
G A Z D A S Á G É S P O L I T I K A 
KÖZGAZDASÁGI CSODADOKTOROK AZ U.S.A.�BAN 

Komoly és komolytalan tervek szültnek napról napra az U.S.A.�ban. 
Egyet ezek közül — a Towsend�féle népboldogitó tervet a Korunk ismertette 
áprilisi számában. A következ�kben néhány — részben ujabb — közgazdasági 
tervet mutatunk be, amelyek a válságot, speciálisan az U.S.A.�ban, kivánják 
leküzdeni. 

Komolyságban — legalább is komoly külsziniben — ezek közt els� helyen 
áll Irving Fisher tanár terve. A professzor neve nem ismeretlen Európában 
sem. T�le származik a néhány év el�tt felvetett ötlet: a pénz értékének száza-
lékos csökkentése. Amilyen nagy zajt okozott ez a bizarr ötlet, olyan hamar 
ki is mult. A néhai agytrust tagja pár hónappal ezel�tt uj tervet tálalt fel: a 
100%�os pénz ötletét. Mindjárt mondjuk is meg, hogy nem a 100%�os arany�
fedezetü pénzt értette ez alatt. Itt egyszerüen arról van szó, hogy a hitel le-
gyen 100 százaléktan fedezve. A mai bankrendszer mellett a helyzet ez: a 
bankok a pénztárukban lev� készpénznek sokszorosát bocsájtják ki hitelként. 
Baj ebb�l — normális id�ikben — nem származik, csupán akkor, ha a betéte-
sek egyszerre megrohannák a bankot, ha a hitelez�k készpénzt kivánnának a 
szokásos bankjóváirás helyett. Amig azonban ilyen „run", ilyen bankmegro�
hanás nem következik be, zavartalanul működik ez a hitelrendszer, amelynek 
alapvet� jellege, hogy a hitelez�k nem jelentkeznek egyszerre készpénzért. A 
pénzrendszer a kapitalista társadalomban igy a következ�kép' épül fel: a 
kibocsátó jegybank a törvényileg megszabott keretek közt bocsájt ki bank-
jegyeket, pl. az aranyfedezet 3—4�szeresét. Ezekre a bankjegyekre aztán hiteit 
épitenek, még pedig a mai arány szerint a nyugateurópai bankok általában a 
tizszeresét bocsájtják ki hitelbe annak az összegnek, amely készpénzként 
pénztárukban, vagy a jegybanknál fekszik. Ez a nyers számitás is mutatja, 
hogy a hitelélet kapcsolatos az aranyfedezettel: minél több az arany, annál 
nagyobb a kibocsátható bankjegyek mennyisége és annál nagyobb mennyiségű 
hitelt nyithat a bankszervezet. Már mostan: pénz alatt nem csupán a köznapi 
értelemben vett bankjegyet (és váltópénzt) kell értenünk, hanem a hitelt is, 
a hitelpénzt, amely talán sohasem kerül bankjegyformába, mert bankjováirá�
sok és terhelések utján nyilvánul meg. „Giralgeld" — a német neve ennek a 
pénznek, amely sokszorosa a bankóforgalomnak, különösen a nyugati álla-
mokban, valamint Amerikában, ahol csak a kis napi bevásárlások egy részét 
fizetik ki készpénzzel, mig a forgalom nagy tömege csekk és bankterhelés, 
illetve jóváirás révén bonyolódik le. Hogy Fisher professzor javaslatát teljes 
sulyában méltányolhassuk, gondoljuk el egy jómódú amerikai állampolgár 
életét: számláit csekkel fizeti, üzletekben csekkel vásárol, csak éppen kis ki-
adásait — kocsi, villamos, stb. — fizeti készpénzben. A csekket a bank kell�-
leg honorálja, vagyis a bemutató számlája javára irja, szóval a keresked�, aki 
a csekket kapja, szintén nem lát készpénzt a csekkért. De nincs is erre szük-
sége. Az � csekkjét éppen igy elfogadják. A Fisher�féle terv nem éppen a 
csekket szünteti meg, de a csekkek érvényességi körét szűkiti le a bankje-
gyeik mennyiségére, tehát a mai „Giralgeld" mennyiségének egy törtrészére. 

Kivihet��e a terv? Mi volna ennek a különös tervnek a hatása? 
Az els� kérdést illet�leg szkeptikusak vagyunk. Hacsak Amerika el nem 

zárkózik kinai fallal a külvilág elöl, nehéz elképzelni, hogyan korlátozza pénz-
forgalmát a 100%�han bankjeggyel fedezett pénz forgalmára. Átutalások 
Amerikából és Amerikába teljesen lehetetlenné tennék, hogy a kétféle pénzt 
külön válasszák és külön kezeljék. Mi történne, ha egy külföldi állampolgár pl. 
Londonban dollárt vesz, nem 100%�os fedezetü angol pénzért? A helyzet tel-
jesen összezavarodna. Nyilván ez a praktikus kivihetetlenség okozta, hogy 
utóbbi id�ben nem sokat hallunk a tervr�l. De a gondolat maga mégis fontos, 
mert szimptomatikus. Ez a gondolat annak a beismerése, hogy az U.S.A. fele-
l�s és gondolkozásra hajlamos tényez�i felismerték a mai U.S.A.�konjunktura 



látszatjellegét és veszélycsiráját. Mert világos: minél élénkebb a hitelélet, 
annál több pénz áll a termelés rendelkezésére. Ez a többtermelés pedig — a 
kezdet sikere után — ujra olyan nagyméretű krachba torkolhat, mint ami-
lyen 1929�ben indult el a newyorki t�zsdér�l. A rendelkezésre álló pénz foglal-
kozást keres, a pénz, amint azt olyan szépen mondják, dolgozni akar, tehát 
teremt maganak munkaalkalmat, termel, finansziroz, épit, b�vit� és a gondol-
kodó koponyák Amerikában már ma félnek ennek a konjunkturának a szüret-
jét�l. Ha azt, ami van, leépiteni nem tudják, hát legalább igyekeznek meggá-
tolni ennek a konjunkturának olyan egészségtelen megnövekedését, ami ka-
tasztrófát okozhatna. Ez a célja a Fisher�féle tervnek, amely a hitelt kivánja 
megszűkiteni. 

De a nemzetközi összefüggések vizsgálata megmutatja, hogy könnyebb 
tervelni, mint végrehajtani. Az arany áramlik Amerikába és ezzel mindinkább 
kiszélesiti a bankjegykibocsátási lehet�ségeket, ezzel megint a hitelmegnyitá-
sok keretét is. 1923�ban csak 4,1/2 milliárd dollár arany volt az U.S.A.�ban, 
ma kerek 10 milliárd, amib�l egy negyedrész az utolsó kélt év folyamán ment 
az U.S.A.�ba. Annak, hogy az európai aranyközpontok — Páris, London, 
Amsterdam, Zürich — ennyi aranyat szállitottak át, nemcsak politikai és 
lelki oka volt (háborús félelem, semlegesség biztonsága), hanem olyan oka is, 
amelyre az amerikai közgazdászok nem számitottak. Az arany ma el�szere-
tettel vándorol olyan országokba, amelyek pénzleértékelésen estek át és el�re-
láthatólag egy ideig nem fogják pénzüket ujra leértékelni. Ennek oka el�ször 
az, hogy a leértékelt valutájú országokban az élet csak lassan alkalmazkodik 
egyéb országok drágasági szinvonalához, tehát külföldi pénzzel, arannyal, 
olcsóbban lehet ott élni és termelni, mint más országiban. A másik ok, hogy 
az amerikai konjunktura, — amelyet részben az államkincstár finansziroz, 
mint Németországban is, — nagy profitrátát biztosit. Konjunkturában emel-
kedik a haszon, természetes tehát a pénznek, illetve bázisának, az aranynak 
özönlése az U.S.A.�ba. Bármennyire kellemetlen is az orruknál továbblátó 
kisszámú amerikaiaknak az arany odaözönlése és evvel a veszélyes konjunk-
tura egészségtelen megnövelése, ez a helyzet részben legalább Amerika müve, 
amely pénzét leértékelte és állami beruházásaival konjunkturának vetette 
meg az alapját. Továbbá: az államadósságok, illetve az ezek fejében fizetés-
ként kibocsátott cimletek — 8 milliárdra becsülik ezek összegét, — vásárlóer�t 
jelentenek, bármikor mozgósitható hitelforrást. Ha egy napon ennek a ma 
még fel nem használt tökének megnyitják utját, uj és óriási kihitelezések in-
dulhatnak meg. Ne felejtsük el, hogy a világ aranytermelése évenként szapo-
rodik és hogy Európában, különösen Franciaországban, nagy mennyiségű 
arany vár idegesen szökésre, illetve az U . S . A � b a való behajózásra. 

Mindezek a — csupán röviden felsorolt — tényez�k eléggé mutatják, 
hogy az Egyesült Államoknak nem áll módjában, saját erejéb�l az aranybe-
vándorlást megszüntetni, vagyis a hitelélet katasztrófális felélénkülésének ezt 
a forrását bedugaszolni. E g y mód volna ugyan, a dolgok kifejl�dését fé�
kezni: a dollárt ujra felértékelni. Ez meggátolná a konjunktura további fejl�-
dését. De éppen ez nem áll Roosewelt szándékában, aki a munkanélküliséget 
akarja — mindenáron — leküzdeni. Vagy�vagy. V a g y hitelinflációval munka-
alkalom, ami persze végül összeomláshoz vezet, vagy pedig munkanélküliség 
és semmi hitelinfláció. Ami ugyanoda vezet. De kiutat Roosewelt épp' oly ke-
véssé talál, mint Mussolini vagy Hitler. 

Amint egyéb javaslatok sem oldják meg a helyzetet. Azt halljuk például, 
hogy fel szándékoznak emelni azt az arányt, amely az amerikai bankoknak 
a jegybankrendszernél lev� összege és az illet� bank t�kéje közt fennáll. Bár 
ez az esetleges rendszabály a hitellehet�ségek megszűkitését jelentené a kö-
telez� tartalék felemelésének utján, a fenti tényez�k hatását ez sem ellensu�
lyozhatná. Ugyancsak jelentéktelen hatása volna az értékpapirmeghitelezés 
csökkentésének. Mindezek a tervek még megvalósulásuk esetére sem hárita-
nák el a veszélyt, ami ma Amerikában a leveg�ben lóg: a medd�n hever� 
pénz� és aranytömegek foglalkozást keresve olyan látszatkonjunkturát terem-
tenek majd amely önmagát fogja püffedésszerüen táplálni, mindig magasabb 
áraival és árfolyamaival, mig aztán összeomlása a világgazdasági krizist ed�



dig nem ismert mélypontra lökné. 
Nem ilyen messzire látó és hatásában éppen ezért szélesebb körű ember. 

Coughlin atya, az ismert rádió�páter. Ez a páter, aki rádiót bérel el�adásai-
nak céljaira és hetenkint titkáraival 100.000 levelet válaszoltat meg, az ame-
rikai keresztény kapitalizmus megteremtését hirdeti. Egyesülete neve Union 
for Social Justice, a Társadalmi Igazságosság Egyesülete. A dolgozóknak 
évi minimális jövedelmet kivan garantálni az atya, a föld termékeinek felosz-
tása révén, és avval, hogy ki akarja ragadni a hatalmat a Wallstreet kezé-
böl. Befolyása az amerikai tömegekre óriási. Nézeteivel komolyan foglalkozni 
nem volna méltó ehhez a laphoz. 

Végül rövidesen vázoljuk az ujabb keletű „Retire at Birth" tervet. „Vo-
nulj nyugdijba születésedkor", mondja a név, a következ� pénzügyi elgondo-
lással. Minden ujszülött kap egy húsz év mulva esedékes váltót 20.000 dollár 
összegr�l. EZ a váltó kamatot hajtana, havi 50 dollárt. Az állam tehát, 
amelyre a terv kivitele és finanszirozása hárul, fizetne évenként 600 dollár 
kamatot, azonkivül évi 1000 dollár t�ketörlesztést, összesen tehát évi 1600 
dollárba kerülne a terv az államnak, tehát lényegesen olcsóbb, mint az e he-
lyen áprilisiban ismertetett Towsend�féle terv, amely évi 2400 dollár kiadást 
jelent egy személyre. Nemcsak az államháztartásira el�nyös a terv, hanem 
egyéni vonatkozásban is. Ha egy husz éves fiu meg egy husz éves lány háza-
sodnak, mindegyik kap 20.000 dollárt, vagyis összesen 40.000 dollárt, amib�l 
„gondtalanul megélhetnek". Amellett, ha gyermekük lesz, az állam fizet ne-
kik minden ujszülött gyermekért havi 50 dollárt. Ime, igy oldódik meg simán 
a társadalmi kérdés, nem számit a munkanélküliség, mindenkinek lesz pénze 
és gondtalan élete, még akikor is, ha senkisem dolgozik. 

Nem érdemes a tervet komolyan cáfolni. A pénz körüli fogalomzavar 
minden félművelt embert�l vezetett mozgalomnak ma elmaradhatatlan jellem-
vonása, — gondoljunk Feder mérnökre, a nemzeti szociálizmus elméleti aty-
jára, akit aztán hidegre állitottak, vagy pl. a svájci Freigeld�elméletre (Silivio 
Gsell), stb. Közgazdaságilag gondolkozni nem tudó emberek nem érik fel, 
hogy ha a pénz mögött nem állanak termelt értékek, amelyekre a pénzt be 
lehlet cserélni, akkor a „pénz" csak annyit ér, mint a papiros, amelyre a szö-
veget nyomták. Mindazonáltal: a terv „gazdasági elgondolása'' az államház-
tartásra nézve kecsegtet�bb, mint Towsend doktoré. Igy megvan rá minden 
remény, hogy ez a terv is mihamarabb nagy hullámokat ver majd az 
U.S.A.�ban, az Egyesült Államok átlagpolgára itél�képességének nagyobb 
dics�ségére és Lewis Sinclair halhatatlan alakjának („Az ember, aki az el-
nököt ismerte") igazolására. Ádám Elek 

V I L Á G S Z E M L E 
Az európai politika fordulat el�tt áll. A kontinens leger�sebb hatal-

mában, Franciaországban a Népfront kormánya veszi ált az ügyek inté-
zését, a I I . Internacionálé pedig Anglia, Franciaország és a Szovjetunió 
összefogását sürgeti a fasizmus által fenyegetett béke megóvása érdeké-
ben. A német sajtó már 1793 képét festi a falra, magyarázván, hogy Fran-
ciaországban az egyesült szakszervezetek s a marxista pártok helyi bizott-
ságai, melyek az országot behálózzák, fogják a „megmozdult népre" tá-
maszkodva ellen�rizni a parlament működését, mint egykor a jakobinus�
klubok a konventet. Ha 1793 felidézése pillanatnyilag még korai is, tény, 
hogy a Rajna és a Gibraltári szoros között egy igazi népi front van kiala-
kulóban, nem „völkisch", de a szociális és a nemzeti ideálok legneme-
sebbjeit�l fűtve, melynek tömbje, mint zárók� állja utját a fasiszta ag-
ressziónak. 

A fasizmus megtorpanása ma már sokfelé megfigyelhet�. Ausztriá-
ban a 100%�os fasizmust képvisel� Heimwehr bukása a legfontosabb kö�


