک اسکناس دريافت کرد کافی بود که  ۴ – ۵ميليون اسکناس احتکار شده را
آفتابی کرده و به گردش وارد کند؛ در  ١٨۵٧تقريبا ً يک ميليون اسکناس بيشتر از حد
قانونی آن انتشار يافت ،اما فقط برای يک مدت خيلی کوتاه.
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اين را نيز بايست متذکر شد که مصوبۀ قانونی  ١٨۴۴ھنوز رد پايی که يادآور بيست
سال اول قرن بود ،زمانيکه بانک پرداختھای نقد را متوقف کرده بود و ارزش
اسکناسھا کاھش يافته بود ،را با خود ميکشيد .ترس از اينکه اسکناسھا اعتبار خود را
از دست بدھند ھنوز بسيار آشکار است ،ترسی بسيار بی اساس ،از آنجاييکه نشر
موجودی کشف شدۀ قديمی ای از اسکناس يک پوندی که ازگردش خارج شده بود تازه
عتمادی
در ،١٨٢۵بحران را متوقف کرد و لذا ثابت کرد که حتی در زمانه ای با بی ا
ِ
عمومی و عميق ،اعتبار اسکناسھا استوار باقی ميماند .و اين کامالً قابل درک است؛
زيرا گذشته از ھر چيز ،تمام ملت با اعتبارش پشتوانۀ اين نشان ارزشی است -.ف.
انگلس[
بگذاريد اکنون به چند اظھار نظر راجع به تأثير قانون بانک گوش فرا دھيم.
ج.ست.ميل} { J.ST.Millاعتقاد دارد که قانون بانک  ١٨۴۴سفته بازی مفرط را
نازل نگه داشت .خوشبختانه اين فرد دانا اين را در  ١٢ژوئن  ١٨۵٧گفت .چھار ماه
بعد بحران بروز کرد .او بطور تحت اللفظی به« مديران بانک و عموم بازرگانان»
تبريک گفت بخاطر اينکه آنھا
« خيلی بھتر از قبل ماھيت بحران تجاری را و آن خسارت عظيمی را که به خود و
عموم مردم از طريق حمايت از سفته بازی مفرط وارد ميکنند ،درک کرده اند».
) ١٨۵٧ B .C.شمارۀ ( ٢٠٣١
ميل}{ Millدانا معتقد است که اگر اسکناسھای يک پوندی« بعنوان پيش پرداخت
برای صاحبان کارخانه و ديگران که دستمزد ھا را می پردازند ،انتشار يابند . . .لذا
اسکناسھا ميتوانند به دست ديگرانی بيافتند که آنھا را در مصرف خرج ميکنند ،و در
اين صورت اسکناسھا در واقع در خود تشکيل يک تقاضا برای کاال را ميدھند و
ميتوانند طی مدت زمانی گرايش به ترفيع افزايش قيمت داشته باشند»].شمارۀ .[٢٠۶۶
پس آيا آقای ميل ميپندارد که کارخانه داران دستمزد باالتری را خواھند پرداخت چون
آنھا آن را به کاغذ بجای طال می پردازند؟ و يا آيا او معتقد است که اگر کارخانه دار
پيش پرداخت خود را به اسکناسھای صد پوندی دريافت کند و آنھا را با طال معاوضه
کند ،در نتيجه اين دستمزد ھا تقاضای کمتری را نسبت به اينکه اگر آنھا بالفاصله با
اسکناس ھای يک پوندی پرداخت ميشدند ،بوجود ميآورند؟ و آيا او نميداند که مثالً در
برخی نواحی معدنی دستمزدھا توسط اسکناسھای بانکھای محلی پرداخت ميشد
بطريقی که تعدادی کارگر جمعا ً يک اسکناس پنج پوندی را با ھم دريافت ميکردند؟ آيا
اين باعث افزايش تقاضايشان ميشود؟ يا آيا بانکداران به کارخانه داران مساعدۀ
راحترو بزرگتری را با اسکناسھای ريز ميدھند تا با اسکناسھای درشت؟
] اين ترس عجيب و غريب از اسکناسھای يک پوندی نزد ميل توضيح ناپذير می بود
ھر آنگاه ھمۀ کارھای اقتصاد سياسی اش نشانی از يک اکلکتيسم نداشت که در مقابل
ھيچ تناقضی تأمل نميکند .از طرفی در مورد خيلی چيزھا به توک } { Tookeدر
مقابل اورستون حق ميدھد ،از طرف ديگر معتقد است که قيمت کاالھا توسط حجم
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پول قابل دسترس تعيين ميشود .او بھيچوجه متقاعد نشده است که صرفنظر از ھر
دی انتشار يافته ،يک ليرۀ زر به خزانۀ بانک
چيز ديگر ،برای ھر اسکناس يک پون ِ
سرازير ميگردد .او از اين ھراس دارد که حجم وسايل گردش افزايش يافته و در
نتيجه قيمتشان تنزل يابد} .{devaluatedيعنی قيمت کاالھا صعود کند .تنھا اين و نه
ھيچ چيز ديگر در پس ترديد ياد شدۀ باال نھفته است .ف .انگلس [
توک در مورد تقسيم بانک به دو شعبه و احتياط مفرط جھت تضمين نقد شدگي
اسکناسھا در مقابل ١٨۴٨ / ١٨۵٧ C. D.اينچنين اظھار نظر ميکند :
بزرگتر نرخ بھره در  ١٨۴٧در مقايسه با  ١٨٣٧و  ١٨٣٩منحصراً بدليل
نوسانات
ِ
تقسيم بانک به دو شعبه ميباشد – (٣٠١٠).ضمانت اسکناسھا نه در  ١٨٢۵و نه در
 ١٨٣٧يا  ١٨٣٩خدشه دار نشد -(٣٠١۵).تقاضا برای طال در  ١٨٢۵تنھا پرکردن
خالءيی که توسط بی اعتباری کامل اسکناسھای يک پوندی بانکھای شعبه پديد آمده
بود را ھدف دشت؛ اين خالء تنھا ميتوانست با طال پر شود تا اينکه بانک انگليس نيز
مبادرت به انتشار اسکناسھای يک پوندی نمود -(٣٠٢٢).در نوامبر و دسامبر ١٨٢۵
کوچکترين تقاضايی برا طال جھت صادرات وجود نداشت «(٣٠٢٣).زمانيکه بانک
ت
دچار بی اعتباری چه در داخل و چه در خارج ميشود ،پی آمد معلق سازی پرداخ ِ
سود سھام و سپرده ھا بسيار بزرگتر از تعليق پرداخت اسکناسھا ميباشد.(٣٠٢٨)».
 «٣٠٣۵آيا شما موافق نيستيد که ھر شرايطی که نھايتا ً اين اثر را داشته باشد که تبديل
پذيری اسکناسھا را بخطر بياندازد ،به احتمال قوی در ھنگامۀ فشار بر اوضاع
ِ
تجاری مشکالت جدی ای را ببار خواھد آورد؟ نه ،بھيچوجه».
در طی  « ١٨٣٧يک افزايش انتشار از جانب شعبۀ گردشی} چھار کلمۀ آخر فقط در
ترجمۀ انگليسی و دانمارکی آمده است{ ميتوانست به پر کردن مجدد خزانۀ بانک
ياری رساند ،ھمانگونه که در  ١٨٢۵کرد.(٣٠۵٨) ».
نيومارک در مقابل  ١٨۵٧ B.Aاظھار داشت:
جداسازی »)بانکھا(« به شعبه ھا و نتيجۀ الزامی
 «١٣۵٧اولين اثر ناھنجار  ...اين
ِ
بانکی بانک انگليس يعنی آن بخش
دو بخش کردن ذخيرۀ طال اين بوده که کسب و کار
ِ
از کاسبی بانک انگليس که آنرا در ارتباط مستقيم تری با بازرگانی کشور قرار ميدھد،
فقط با نيمی از مبلغ ذخيره ای پيشين انجام ميگرفت .از اين تقسيم کردن ذخيره آنچنان
شرايطی ببار آمده که ھر گاه ذخيرۀ شعبۀ بانکی کاھش می يابد ،ھر چند کاھشی قليل،
اقدامی از طرف بانک انگليس روی نرخ تنزيل را ضروری ميکند .لذا اين کاھش
ذخيره از اين بابت باعث ايجاد يک سلسله تغييرات و جھشھا در نرخ تنزيل
ميگردد .١٣۵٨ -».تقريبا ً تعداد  ۶٠تا از اين تغييرات از  )« ١٨۴۴تا ژوئن «(١٨۵٧
رخ داده است در صورتيکه اين تغييرات قبل از  ١٨۴۴در يک طول زمانی مشابه
بزحمت به يک دوجين بالغ ميشدند».
اظھار پالمر}  ،{ Palmerکه از  ١٨١١رئيس و مدتی ھم مدير عامل بانک انگليس
بوده ،در مقابل  ١٨۴٧ / ١٨۵٧ C.Dکميتۀ لردھا نيز بويژه جالب توجه است:
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 «٨٢٨در دسامبر  ١٨٢۵تقريبا ً  £ ١١٠٠٠٠٠طال در بانک باقی بود .اگر در آن
زمان اين قانون ») «(١٨۴۴موجود بود ،آن }بانک{ بدون شک ميبايستی کامالً به
ورشکستگی کشيده ميشد .فکر ميکنم که انتشار در دسامبر  ۵يا  ۶ميليون اسکناس در
يک ھفته بود که آن ھراس و اضطرابی که در آن دوره وجود داشت را تخفيف
ميداد».
 «٨٢۵اولين دوره ای »)از اول ژوالی  «(١٨٢۵که در آن قانون بانک کنونی
ميتوانست عقيم بماند ،اگر بانک تالش در به انجام رساندن معامالتی که در آنزمان
عھده دار شده بود ميکرد ٢٨ ،فوريۀ  ١٨٣٧بود؛ در آن دوره بانک  £ ٣٩٠٠٠٠٠تا
 £ ۴٠٠٠٠٠٠طال در تصرف داشت ،پس برای آن فقط  £ ۶۵٠٠٠٠ذخيره باقی
ميماند .دوره ای ديگر در سال  ١٨٣٩است و از نھم ژوالی تا پنجم دسامبر بطول می
انجامد «٨٢۶ -».ميزان ذخيره در اين مورد چقدر بود؟  -ذخيره روی ھمرفته در پنجم
سپتامبر  £ ٢٠٠٠٠٠منفی بود) . (The reserve was minus altogetherسپس
در پنجم نوامبر به يک ميليون يا يک ميليون و نيم افزايش يافت «٨٣٠ - ».قانون
 ١٨۴۴از کمک بانک به تجارت آمريکا در سال  ١٨٣٧جلوگيری بعمل می آورد.
» « ٨٣١-سه تا از بزرگترين بنگاھھای آمريکايی بودند که ورشکست شدند . . .تقريبا ً
ھر بنگاه مرتبط با آمريکا در وضعيت بی اعتباری بسر ميبرد ،و اگر بانک در آنزمان
به کمک گرفته نميشد ،من فکر نمی کنم که بيشتر از يک يا دو بنگاه بتوانستند پايداری
کنند «٨٣۶ - ».فشار در  ١٨٣٧با  ١٨۴٧قابل مقايسه نيست .فشار در سال اولی غالبا ً
محدود به تجارت آمريکا ميشد). ٨٣٨ -».در اوان ژوئن  ١٨٣٧مديريت بانک بحث
ميکرد که چگونه ميتوان بر فشار فائق آمد(« بعضی از آقايان از اين عقيده دفاع
ميکردند  . . .که پرنسيب صحيح اين است که نرخ بھره افزايش داده شود که توسط آن
قيمت کاال کاھش خواھند يافت؛ خالصۀ کالم اينکه پول را گران و کاالھا را ارزان
کنند ،بدينوسيله ترتيبات پرداخت به خارج داده ميشد ) by wich the foreign
 «٩٠۶- » .(payment would be accomplishedاستقرار يک محدوديت
طبيعی
مصنوعی بر اختيارات بانک در قانون  ،١٨۴۴بجای محدوديت قديمی و
ِ
اختيارات بانک ،يعنی حجم واقعی ذخيرۀ فلزی اش ،گرايش به ايجاد دشواريھای
مصنوعی و لذا تأثيرگذاری بر قيمت کاالھا دارد که اگر بدليل مصوبات اين قانون
نبود ،ھيچ ضرورتی نداشت «٩۶٨ -».اينگونه که قانون  ١٨۴۴عمل ميکند نميتوان
تحت شرايط عادی ذخيرۀ طالی بانک را اساسأ به زير نه و نيم ميليون کاھش داد .اين
باعث فشار روی قيمتھا و اعتبارات خواھد شد که مسبب چنان تحول شديدی در
معامالت با کشور ھای خارجی ميشود که ورود طال افزايش خواھد يافت و بھمان
ميزان طالی شعبۀ انتشارات بيشتر خواھد شد «٩٩۶».با اين محدوديتی که آدم
»]بانک[« اکنون در معرض آن است ،آدم چنان حجمی از نقره را که در موقع
تأثيرگذاری بر ارز خارجی مورد احتياج است ،در اختيار ندارد «٩٩٩» .ھدف از
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مصوبه ای که حجم نقرۀ بانک را به يک پنجم تقليل ميداد چه بود؟  -من نميتوانم به
اين پرسش پاسخ دھم».
تئوری پول رايج ،که
ھدف گران کردن پول بود ،درست ھمانگونه ،صرفنظر از
ِ
جدا سازی آن دو شعبۀ بانکی و اجبار بانکھای ايرلندی و اسکاتلندی به اينکه برای
انتشار اسکناس بيش از يک ميزان معين بايد طال ذخيره داشته باشند ،نيز ھمان را
ھدف را داشت .اين با خود يک عدم تمرکز ذخيرۀ ملی فلز را بھمراه داشت که قابليت
ارز نامناسب تقليل ميداد .تمام اين مصوبات زيرين بھدف
آنرا برای اصالح نرخھای ِ
افزايش نرخ بھره بود :که بانک انگليس نبايد بيش از  ١۴ميليون اسکناس انتشار دھد
مگر بازای ذخيرۀ طال؛ که شعبۀ بانکی بايد ھمانند يک بانک معمولی اداره شود که
نرخ بھره را در زمانھايی که پول بسيار است پائين آورده و در زمانھای با کمبود پول
آنرا باال ببرد؛ محدود کردن ذخيرۀ نقره ،يعنی اصلی ترين وسيلۀ اصالح نرخھای ارز
با قاره} منظور اروپای قاره است{ و آسيا؛ احکام مربوط به بانکھای ايرلندی و
اسکاتلندی که ھر گز برای صادرات احتياج به طال نداشتند اما حاال بايد آنرا به بھانۀ
پذيری اسکناسھايشان که در واقع تنھا مجازی است ،نگه دارند .حقيقت
تضمين تبديل
ِ
ِ
اين است که قانون  ١٨۴۴برای اولين بار در  ١٨۵٧باعث ھجوم به بانکھای
اسکاتلندی بدنبال طال شد .قانون بانک جديد بدين ترتيب ھيچ تفکيکی بين جريان
بخارج طال و ورود آن به داخل نميگذارد ،ھر چند ،ھمانگونه که لزوم به گفتن ھم
ندارد ،تأثيرشان کامالً متفاوت ميباشد .و از اين بابت است آن نوسانات عظيم و مداوم
در نرخ بازار بھره .پالمر} {Palmerدر مورد نقره در دو نوبت  ٩٩٢و  ٩٩۴اظھار
ميدارد ،که بانک فقط وقتی ميتواند نقره بازای اسکناس بخرد که نرخ ارز برای
انگليس مناسب باشد ،يعنی وقتی که وفور نقره باشد؛ زيرا:
 « ١٠٠٣ھدف از نگه داری يک ذخيرۀ قابل مالحظۀ فلزی از نقره تنھا ميتواند تسھيل
پرداختھای خارجی باشد ،تا زمانيکه نرخ ارز بر عليه کشور است «١٠٠۴».نقره. . .
يک کاالست که چون در تمام ديگر نقاط دنيا پول است ،مناسب ترين کاال . . .برای
اين منظور ميباشد ]» .پرداخت خارجی[« فقط ايالت متحده در اين اواخر منحصرأ
طال دريافت کرده است».
از نظر او بانک در دوره ھای کساد اجباری به افزايش نرخ بھره به باالی سطح
قديمی  ۵درصدی اش ندارد ،تا زمانيکه ھيچ نرخ ارز نا مناسبی طال را به خارج
ِ
کشور نمی کشاند .اگر بخاطر قانون  ١٨۴۴نبود ،بانک قادر بود ھمۀ براتھای درجه
يکی ) ( First class billsرا که به آن ارائه ميشدند ،بدون دشواری تنزيل
نمايد ١٠١٨).تا  .( ١٠٢٠اما با قانون  ١٨۴۴و تحت آن شرايطی که بانک در اکتبر
 ١٨۴٧خود را در آن يافته بود
« ھيچ نرخ بھره ای يافت نميشد که بانک نتواند از بنگاھھای اعتباری مطالبه کند و
آنھا بخاطر بانجام رساندن پرداختھايشان راضی به پرداخت آن نباشند.[١٠٢٢]».
و اين نرخ بھرۀ باال دقيقا ً ھدف اين قانون بود.
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 . . . «١٠٢٩من خواھانم که تمايز بزرگی را بين تأثير نرخ بھره بر تقاضای
ھدف منع ازدحام تقاضا روی
خارجی»] برای فلز قيمتی[« و يک افزايش بھره با
ِ
بانک در دورۀ کمبود اعتبار داخل کشوری ،قائل شوم «١٠٢٣».قبل از قانون ١٨۴۴
 ...زمانيکه نرخھای ارز بنفع کشور بودند وھراس و اضطراب مثبت و تشويق در
کشور حاکم بود ،ھيچ محدوده ای برای انتشار گذاشته نشد چيزيکه تنھا توسط آن ميشد
اين اوضاع مضطرب را تخفيف داد».
کسی که برای  ٣٩سال پستی را در رياست بانک انگليس اشغال کرده اينچنين
اظھار نظر ميکند .اجازه بدھيد حاال به يک بانکدار خصوصی ،تولز}،{Twells
گوش فرا دھيم که ازسال  ١٨٠١شريک سپونر ،آتوود و شرکاء} Spooner,
{Attwood & coميباشد .از تمام گواھان مقابل  ١٨۵٧ B.Cاو تنھا کسی است که
چشم اندازی از اوضاع واقعی کشور بما ميدھد و نزديک شدن بحران را می بيند.
گذشته از آن او نوعی خرده شيلينگ}} {little shilling manتولز پروژه ای را در
مورد کاھش طالی موجود در پول مطرح کرد ) {(little shilling projectاھل
بيرمينگھام است ،ھمانند شرکايش برادران آتوود ،که بنيانگذاران اين مکتب ھستند).
رجوع کنيد به نقد اقتصاد سياسی ،صفحۀ  (۵٩او گواھی ميدھد:
 « ۴۴٨٨به نظر شما قانون  ١٨۴۴چگونه عمل کرده است؟ اگر بخواھم بعنوان
بانکدار بشما جواب بدھم بايد بگويم که بسيار عالی عمل کرده است چون حاصل
بسيار غنی ای برای بانکداران و سرمايه داران ]پولی[ از ھر نوع ببار آورده است.
اما برای معامله گر کوشا و صادق که به استواری در نرخ تنزيل احتياج دارد تا
قرارھايش را با اطمينان انجام دھد ،بسيار بد عمل کرده است  . . .استقراض پول را
به سود آورترين پيشه مبدل کرده است «۴۴٨٩ ».آيا آن ]قانون بانک[ بانکھای
سھامی لندن را قادر ميسازد که به سھامدارانشان از  ٢٠تا  ٢٢درصد پرداخت نمايند؟
 چندی پيش يکی از آنھا  ١٨درصد و فکر ميکنم که ديگری  ٢٠درصد می پرداخت؛آنھا می بايست قانون بانک  ١٨۴۴را قويا ً حمايت کنند «۴۴٩٠ ».معامله گران جزء و
تجار آبرومند که سرمايۀ بزرگی ندارند  . . .آن در واقع آنھا را در تنگنای عظيمی
قرار ميدھد  . . .تنھا وسيله ای که من برای آگاھی يافتن از اين دارم اين است که
ميبينم معموالً تعداد شگفت آوری از حواله ھای آنھا پرداخت نشده اند .اين حواله ھا
معموالً کوچکند و شايد چيزی از  ،£ ١٠٠ – ٢٠بسياری از آنھا پرداخت نميشوند و
بصورت پرداخت نشده به تمام نقاط کشور عودت داده ميشوند ،چيزيکه غالبا ً نشانی
است از شرايط نامساعد در بين  . . .کاسبکاران جزء».
او در  ۴۴٩۴اعالم ميدارد که کسب و کار ھم اکنون سودمند نيست .اظھارات
زيرين او مھم اند زيرا نشان ميدھند که او وجود پنھان بحران را در حاليکه ديگران
ھيچ اطالعی از آن نداشتند ،مالحظه کرده بود.
 «۴۴٩۴اجناس قيمتشان را در مينسينگ لين} { Mincing Laneنگه ميدارند اما ما
چيزی نميفروشيم ،ما بھيچ قيمتی نمی توانيم بفروشيم؛ ما قيمت اسمی را نگه ميدارم».
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 ۴۴٩۵او به مورد زيرين اشاره ميکند :يک فرانسوی برای يک دالل در مينسينگ
لين به مبلغ  £ ٣٠٠٠کاال برای فروش به يک قيمت معين ميفرستد .دالل نمی تواند
قيمت درخواستی را بدست آورد و مرد فرانسوی نميتواند به زير اين قيمت بفروشد.
کاالھا فروش نرفته می مانند اما فرانسوی محتاج پول است .بنا براين دالل به او
 £ ١٠٠٠پيش پرداخت ميدھد ،بگونه ای که فرانسوی با کاالھا بعنوان ضمانت برات
 £ ١٠٠٠را برای سه ماه روی دالل ميکشد .بعد از سه ماه موعد برات سر ميرسد اما
کاالھا کماکان غير قابل فروشند .دالل مجبور است که برات را بپردازد و ھر چند او
ضمانت £ ٣٠٠٠دارد ولی نميتواند آنرا نقد کند و به مشکل برمی خورد .بدين ترتيب
يکی ديگری را با خود بزير ميکشاند.
 «۴۴٩۶با توجه به صادرات عمده  . . .وقتی اوضاع کسب و کار در کشور کساد
است ،اين لزوما ً يک صادرات عظيم را ناگزير ميگرداند « ۴۴٩٧».آيا به نظر شما
مصرف داخلی کاھش داشته است؟ بله ،واقعأ بسيار ھم زياد . . .بی اندازه . . .
کاسبکاران جزء در اينجا بھترين مدرک ھستند « ۴۴٩٨ » .با اين حال واردات خيلی
عظيم اند؛ آيا اين نشانی از مصرف باال نميباشد؟ -بله ھمينطور است اما اگر بتوان
فروخت؛ اما بسياری از انبارھا از اين چيزھا مملوند؛ در آن مثالی که ھم اکنون
آوردم ،به مبلغ  £ ٣٠٠٠کاال وارد شده است که غير قابل فروشند».
 « ۴۵١۴وقتی که پول گران است ،پس ميخواھيد بگوئيد که سرمايه ارزان است؟-
بله».
بنا براين اين مرد بھيچوجه با اين عقيدۀ اورستون که نرخ بھرۀ باال مساوی است با
سرمايۀ گران ،ھم رأی نيست.
شرح زيرين نشان ميدھد که کسب و کار ھم اکنون چگونه اداره ميشود:
 «۴۵١۶ديگران بسيار وسيع عمل ميکنند و معامالت وارداتی و صادراتی شگرفی را
انجام ميدھند که بسيار فراتر از حدی که سرمايه شان آنھا را محق ميکند ميباشد؛ در
اين موارد ھيچ شکی نميتوان داشت .اين مردان ممکن است موفق شوند؛ ممکن است
تصادفا ً خوش شانسی آورده و ثروت کالنی را کسب کنند و امورشان را ترتيب دھند.
اين عمدتأ سيستمی است که اکنون بخش بزرگی از تجارت طبق آن اداره ميشود.
کسانی خسارات  ،٣٠ ،٢٠و  ۴٠درصدی روی محموله شان را تقبل ميکنند؛ شايد که
مبادلۀ مخاطره آميز بعدی ھمه را به آنھا بر گرداند .اگر در يک مورد بعد از ديگری
شکست بخورند ،ورشکسته ميشوند؛ و اين ھمان چيزيست که اخيراً اغلب شاھد آن
بوده ايم ،بنگاھھای تجاريی بوده اند که بدون اينکه يک شاھی از دارايی شان بجا
بماند ،ور شکست شده اند».
 «۴٧٩١نرخ بھرۀ پائين »] در ده سال گذشته[« حقيقتا ً بر عليه بانکداران عمل ميکند،
اما مگر اينکه من دفاتر را به شما نشان دھم در غير اينصورت بسيار مشکل است که
بشما توضيح دھم که به چه ميزان سودھا »] مال خودش[« اکنون از آنچه که قبأل
بودند بيشترند .وقتی که بھره بجھت انتشارات بی اندازه ،پائين است ،ما پس اندازھای
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عظيمی داريم؛ وقتی که بھره باالست ،در نتيجه ما از اين طريق منفعت ميبريم- ».
 «۴٧٩۴وقتی که پولھا را ميتوان به نرخ بھرۀ معتدلی بدست آورد ،تقاضای بيشتری
روی آنھا داريم؛ ما بيشتر وام ميدھيم؛ اينگونه عمل ميکند»] برای ما بانکدارھا[«
آنگاه که باال ميرود}نرخ بھره{ ما بيشتر از آنچه که منصفانه است دريافت ميکنيم؛ ما
بيشتر از آنچه که بايد بدست می آوريم».
ما ديديم که اعتبار اسکناس بانک انگليس چگونه توسط تمام متخصصين ،محکم و
استوار محسوب ميشود ،معھذا قانون بانک  ٩ – ١٠ميليون طال را برای
تسعيرپذيريشان کامالً محبوس ميکند .قدوسيت و مصونيت اين ذخيره بدين ترتيب
بسيار فراتر از آنکه نزد محتکران قديمی بود سوق داده ميشود .و .براون
} ) {W.Brownليورپول( اظھار ميدارد: ٢٣١١ ،١٨۴٧/ ١٨۵٧ C.D ،
« راجع به فايده ای که اين پولھا ) خزانۀ فلزی در شعبۀ انتشارات( درآن زمان
داشتند ،ميتوانستند بھمان راحتی به دريا ريخته شوند؛ ھيچ امکانی برای استفاده از
ھيچکدام از آنھا بدون زير پا گذاشتن قوانين پارلمان موجود نبود».
پيمانکار ساختمانی ،اِ .کپس } ،{E.Cappsکه قبالً ھم ازاو نقل و قول شد و
اظھاراتش برای تشريح سيستم ساختمان سازی مدرن در لندن مورد استفاده قرار
گرفت) جلد دو فصل  ،(٢٢درک خود را از قانون بانک  ١٨۴۴بشکل زير جمع بندی
ميکند): ( ١٨۵٧ B.A
 «۵۵٠٨رويھمرفته شما معتقديد که اين سيستم کنونی) قانون بانک( به گونه ای يک
ای سود ھای صنعتی به جيب رباخوار ميباشد؟-
تدبير زيرکانه برای رساندن دوره ِ
بله ھمينطور است .من ميدانم که در بخش ساختمانی اينگونه عمل ميکرده است».
ھمانگونه که قبالً ھم اشاره شد بانکھای اسکاتلندی توسط قانون بانک ١٨۴۵
باجبار وارد سيستمی شبيه به سيستم انگليسی شدند .آنھا برای انتشار اسکناس فراتر از
حد مقرر شده برای ھر بانک ،ملتزم به نگھداری طال در ذخيرۀ خود بودند .در مورد
اينکه اين چه اثری داشت در اينجا چند گواھی در مقابل  ١٨۵٧ B.Cآورده ميشود،
کندی} ،{ Kennedyرئيس بانک اسکاتلند:
 «٣٣٧۵آيا چيزی در اسکاتلند قبل از تصويب قانون  ١٨۴۵يافت ميشد که بشود نام
آنرا گردش طال گذاشت؟ -نه بھيچوجه «٣٣٧۶».آيا از آن ببعد ھيچ افزايشی در
گردش طال وجود داشت؟ نه ،اصالً؛ مردم از طال بدشان ميآيد) The people dislike
 ٣۴۵٠ - ».(goldمجموع تقريبا ً  £ ٩٠٠٠٠٠طال که بانکھای اسکاتلندی از ١٨۴۵
مجبور به نگھداريشان شده بودند بنظر او تنھا ميتوانست مضر باشد و « بھمان حجم
از سرمايۀ اسکاتلند را بشکل غير سود آوری تحليل می برد».
در ضمن آندرسون} {Andersonرئيس بانک اتحاد اسکاتلند.
 «٣۵۵٨آيا فشار برای طال از طرف بانکھای اسکاتلندی روی بانک انگليس تنھا
نگھداری طال در
مربوط به نرخ ارز خارجی ميشد؟ ھمينطور است؛ و اين فشار با
ِ
اِدينبورگ} { Edinburgتخفيف داده نميشود «٣۵٩٠ -».تا زمانيکه ما ھمان ميزان
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اوراق بھادار در بانک انگليس» )يا در بانکھای خصوصی انگليس(« داريم ،ھمان
توانايی قبلی را در بيرون کشيدن طال از بانک انگليس داريم».
نھايتا ً مقالۀ ديگری از« اکونوميست») ويلسون(:
« بانکھای اسکاتلندی مبالغی پول نقد بکار نيافتاده را نزد عاملين لندنی شان نگه
ميدارند .اينھا آنھا را در بانک انگليس نگه ميدارند .اين ،در محدودۀ آن مبالغ ،به
بانکھای اسکاتلندی تسلطی بر ذخيرۀ فلزی بانک را ميدھد و آن } ذخيرۀ فلزی{در
اينجا ھميشه در آن مکانی ست که به آن احتياج است،يعنی زمانيکه پرداختھای
خارجی بايد انجام گيرند ».اين سيستم توسط قانون  ١٨۴۵مختل گرديد:
« بمثابۀ پيامدی از قانون  ١٨۴۵برای اسکاتلند در اين اواخر سيل خروج سکۀ
عظيمی از بانک ،تنھا بمنظور تدارک يک تقاضای احتمالی در اسکاتلند که ممکن
است ھرگز ھم اتفاق نيافتد ،بوقوع پيوست . . .از آن زمان ببعد بطور منظم مبلغ
ھنگفتی در اسکاتلند محبوس شده است و مبلغ قابل مالحظۀ ديگری مدام بين لندن و
اسکاتلند در رفت و برگشت است .اگر برھه ای فرا برسد که يک بانک اسکاتلندی
انتظار افزايش تقاضا برای اسکناسش را داشته باشد ،از لندن صندوقی طال به آنجا
فرستاده ميشود؛ وقتيکه آن دوره بسر رسيد ھمان صندوق ،معموالً گشوده نشده ،به
لندن بازپس فرستاده ميشود" )» .انونوميست" ٢٣ ،اکتبر .(١٨۴٧
]و پدر قانون بانک ،بانکدار ساموئل جونز لويد ،الياس لرد اورستون در رابطه با ھمۀ
اين موارد چه ميگويد؟
او در مقابل  C.Dکميتۀ لردھا در ھمان  ١٨۴٨تکرار کرد که « کمبود پول و نرخ
بھرۀ باال بسبب فقدان سرمايۀ کافی را نميتوان با انتشار بيشتر اسکناس بانکی تخفيف
داد.(١۵١۴ )».
ھر چند تنھا اجازۀ افزايش انتشار اسکناس ،صادر شده در نامۀ حکومتی مورخۀ ٢۵
اکتبر  ،١٨۴٧کافی بود تا بحران تخفيف داده شود».
او مصر است بر اينکه:
« نرخ بھرۀ باال و کسادی وضع کارخانه ھای صنعتی پيامد ضروری کاھش سرمايۀ
مادی ای بود که ميتوانست به مصرف اھداف صنعتی و تجاری برسد.(١۶٠۴)».
اوضاع کسا ِد کارخانه ھای صنعتی در طول ماھھا از اين بابت بود که
و معھذا
ِ
کااليی مادی ،انبارھای کاال را لبريز کرده و صريحا ً غير قابل فروش بود ،و
سرمايۀ
ِ
دقيقا ً بھمين دليل سرمايۀ مول ِد مادی کامالً يا بخشا ً بيکار مانده بود که مبادا باز ھم
کااليی غيرقابل فروش توليد کند.
سرمايۀ
ِ
او در مقابل کميتۀ بانک  ١٨۵٧ميگويد:
توکل عاجل و اکيد به پرنسيبھای قانون  ١٨۴۴ھمه چيز منظم و آسان
« از طريق
ِ
پيش رفته است ،سيستم پولی محفوظ و استوار است ،رفاه مملکت انکارناپذير است،
اعتماد مردم به ھوشمندانه بودن قوانين  ١٨۴۴روزانه افزايش می يابد ،و اگر کميته
خواھان برھانھای عملی بيشتری برای سالمت پرنسيبھايی که آن } قانون{ بر آنھا
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استوار است و يا نتايجی که آن ببار آورده ميباشد ،پس پاسخ حقيقی و بسنده به کميته
کنونی مملکت...
کار
ِ
اينچنين است :نگاه به اطرافتان کنيد ،نگاه کنيد به وضع کسب و ِ
خرسندی مرم را نظاره کنيد ،به رفاه و ثروتی که بدرون ھر طبقه ای از اجتماع راه
يافته نظر افکنيد؛ و پس از اينکه چنين کرديد؛ کميته قادر خواھد بود که در مورد
کاری قانونی که اين نتايج را موجب شده به تصميم گيری بنشينيدB.C».
توقف ادامه
ِ
 ١٨۵٧شمارۀ .(۴١٨٩
به اين ساقی نامه ای} dithyrambusسرود درھم و برھم و پر حرارت يونانيان
باستان{ که اورستون برای کميته در چھاردھم ژوالی خواند ،در جواب آنتی
ستروفی}  antistrophiصنعت تجنيس در تراژدی ھای يونانی{ در  ١٢نوامبر
ھمان سال به شکل نامه ای به مديريت بانک رسيد که در آن دولت قانون معجزه آسای
 ١٨۴۴را برای نجات آنچه برای نجات دادن باقی بود ،معلق کرد -.ف  .انگلس[.
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