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ELŐSZÓ
A HARMADIK ANGOL NYELVŰ KIADÁSHOZ

A Pénz, banki hitel és gazdasági ciklusok előző angol nyelvű verziójának kiadása óta
eltelt három év során folytatódott az a gazdasági recessziós periódus, amit a 2007ben bekövetkező gazdasági válság váltott ki. A folyamat annak a valós termelési
struktúrának az elkerülhetetlen mikro-gazdaságtani újraalakítását és újratervezését
foglalta magában, amit a korábbi ún. „spekulatív buborék”-évek során bekövetkező
hitelexpanzió tett tarthatatlanná. Noha a kormányok fiskális és pénzügyi irányelvei
számos alkalommal kiszámíthatatlannak és szokatlannak bizonyultak, és a kívánt
hatásnak éppen az ellenkezőjét érték el, az államháztartási hiány óriási megnövekedése
végső soron teljes államadóssági válságot idézett elő a nemzetközi piacokon. Ez a
válság olyan súlyosnak bizonyult, hogy az egyes kormányok sorban egymás után
a helyes irányba megtett lépések megtételére kényszerültek – bármilyen csekélyek
vagy bátortalanok is voltak ezek a lépések. Csökkenteniük kellett a közkiadások
mértékét, szükség volt a beavatkozásukra, szabályozniuk kellett a gazdaságukat,
valamint liberalizálniuk és rugalmasabbá kellett tenniük tényezői piacaikat, különösképpen a munkaerőpiacot
Mindezeket szem előtt tartva fontolóra kell vennünk az olyan, Spanyolországhoz hasonló országok helyzetét, amelyek történelmük során első ízben kényszerültek rá, hogy egy ilyen mélyen gyökerező gazdasági válsággal nézzenek szembe úgy,
hogy saját maguk nem voltak képesek önálló monetáris politika kialakítására, hiszen az Európai Pénzügyi és Gazdasági Unió tagjai voltak. Ezen országok számára az euró hasonló szerepet töltött be, mint azt egykoron az aranyvaluta tette: véget
vetett a pénzügyi nacionalizmusnak, valamint azon lehetőségnek, hogy az adott országok egy válságra a pénzkínálat bővítésével, valutájuk elértéktelenítésével, avagy
leértékelésével, vagy az állami szektorban szükséges strukturális reformok és megszorítások végtelenségig való halogatásával reagáljanak, továbbá leállította a gazdasági liberalizációt is. Furcsa módon azonban az európai politikusoknak most első
alkalommal nem volt más választási lehetőségük, mint hogy végül valós tájékoztatást nyújtsanak az állampolgároknak a helyzet súlyosságáról, illetve hogy olyan reformokat vigyenek véghez, amelyek eddig politikai szempontból tekintve teljességgel lehetetlennek tűntek. Mi több, még ha pusztán ezen okból kifolyólag is, a pénz-
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ügyi unió azon tagjai, akikre eleddig a megszorításokat kevésbé preferáló és felelőtlenebb gazdaságpolitika volt jellemző, különösen hálásak lehettek az eurónak.1 Jelen gazdasági és politikai környezetben nem is lehetne időszerűbb vagy fontosabb e
könyv elemzése, ami a válság és a reformok okait ﬁrtatja, és ami az említett okok jövőbeli, előre megjósolható ismételt felmerülésének elkerülése érdekében a jelenlegi banki és pénzügyi rendszerre alkalmazandó. Két konzervatív képviselő a brit parlamentben előterjesztésében egy olyan törvényjavaslattal foglalkozott, ami a tervek
szerint a Peel-féle, 1844. július 19-i Bank Charter Act kiteljesedését idézné elő azzal, hogy kiterjeszti a 100 százalékos tartalékráta kötelező jellegét a látra szóló letétekre és ezek megfelelőire.
Ez az eljárás tökéletes összhangban van az ebben a könyvben megtalálható három előírás egyikével – a másik két előírás a központi bankok megszüntetésére és
a klasszikus aranyvalutához történő visszatérésre vonatkozik. Az Alsóház előtt prezentált előterjesztésében a fent említett két képviselő jelen könyv szerzőjére hivatkozott.2 Mindenesetre annak puszta ténye, hogy ez a reformjavaslat politikai szinten
is megvitatásra kerül, önmagában is rendkívüli jelentőséggel bír, és annak reményével kecsegtet, hogy most már talán a helyes irányba tartunk.
E sorok szerzői számára a remény és az elégedettség egy másik forrását jelenti, hogy a könyvet a legutóbbi, 2009-ben megjelent kiadása óta eltelt rövid idő alatt
egyre több idegen nyelvre fordították le. A könyv eddig lengyel, cseh, román, holland, francia, német és olasz nyelven jelent meg. Dióhéjban fogalmazva: a jelen írás
születésével egy időben a könyvet már 13 különböző nyelvre fordították le, és tíz különböző országban jelentették meg.3

1 Németország

kétségtelenül más perspektívával rendelkezik, hiszen hagyományos pénzügyi takarékossági metódusát az euró általi destabilizáció veszélye fenyegeti. Lásd Philipp Bagus, The Tragedy
of the Euro (Auburn, Ala.: Ludwig von Mises Institute, 2011).
2 Lásd Financial Services (Regulation of Deposits and Lending) Bill (Pénzügyi szolgáltatások [A
letétek és a kölcsönadás szabályozása]), előterjesztette Douglas Carswell és Steve Baker clactoni, illetve wycombe-i konzervatív képviselő a brit parlamentben 2010. szeptermber 15-én. Beszédük megtalálható a parlamenti vitákat tartalmazó, Hansard címet viselő hivatalos nyilvántartásban (vol. 515, no.
46, 904–905. oldal).
3 A szerző őszinte háláját kívánja kifejezni a következő kiadások fordítói és kiadói számára: lengyel (fordította Grzegorz Luczkiewicz, majd 2009-ben kiadta a varsói Ludwig von Mises Intézet); cseh
és szlovák (fordította M. Fronĕk, A. Tuma, D. Vořechovský, J. Havel, valamint M. Janda, majd szintén 2009-ben, Prágában, az ASPI-Wolters Kluwer által került kiadásra); román (fordította Diana Costea
és Tudor Smirna, 2010-ben Jászvásáron kiadta az Alexandru Ioan Cuza Egyetem kiadója); holland és
flamand (fordította Tuur Demeester és Koen Swinkels, 2011-ben Hágában és Leuvenben kiadta az
ACCO); francia (fordította Rosine Létinier professzor, 2011-ben Párizsban kiadta a L’Harmattan); német (fordította Philipp Bagus professzor, 2011-ben kiadta a Lucius & Lucius); valamint olasz (fordította Giancarlo Ianulardo, 2011-ben kiadta a Rubbettino). A kínai, a portugál, a japán, valamint az arab
nyelvű fordítások is elkészültek, és ha Isten is úgy akarja, hamarosan kiadásra is kerülnek majd. Végül, de nem utolsósorban a szerb, a magyar, a görög, a török, a svéd, a finn, a bolgár, a hindi és a koreai nyelvű fordítások elkészítése is folyamatban van.
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Mindenesetre attól függetlenül, hogy a jövőben ezek a pozitív előjelek beigazolódnak-e, vagy erőfeszítéseinket siker koronázza-e vagy sem, a mi egyetemi hallgatókként és gazdasági teoretikusokként vállalt elidegeníthetetlen felelősségünk az,
hogy minden erőnket a kutatásra és a tudományos igazság keresésére összpontosítsuk, és így az eljövendő generációkra olyan ismeret- és alapelvgyűjteményt hagyhassunk örökül, amely lehetővé teszi számukra az emberiség és a civilizáció korlátok és gátló körülmények nélküli előrejuttatását.
Jesús Huerta de Soto
Madrid,
2011. április 21.
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ELŐSZÓ
A MÁSODIK ANGOL NYELVŰ KIADÁSHOZ

Boldogan mutatom be a Pénz, banki hitel és gazdasági ciklusok című könyv második
angol nyelvű kiadását. Megjelenése felettébb időszerű, tekintve, hogy a könyv első
kiadásának tíz évvel ezelőtti megjelenésekor általam már megjósolt súlyos pénzügyi
válság, illetve az abból eredő világméretű gazdasági válság éppen napjainkban
engedi szabadjára dühét.
A mesterséges hitelexpanzió politikája, amit a központi bankok az elmúlt 15 év
folyamán engedélyeztek és kiviteleztek, nem is végződhetett volna másképpen. Az
immár a tetőpontján lévő expanziós ciklus akkor jött igazán lendületbe, amikor az
amerikai gazdaság 2001-ben kilábalt az azt legutóbb sújtó (bár tiszavirág-életű és
visszafojtott) recesszióból, és a Federal Reserve folytatta az 1992-ben elkezdett
nagyarányú mesterséges hitelexpanziót és befektetéseket. E hitelexpanziót nem
támogatta az önkéntes háztartási megtakarítások párhuzamos növekedése. Hosszú
évekig a bankjegyek és letétek formájában létező pénzkínálat évi több mint 10 százalékos átlagnövekedést mutatott – ez azt jelenti, hogy hétévente a világon forgalomban lévő teljes pénzmennyiség megduplázható lett volna. Az ebből a komoly
bizalmi inflációból származó csereeszközöket a bankrendszer olyan újféle kölcsönök formájában juttatta a piacra, amelyeknek kamatlábai nagyon alacsonyak – tulajdonképpen akár negatívnak is nevezhetők – voltak. A fentiek spekulatív buborék
kialakulását idézték elő, ami tőkejavak, ingatlaneszközök és az ezeket képviselő értékpapírok formájában realizálódott. Ezen értékpapírok a részvénypiacon cseréltek
gazdát, ahol az indexek akkoriban valósággal szárnyaltak.
Különös módon éppúgy, mint az 1929-es nagy gazdasági világválságot megelőző „dübörgő” évek során, a monetáris növekedés által okozott megrázkódtatás nem
befolyásolta jelentős mértékben az összes árucikk körülbelül egyharmadát kitevő fogyasztási cikkek és szolgáltatások részhalmazának árait.
Az utolsó évtizedben, az 1920-as években a termelékenység rendkívüli mértékű
növekedése volt észlelhető. Mindezt azon új technológiák és jelentős vállalkozói újítások nagyarányú bevezetése eredményezte, amelyek a fogyasztási cikkek és szolgáltatások egységárának egészséges mértékű és hosszan tartó csökkenéséhez vezet-
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tek volna, ha nem juttatnak a rendszerbe pénzt és hitelt. Kína és India gazdaságainak
a globalizált piacba történő teljes beolvasztása még inkább fellendítette a fogyasztási cikkek és szolgáltatások valós termelékenységét. Az elmúlt években tapasztalt, jelentős termelékenységbeli növekedést mutató szakaszban a fogyasztási cikkek árában megﬁgyelhető egészséges „deﬂáció” hiánya szolgáltatja a legfőbb bizonyítékot
arra, hogy a monetáris sokk nagyon súlyos zavart okozott a gazdasági folyamatban.
E jelenség részletes elemzésére a 6. fejezet 9. alfejezetében kitérünk.
Amint azt a könyvben el is magyarázom, a mesterséges hitelexpanzió és a csereeszközök (bizalmi) inﬂációja nem rövidíti le a stabil és hosszan tartó gazdasági fejlődéshez vezető utat, és nem kínál megoldást arra, hogy meghozzák azokat a szükséges áldozatokat, amiket az önkéntes megtakarítás magas kamatlábai megkívánnak,
illetve a pénzügyi fegyelem megkerülésére sem ad lehetőséget. (Az önkéntes megtakarítás különösen az Egyesült Államokban valójában nemcsak hogy nem növekedett az elmúlt évek során, de aránya olykor egyenesen negatív is volt.) A hitel és a
pénz mesterséges expanziója soha, de soha nem több egy pusztán rövid távra szóló megoldásnál. Napjainkban nincsen kétség a pénzügyi sokk azon recessziós tulajdonsága felől, ami mindig, minden alkalommal tapasztalható: az újonnan létrehozott
kölcsönök (amelyek elsőként nem az állampolgárok megtakarított pénzéből jönnek
létre) a vállalkozók számára azonnal biztosítják azt a vásárlóerőt, amit a túlságosan
is nagyratörő befektetési projektekben használnak fel (az utóbbi években főként az
építkezési szektorban és az ingatlanfejlesztésben).
Másképpen megfogalmazva: a vállalkozók úgy cselekednek, mintha az állampolgárok megnövelték volna megtakarításaikat, holott a valóságban ez nem így történt.
Mindez a gazdasági rendszerben létrejövő széles körű koordinációs zavart eredményez: a pénzügyi buborék („irracionális bőség”) káros hatással van a valós gazdaságra, és előbb-utóbb a folyamat gazdasági recesszióba fordul át, ami pedig a fájdalmas, fáradságos, ugyanakkor mégis szükséges helyreigazítási szakasz kezdetét jelzi. Ez a javítási-helyreigazítási folyamat mindig megkívánja, hogy visszaállítsák az
összes, korábban az inﬂáció által eltorzított valós termelési struktúrát. Az eufórikus
pénzügyi „dőzsölés” végét és a recessziós „másnaposság” kezdetét számos konkrét
tényező váltja ki; ezek a tényezők ciklusról ciklusra változhatnak. A jelenlegi körülmények közepette a legnyilvánvalóbb kiváltó tényezők a nyersanyagok, különösen
az olaj árának megemelkedése, az Egyesült Államok másodrendű jelzálogválsága,
és végül a fontos banki intézmények csődje, ami akkor következett be, amikor a piacon nyilvánvalóvá vált, hogy passzíváik értéke meghaladta eszközeik értékét (a jelzálogkölcsönök folyósítása mellett).
Jelenleg számos, önös érdekektől vezérelt fél követeli a kamatlábak további csökkentéseit, valamint újabb pénzdózisok biztosítását, amik segítségével azok, akiknek
ez érdeke, veszteségek nélkül úszhatnák meg befektetési projektjeiket. Mindazonáltal ez az elhamarkodott menekülés csupán ideiglenesen késleltetné a problémákat,
amik cserébe a későbbiekben sokkal súlyosabb formában térnének vissza. A válság
azért sújtott le, mert a tőkejavakkal foglalkozó vállalatok (főként az építkezési szek-
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torban és az ingatlanfejlesztés területén) proﬁtjainak nyoma veszett azon vállalkozói hibák miatt, amiket az olcsó hitelek váltottak ki, és mert a fogyasztási cikkek árai
a tőkejavak árainál relatíve gyengébb teljesítményt kezdtek mutatni. Ennél a pontnál megkezdődik egy fájdalmas, ámde elkerülhetetlen helyreigazítási folyamat. Jelenleg még mindig annak a káros hatású növekedésnek (stagﬂáció) a tanúi vagyunk,
ami a fogyasztási cikkek árában észlelhető, miközben a termelés csökken a munkanélküliség pedig nő.
A legszigorúbb gazdasági elemzés és a közelmúlt gazdasági és pénzügyi eseményeinek legvisszafogottabb, legkiegyensúlyozottabb értelmezése is azt a következtetést támasztja alá, hogy a központi bankok, amik tényleges pénzügyi, központosított,
tervező közvetítőkként működnek, képtelenek minden egyes pillanatban a legelőnyösebb monetáris politikára rátalálni és azt folytatni. Pontosan ez vált nyilvánvalóvá az
egykori szovjet gazdaság felülről történő megtervezésének sikertelen kísérletei alkalmával is.
Másképpen megfogalmazva: a szocializmus gazdasági lehetetlenségének elve,
amit Ludwig von Mises és Friedrich A. Hayek osztrák közgazdászok dolgoztak ki,
teljes mértékben alkalmazható a központi bankokra általánosságban, és konkrétan a
Fedre – vagyis (egykor) Alan Greenspanre és (jelenleg) Ben Bernanke munkásságára
– is. Ezen elv szerint közgazdaságtani értelemben véve lehetetlen olyan kényszerítő
erejű parancsokra alapozva, amiket egy tervező közvetítő adott ki, felépíteni a társadalmat, hiszen egy ilyen közvetítő szervezet soha nem tud hozzájutni azokhoz az információkhoz, amelyek ahhoz szükségesek, hogy az általa kiadott utasítások összehangoló jellegűvé váljanak. Tulajdonképpen semmi nem veszélyesebb annál, mint
hogy valaki átadja magát a – Hayek találó kifejezésével élve –„végzetes önhittségnek”, vagyis mindentudónak, de legalábbis elég bölcsnek és befolyásosnak gondolja
magát ahhoz, hogy feltételezze, ő majd képes lesz megvalósítani a monetáris politika
leginkább megfelelő ﬁnomhangolását. Ennélfogva ahelyett, hogy a gazdasági ciklus
legerőteljesebb hullámzásait enyhítették volna, valószínűleg a Fed és – bár némileg
kisebb mértékben – az Európai Központi Bank volt a fent említett hullámzásoknak
a fő előidézője, sőt a helyzet romlását is ők okozták. Így tehát a dilemma, amellyel
Ben Bernanke és a Fed irányító testülete, valamint a többi központi bank (kezdve az
Európai Központi Bankkal) kénytelen szembenézni, egyáltalán nem könnyű. Éveken keresztül kitértek monetáris felelősségük elől, mára pedig zsákutcába kerültek.
Most vagy elkezdiklehetővé tenni a recessziós folyamat elindulását, ezzel együtt pedig az egészséges, ugyanakkor fájdalmas helyreigazítást, vagy folytathatják a menekülést a „kutyaharapást szőrivel” típusú gyógymód irányába. Amennyiben az utóbbi
valósul meg, a még súlyosabb stagﬂáció esélyei exponenciálisan emelkednek a nem
is olyan távoli jövőben. (Ugyanezt a hibát követték el az 1987-es tőzsdei összeomlás után is; ez a hiba vezetett az 1980-as évek végén bekövetkező inﬂációhoz, ami
végül az 1990–1992-es markáns recesszióval ért véget.) Egy új, olcsó hiteleket támogató politika ebben a szakaszban történő újrabevezetése csupán hátráltatni tudná
azoknak befektetéseknek a szükséges felszámolását, amik nem jövedelemezők, illet-
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ve a vállalati visszaállítást. Akár a recesszió végtelenségig történő elhúzódásához is
vezethetne, amint az elmúlt években Japánban is megtörtént: noha az összes lehetséges beavatkozási módot kipróbálták, a japán gazdaság többé nem volt képes reagálni semmiféle monetarista ösztönzésre, akár hitelexpanzió, akár keynesi módszerek kerültek alkalmazásra. A monetáris hatóságok által a legutóbbi, „vakon leadott
lövéseket” ennek a „pénzügyi skizofréniának” a kontextusában kell értelmeznünk.
(Felelősségük egymásnak ellentmondóan kétirányú: az inﬂáció ellenőrzés alatt tartása és az összeomlás megakadályozásához szükséges likviditás bejuttatása a pénzügyi rendszerbe.) Ily módon a Fed az egyik nap megmenti a Bear Stearns-t (és később az AIG-t, a Fannie Mae-t, illetve a Freddie Macet vagy a Citigroupot), majd a
következő lépésben végignézi a Lehman Brothers becsődölését, mégpedig a „megleckéztetés” és az erkölcsi kockázat visszautasításának alaposan megindokolt ürügyén. Ezután, az események alakulásának fényében jóváhagyásra került egy terv,
ami egy 700 milliárd dolláros, a szépítően csak „toxikusnak” vagy „nem likvidnek”
(azaz értéktelennek) nevezett eszközök bankrendszertől történő megvásárlására vonatkozott. Amennyiben a terv adókból (nem pedig további inﬂációból) kerül ﬁnanszírozásra, mindez a háztartásokra súlyos adóterhet ró majd, és teszi mindezt éppen
akkor, amikor a háztartások ezt a legkevésbé lesznek képesek kibírni. Végül azon kételyek tekintetében, hogy egy ilyen tervnek lehet-e egyáltalán bármiféle hatása, az a
döntés született, hogy a közpénzeket közvetlenül a bankokba juttassák, illetve „biztosítsák” a letétek teljes összegét, közel nulla százalékra csökkentve ezáltal a kamatlábakat.
Ezzel összevetve az Európai Unió gazdaságai némileg szegényebbek (amennyiben nem vesszük számításba a dollár szándékos leértékelési politikájának expanziós
hatását, valamint a viszonylag nagyobb fokú, az európai recessziókat hosszabbá és
fájdalmasabbá tevő európai merevséget, ami különösen a munkaerőpiacon tapasztalható). Az Európai Központi Bank expanziós politikája, bár maga sem mentes a
súlyos hibáktól, a Fednél valamelyest kevésbé bizonyult felelőtlennek. Ezenkívül
az érvényben lévő konvergencia-kritériumoknak való megfelelés akkoriban többek
között a legfőbb európai gazdaságok egészséges és jelentős mértékű rehabilitációját foglalta magában. Mindössze az Írországhoz vagy még inkább Spanyolországhoz hasonló, a perifériára szorult országok kerültek tekintélyes mértékű hitelexpanzióba a konvergenciafolyamataik elindulásától kezdődően. Spanyolország helyzete
paradigmatikus. A spanyol gazdaság részben valós okoknak (azon liberalizáló jellegű strukturális reformoknak, amelyek José María Aznar 1996-os kormányralépésével
egy időben kezdődtek meg) köszönhető gazdasági fellendülést élt meg. A fellendülést azonban nagymértékben egy akkora arányú mesterséges pénz- és hitelexpanzió is
elősegítette, ami a francia- vagy németországi arány háromszorosával növekedett. A
spanyol gazdasági szereplők a konvergenciafolyamatból eredő kamatlábcsökkenést
alapvetően a Spanyolországban hagyományos, „könnyen szerzett pénzként” értelmezték. Ez azt jelentette, hogy a könnyen szerzett pénz szélesebb körben vált elérhetővé Emellett olyan (javarészt az ingatlanspekulációk fedezésére felhasználni kí-
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vánt) kölcsönök tömeges kérelmezését eredményezte a spanyol bankoktól, amelyek
pénzfedezetét a bankok ex nihilo hozták létre. Mindezt az Európai Központi Bank
pénzügyi szakemberei nyugodtan nézték végig. Amikor az árak emelkedésével kellett szembenéznie, az Európai Központi Bank hű maradt megbízatásához, és amíg
csak lehetett, igyekezett megtartani a kamatlábakat, és tette mindezt a Monetáris
Unió Spanyolországhoz hasonló tagországainak nehézségei ellenére is. Ezek az országok mostanában jönnek rá, hogy ingatlanbefektetéseik nagy része hibás döntés
volt, és immár valós gazdaságuk hosszadalmas és fájdalmas újjászervezése felé tartanak.
E körülmények közepette a leginkább helyénvaló stratégia a gazdaság minden
szinten (különösképpen a munkaerőpiacon) történő liberalizációja lenne a termelő
tényezőknek (főként a munkaerőnek) a jövedelmezőbb szektorokba történő gyors
áthelyezésének lehetővé tétele érdekében. Hasonlóképpen létfontosságú a közkiadások és az adók csökkentése is, hogy ezáltal a kölcsöneiknek mihamarabbi visszaﬁzetésére kényszerülő, súlyosan eladósodott gazdasági szereplők elérhető jövedelme
megnövekedjen. Általánosságban véve a gazdasági szereplők, konkrétabban a vállalatok csak költségeik (különösen a munkaerőre fordított költségeik) visszafogása és
kölcsöneik visszaﬁzetése révén állíthatják talpra pénzügyi helyzetüket. E cél eléréséhez nélkülözhetetlen egy igen rugalmas munkaerőpiac és egy jóval mértékletesebben, takarékosabban működő állami szektor. Ezek a tényezők sarkalatos fontossággal bírnak, amennyiben azt várjuk a piactól, hogy a tévedésből előállított befektetési
javak valós értékét mielőbb feltárja, hogy ezáltal lefektethetők legyenek egy jövőbeni egészséges, hosszan tartó gazdasági javulás és fellendülés alapjai. Mindannyiunk
érdekében remélem, hogy ez a jövő már nincsen messze.
Nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy – az amerikai kontinensen csakúgy, mint
Európában – a közelmúlt mesterséges expanziós időszakának központi sajátossága
azoknak a hagyományos számviteli alapelveknek a fokozatos eltorzulása és romlása
volt, amiket évszázadokon át világszerte alkalmaztak. Konkrétabban megfogalmazva: a nemzetközi számviteli sztenderdek (International Accounting Standards, IAS),
valamint ezeknek a különböző országokban történő törvénybe foglalása (Spanyolországban ez az új, 2008. január 1-től hatályos általános számviteli terv [General
Accounting Plan] révén valósult meg) az óvatosság hagyományos elvének elvetését,
illetve ezen elvnek a mérlegeszközök (főképpen a pénzügyi eszközök) felbecslésekor a valósérték-alapelvvel történő helyettesítését jelentette. Az óvatosság hagyományos elvének feladásában mind a brókercégek, mind a befektetési bankok
(amik immár a megszűnőben vannak), és általánosságban az összes, a könyv szerinti
értékek „inflálódásában” érdekelt szereplő jelentős szerepet játszott – mégpedig annak érdekében, hogy ezek az értékek megközelítsék a feltehetőleg „objektívebb”
részvénypiaci értékeket, amik a múltban folyamatosan emelkedtek egy pénzügyi
szempontból kirobbanó folyamat során. A „spekulatív buborék” évei során erre a folyamatra valójában egy visszajelzési ciklus volt jellemző: az emelkedő tőzsdepiaci
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értékeket azonnal bevezették a könyvelésbe, majd később e számviteli tételekre a
tőzsdepiacon jegyzett pénzügyi eszközök áraiban bekövetkező további mesterséges
növekedés indokaként tekintettek.
Ebben a heves versengésben – ami a hagyományos számviteli elvek elhagyását,
azoknak a „napjainknak jóval inkább megfelelő” elvekkel történő lecserélését célozta – általánossá vált a vállalatoknak liberális feltevéseken és olyan, pusztán szubjektív feltételek alapján történő értékelése, amik az új normák szerint az egyetlen valóban objektív feltételt, a történelmi költséget helyettesítik. Napjainkban a pénzügyi
piacok összeomlása, illetve az, hogy a gazdasági szereplőknek a bankokba, valamint azok számviteli gyakorlataiba vetett hite megrendült, felfedte azt a súlyos hibát, amelyet az IAS-nek történő úgymond „behódolásuk” és az óvatosságon alapuló hagyományos számviteli elveik feladása magában hordozott. E hiba valójában a
fantáziadús, valósérték-alapú számvitel káros előnyben való részesítését jelentette.
Ebben a kontextusban kell tehát szemlélnünk az Egyesült Államokban és az
Európai Unióban a pénzügyi intézmények valósérték-alapú számvitelének hatásait „tompítani” (azaz részben visszafordítani) kívánó, a közelmúltban megtett lépéseket. Ez már egy lépés a jó irányba, ám még mindig nem bizonyul elégségesnek,
és nem a helyes célok elérésére használják. A pénzügyi intézmények irányítói „a ló
megbokrosodása miatt igyekeznek bezárni a pajta ajtaját” – azaz akkor, amikor a
„toxikusnak” vagy „nem likvidnek” minősülő eszközök értékének drámai mértékű
zuhanása immár veszélyezteti intézményeik ﬁzetőképességét. Mindemellett ezek a
személyek az „irracionális bőség” előző éveinek folyamán el voltak ragadtatva az
új IAS-sztenderdektől, hiszen ezen évek folyamán a tőzsdén és a pénzügyi piacokon tapasztalható növekvő, sőt rendkívül magas értékek úgyszólván „megszépítették” mérlegszámláikat, mégpedig a saját proﬁtjaiknak és nettó vagyonuknak megfelelő elképesztő számadatokkal; miközben gyakorlatilag veszélyérzet nélküli kockázat-, sőt inkább bizonytalanságvállalásra sarkallták őket. Azt láthatjuk tehát, hogy az
IAS-sztenderdek a ciklust támogató módon működnek, a változékonyság fokozása
és az üzletvezetés téves befolyásolása révén: a jólét és fellendülés időszakaiban hamis „vagyonhatást” idéznek elő, amely az embereket aránytalanul nagy kockázatok
vállalására ösztönzi; majd amikor az elkövetett hibák egyik napról a másikra napvilágot látnak, az eszközök értékében bekövetkező csökkenés azonnal megfosztja
tőkéjüktől a vállalatokat, amelyek így kötelesek eladni eszközeiket, illetve éppen
a legrosszabb pillanatban kell törekedniük az újratőkésítésre, vagyis pontosan akkor, amikor az eszközök értéke a legkisebb, illetve a pénzügyi piacok is elapadnak. Magától értetődő, hogy azon számviteli alapelvek alkalmazásával, amelyek az
IAS-sztenderdekhez hasonlóan oly nyugtalanítónak bizonyultak, mihamarabb fel
kell hagyni, és az összes, a közelmúltban törvénybe iktatott számviteli reformot –
különös tekintettel a 2008. január 1-jén hatályba lépő spanyolországira – semmissé kell tenni. Ez nem pusztán azért van így, mert ezek a reformok egy pénzügyi
válság és recesszió periódusában gyakorlatilag zsákutcát jelentenek, hanem főként
azért, mert a jólét és a fellendülés időszakaiban létfontosságú, hogy kitartsunk az
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értékmegállapítás során alkalmazott óvatossági elv mellett, amely Luca Pacioli idejétől, a 15. század elejétől kezdve egészen az IAS hamis bálványának elfogadásáig
minden számviteli rendszer formálója volt.
Dióhéjban: a közelmúltban világszerte bevezetett számviteli reform legnagyobb
hibája az, hogy több száz éves számviteli és üzletvezetési tapasztalatoktól, ismeretektől foszt meg azáltal, hogy az összes hagyományos számviteli alapelv közül a legtöbbre tartott óvatossági elvet a „valósérték”-alapelvvel helyettesíti, amely egyszerűen eszközök (különösképpen pénzügyi eszközök) egy teljes halmazának változékony
piaci értékének bevezetését jelenti. Ez a kopernikuszi fordulat rendkívül ártalmas
hatású, és számos okból fenyegetést jelent a piacgazdaság valódi alapjaira nézve.
Először: az óvatosság hagyományos alapelvének megsértése és annak megkövetelése, hogy a számviteli tételek a piaci értékeket tükrözzék, a gazdasági ciklus körülményeitől függően a nem materializálódott, sőt számos esetben a jövőben sem materializálódó könyv szerinti értékek inﬂációját idézi elő. A mesterséges „vagyonhatás”,
amelyet mindez – főként a gazdasági ciklusok fellendülési szakaszaiban – kiválthat, a papíralapú (vagy pusztán átmeneti) proﬁtok allokációjához, aránytalan mértékű kockázatok elfogadásához, valamint röviden fogalmazva a módszeres vállalkozói hibák elkövetéséhez és a nemzeti tőke apasztásához vezet, mégpedig a nemzet
egészséges termelési struktúrájának és hosszú távú növekedésre való képességének
kárára. Másodszor: ki kell hangsúlyoznom, hogy a számvitel célja nem az állítólagos „tényleges” értékek (amelyek mindenképpen szubjektívek, illetve amelyek csupán objektíven kerülnek meghatározásra és a megfelelő piacokon napi szinten változnak) tükrözése annak ürügyén, hogy (tévesen értelmezett) „számviteli áttekinthetőséget” kapjunk eredményül.
A számvitel valódi célja az, hogy olyan, szigorú és konzervatív számviteli normák, mint az óvatosság elve, illetve – attól függően, hogy melyik összeg alacsonyabb – a történelmi költségek vagy a piaci érték rögzítésével lehetővé váljon a cégek körültekintő irányítása és a tőkefogyasztás1 megakadályozása. Ezek a normák
mindenkor garantálják, hogy a szétosztható proﬁtok olyan biztonságos többletből
származnak, ami felosztható a vállalat jövőbeni életképességének és tőkésítésének
bármely mértékű veszélyeztetése nélkül. Harmadszor: észben kell tartanuk, hogy a
piacon nem létezik egy harmadik fél által objektíven meghatározható egyensúlyi ár.
Éppen ellenkezőleg: az ár a piaci érték szubjektív értékelésekből származik és rendkívül ingadozó, ennélfogva a számvitelben történő alkalmazásával elvész a mérlegszámlákra a múltban jellemző érthetőség, bizonyosság, amit a megfelelő informá1 Lásd főként F. A. Hayek „The Maintenance of Capital” című, az Economica 2. évfolyamának
1934. augusztusi számában megjelent értekezését, amely a Profits, Interest and Investment and Other
Essays on the Theory of Industrial Fluctuations (Clifton, N.J.: Augustus M. Kelley, 1979; 1. kiadás:
London: George Routledge & Sons, 1939) című könyvben került újranyomtatásra. Különösen ajánlom
tanulmányozásra a „Capital Accounting and Monetary Policy” címet viselő 9. részt a könyv 130–132.
oldalán.
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ciómennyiség garantált. Napjainkra a mérlegek a gazdasági szereplők számára javarészt érthetetlenné és hasznavehetetlenné váltak. Mi több, a piaci értékben főképpen a gazdasági ciklus folyamán benne rejlő változékonyság az „új alapelvek” alapján nagymértékben megfosztja a számvitelt attól, hogy a vállalat vezetői számára
cselekvési útmutatóként szolgáljanak, és e vezetőket olyan súlyos irányításbeli hibák módszeres elkövetésére sarkallja, amik kis híján kiváltották a pénzügyi válságok
legsúlyosabbikát, azt, amelyik 1929 óta sújtotta a világot.
A könyv 9. fejezetében (ZZZ–ZZZ. oldal) az egyetlen olyan világméretű pénzügyi
rendszerbe történő átmenet folyamatát vázolom fel, ami véget vethet a világ
gazdaságait periodikusan sújtó pénzügyi válságoknak és gazdasági recesszióknak,
mivel teljesen összeegyeztethető a szabad vállalkozási rendszerrel. A könyvben található, a nemzetközi pénzügyi reformot célzó javaslat most (2008 novemberében)
különösen időszerűvé és fontossá vált, mivel Európa és Amerika kétségbeesett kormányai a nemzetközi pénzügyi rendszer megreformálását célul kitűző világkonferenciát
szerveztek annak érdekében, hogy a jelenleg a teljes nyugati világot szorongató pénzügyi és bankválsághoz hasonlóan súlyos válságok a jövőben elkerülhetők legyenek.
Amint azt a könyv kilenc fejezetében részletesen is elmagyarázzuk, bármely jövőbeni reform éppen olyan szánalmasan fog kudarcba fulladni, mint a múltbeli reformok, hacsak nem a jelen problémáinak gyökereihez nyúl vissza és nem a következő
alapelveken nyugszik: (1) a 100 százalékos kötelező tartalék összes banki látra szóló
letétre és ezek egyenértékű megfelelőire vonatkozó visszaállítása; (2) a központi
bankok végső hitelezőként, végső „mentsvárként” betöltött szerepének megszüntetése (ami az előző alapelv alkalmazásával szükségtelenné, ám amennyiben e bankok továbbra is a központilag tervező pénzügyi közvetítőkként járnak el, akkor
ártalmassá válik majd); valamint (3) a jelenlegi monopolisztikus és bizalmi, az állam
által kibocsátott pénz privatizációja és a klasszikus, tiszta aranyvalutával történő
helyettesítése. Ez a mélyreható és határozott reform alapvetően a berlini fal 1989-es
leomlását teljesítené ki és a valódi szocializmusnak a meghaladását jelezné, mivel
a liberalizáció és a magántulajdon ugyanazon alapelveinek alkalmazását jelentené
az egyetlen olyan szférára – nevezetesen a pénzügyre és a bankszolgáltatásra –,
amely egészen idáig a („központi” bankok által megvalósított) központi tervezés,
a szélsőséges mértékű beavatkozás (a kamatlábak rögzítése és a kormányzati szabályozások kusza hálója), valamint az állami monopólium (a törvényes fizetőeszközökre vonatkozó, a jelenlegi, államilag kibocsátott fiduciárius pénz elfogadását
megkövetelő törvényeinek) ingoványában ragadt. Ezek a körülmények, amint azt
láthattuk is, igen negatív és drámai következményekkel jártak.
Ki kell hangsúlyoznom, hogy a könyv utolsó fejezetében megtervezett átmeneti
folyamat már az elejétől fogva lehetővé tudná tenni a jelenlegi bankrendszer pénzügyi kisegítését és ezáltal gyors összeomlásának, ezzel pedig annak az azonnali pénzügyi megszorításnak a bekövetkeztét is, amely a letétek tulajdonosai között széles
körben tapasztalható megtört bizalom légkörében, a jelentős mennyiségű banki le-
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tét megszűnésekor elkerülhetetlen lenne. E rövid távú cél elérésére jelenleg a nyugati kormányok kétségbeesetten, a legváltozatosabb tervek („toxikus” banki eszközök nagyarányú felvásárlásai, minden letét ad hominem kezességvállalása, vagy egyszerűen a teljes bankrendszer részleges vagy teljes államosítása) alkalmazásával törekednek. Pedig ez a cél jóval gyorsabban és hatékonyabban, valamint a piacgazdaságra sokkal kevésbé ártalmasabb módon lenne megvalósítható az általunk javasolt
reform (ZZZ–ZZZ. oldal) első lépésének megtételével, azaz a jelenlegi banki letétek
(látra szóló letétek és ezek egyenértékű megfelelői) teljes összegének készpénzfedezettel való támogatásával, illetve a váltóknak a bankok részére történő átruházásával, amik attól fogva a letétekre vonatkozóan 100 százalékos tartalékot tarthatnának
fenn. Amint az a 9. fejezetben található – a bankrendszer egységesített mérlegeinek a
fenti lépés megtételét követő helyzetét bemutató – IX-2. ábrán is szemléltetésre kerül, e bankjegyek kibocsátása semmiképpen nem lenne inﬂációs hatású, hiszen az új
pénz úgymond „sterilizálva” lenne a letétek váratlanul bekövetkező felvételeinek fedezésében betöltendő szerepe miatt. Ezenfelül ez a lépés felszabadítaná az összes
(legyenek akár „toxikusak”, akár nem) olyan banki eszközt, amely a magánbankok
mérlegein jelenleg a látra szóló letétek (és ezek egyenértékű megfelelőinek) ﬁnanszírozásaként, támogatásaként van feltüntetve. Azt feltételezve, hogy az új pénzügyi
rendszerbe történő átmenet „normál” körülmények között, és nem a jelenlegihez hasonlóan fájdalmas és súlyos pénzügyi válság közepette menne végbe, a 9. fejezetben arra tettem javaslatot, hogy a „felszabadított” eszközök ad hoc létrehozott és a
bankrendszer kezelése alatt álló befektetési alapokhoz kerüljenek áthelyezésre, illetve hogy az ezen alapok részvényei kiﬁzetetlen államkötvényekre és az állami társadalombiztosítási rendszerben bennefoglalt, az ahhoz kapcsolódó passzívákra legyenek
becserélve (ZZZ–ZZZ. oldal). A jelenlegi súlyos pénzügyi és gazdasági válság légkörében mindazonáltal van egy másik lehetőségünk is: azon kívül, hogy a „toxikus”
eszközöket ezen alapok segítségével semlegesítenénk, a fennmaradó mennyiség egy
részét, amennyiben erre igény mutatkozik, annak is szentelhetnénk, hogy a megtakarítók (nem pedig a letevők, hiszen az ő letétjeik már eleve 100 százalékos támogatással rendelkeznének) számára lehetővé váljon a befektetéseikben (főként kereskedelmi
bankoknak, befektetési bankoknak és konszerneknek nyújtott kölcsönökben) elveszített értékeik nagy részének visszanyerése. Ezen intézkedések azonnal helyreállítanák
a bizalmat, és – ami a kezdeti célunk is – segítségükkel jelentős mennyiség maradna,
amely egyszer s mindenkorra, költségek nélkül elcserélhető lenne az államadósság
egy meglehetősen nagy részére.2 Egy fontos dologra azonban mindenképpen fel kell
hívnom a ﬁgyelmet: magától értetődő – és ezt mindig újra és újra el fogom ismételni –,
hogy a javasolt megoldás csak és kizárólag akkor léptethető életbe, ha megmásítha-

2 A témában

lásd a London School of Economics and Political Science-en 2010. október 28-án tartott „Hayek Memorial Lecture” című beszédemet, amely „Economic Recessions, Banking Reform and
the Future of Capitalism” címmel jelent meg az Economic Affairs hasábjain (2011. június, 76–84. oldal).
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tatlan döntés születik egy olyan szabad bankrendszer újjászervezésével kapcsolatban,
amiben a látra szóló letétek a 100 százalékos kötelező tartalékráta támogatását élvezik. Amennyiben a nemzetközi pénzügyi és bankrendszer megváltoztatására irányuló
említett reformok bármelyike a megjelölt előzetes, határozott meggyőződés és döntés
megszületése nélkül lépne életbe, az eredmény egyszerűen katasztrofális lenne. Egy
magánbankrendszer, ami (a megfelelő központi bankok által eszközölt) részleges tartalékkal működne tovább, fokozatosan és a letétek támogatásának céljából létrehozott
készpénzkészlet alapján a történelem során még soha nem tapasztalt mértékű inﬂációs expanziót idézne elő, és ez végül a teljes gazdasági rendszerünk végzetét jelentené.
A fentiekben bemutatott szempontok kiemelt jelentőségűek, és egyúttal arra is rávilágítanak, hogy ez az értekezés milyen rendkívül időszerűvé vált a nemzetközi
pénzügyi rendszer kritikus állapotának tükrében – bár jómagam is határozottan jobban szerettem volna ennek az új kiadásnak az előszavát merőben más gazdasági körülmények közepette megírni. Mindemellett azonban, bár tragikus, hogy a helyzet a
jelenleg is tapasztalható szintre romlott, az még tragikusabb (ha ilyesmi egyáltalán
lehetséges), hogy a minket sújtó jelenség okait milyen széles körű tudatlanság és
ismerethiány övezi, még a szakértők, elemzők és a legtöbb gazdasági teoretikus körében is milyen nagyfokú a zavar és a bizonytalanság. Remélem, hogy legalább ezen
a területen e könyv egymást követő kiadásai, amelyek világszerte sorra jelennek
meg,3 hozzájárulhatnak az olvasóközönség elméleti oktatásához, az új generációk
intellektuális felfegyverzéséhez, és végül a jelenlegi piacgazdaságok teljes monetáris
és pénzügyi rendszerének égetően szükséges intézményes újratervezéséhez. Ha ez a
remény valóra válik, nem csupán úgy tekintek majd a megtett erőfeszítésekre, hogy
megérték a fáradságot, de nagy megtiszteltetésnek fogom tartani, hogy ha csak egy
igen kicsivel is, de hozzájárulhattam a helyes irányba történő előremozduláshoz.
Jesús Huerta de Soto
Madrid,
2008. november 13.

3 Az első angol nyelvű kiadás megjelenése óta 2006-ban, illetve 2009-ben már megjelent a harma-

dik és a negyedik spanyol kiadás is. Tatjana Danilova és Grigorij Sapov elkészítette az orosz fordítást is,
amely Dengi, Bankovskiy Kredit i Ekonomicheskie Tsikly (Moscow: Sotsium Publishing House, 2008)
címmel jelent meg. Kezdetképpen 3000 példány került kinyomtatásra, és nagy megelégedésemre szolgált, hogy 2008. október 30-án a Lomonoszov Moszkvai Állami Egyetemen is bemutathattam a könyvet. Ezenfelül Rosine Létinier professzor elkészítette a francia nyelvű fordítást is, amely immár kiadásra vár. Grzegorz Luczkiewicz végezte el a könyv lengyelre történő fordítását; az alábbi nyelvekre történő fordítás folyamata pedig előrehaladott szakaszban jár: német, cseh, olasz, román, holland, kínai, japán és arab. Ha Isten is úgy akarja, ezek is hamarosan kiadásra kerülnek majd.
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Őszinte örömöt jelent számomra, hogy a Dinero, Crédito Bancario y Ciclos
Economicos (Pénz, banki hitel és gazdasági ciklusok) című, Spanyolországban első
ízben 1998-ban megjelent könyvem ilyen szép nyomtatású, angol nyelvű kiadását
tarthatom a kezemben. Jelen fordítás tartalmazza a 2002 januárjában megjelent második spanyol nyelvű kiadásban foglalt csekély számú javítást, és egyben a teljes
könyv első angol nyelvű kéziratát is elkészítő Melinda A. Stroup rendkívüli fáradozásának eredménye.
A jelenlegi angol verziót dr. Jörg Guido Hülsmann ellenőrizte rendkívül alaposan – az ő megjegyzései, hozzáfűznivalói számos fontos pont tekintetében jelentősen
javítottak és ﬁnomítottak a kéziraton. Ezenfelül szeretném megköszönni és kiemelni
kutatási asszisztensem, dr. Gabriel Calzada munkáját is, aki számos, Spanyolországban nem elérhető könyvritkaság angol nyelvű kiadását felkutatta, valamint bizonyos
idézeteket és referenciákat is megkeresett. Végül, de nem utolsósorban jómagam is
személyesen átvizsgáltam a végső változat teljes egészét annak érdekében, hogy tartalmának pontosságáról bizonyosságot nyerhessek.
Hálával tartozom a Ludwig von Mises Intézetnek, különösképpen ifjabb Lewellyn
H. Rockwell elnöknek, amiért segítségével ez a projekt ilyen magas színvonalon
megvalósulhatott.
Jesús Huerta de Soto
Señorío de Sarría,
2005. május
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A Dinero, Crédito Bancario y Ciclos Económicos (Pénz, banki hitel és gazdasági ciklusok) jelen, harmadik kiadásában kísérletet tettem rá, hogy amennyire csak
lehetséges, megőrizzem az előző két kiadás tartalomjegyzékét, szerkezetét, valamint
oldalszámozását. Mindazonáltal bizonyos esetekben szükséges volt a módosítás,
ugyanis megragadtam az új lehetőséget, hogy felvessek néhány további érvelést
és témát mind a fő szövegrészben, mind a lábjegyzetekben. Az irodalomjegyzék
is frissítésre került azokkal az új kiadásokkal és spanyol fordításokkal, amelyek az
előző kiadás óta eltelt négy évben megjelentek, valamint néhány olyan új könyv és
cikk is belekerült, amelyek különösen szorosan kapcsolódnak a könyvben tárgyalt
témákhoz.1 Végül, de nem utolsósorban a Money, Bank Credit and Economic Cycles2
című angol nyelvű változat szerkesztője, Judith Thommesen igen nagy türelemmel

1

Az egyik ilyen könyv Roger W. Garrison Time and Money: The Macroeconomics of Capital
Structure című, 2001-ben (azaz három évvel a Money, Bank Credit and Economic Cycles első spanyol
kiadásának megjelenése után) a Routledge-nál Londonban és New Yorkban megjelentetett írása, amely
mintegy kiegészíti ezt a könyvet. Garrison írása rendkívül figyelemre méltó, mivel a tőke és a gazdasági ciklusok osztrák elméletét a modern makrogazdaságtan különböző paradigmáinak kontextusában
fejti ki; a megközelítési módja és az általa használt nyelvezet pedig tökéletesen megfelel a tudományágunk fő áramlatában használatosnak. Mindebből kifolyólag Garrison könyve kétségtelenül segítséget nyújt majd abban, hogy általánosságban a közgazdászok megértsék, hogy az osztrák nézőpontnak
és komparatív előnyeinek figyelembevétele igenis szükséges. Azonban úgy érzem, hogy a Garrison által nyújtott magyarázatok túlságosan mechanisztikusak, és a szerzőnek elemzését törvényi és intézményes szempontból nem sikerül elégséges mértékben alátámasztania. Mindazonáltal úgy találtam tanácsosnak, hogy támogassam a könyvnek a János Károly Király Egyetemen, a tanszékemen dolgozó professzorok és tanítványok általi spanyolra történő fordítását. A csoportot dr. Miguel Ángel Alonso Neira
vezette, a fordítás pedig már meg is jelent Spanyolországban Tiempo y dinero: la macroeconomía en
la estructura del capital (Madrid: Unión Editorial, 2005) címmel. Végül, de nem utolsósorban az olvasók figyelmébe szeretném ajánlani Ludwig van den Hauwe Foundations of Business Cycle Research
(Saarbrücken, Germany: VDM Verlag Dr. Müller, 2009) című, mindent felölelő munkáját.
2 Az angol nyelvű kiadás Money, Bank Credit and Economic Cycles (Pénz, banki hitel és gazdasági
ciklusok) címmel 2006-ban jelent meg az Alabama állambeli Auburnben található Ludwig von Mises
Intézet gondozásában az intézet elnökének, Llewellyn H. Rockwellnek köszönhetően.
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és alapossággal ellenőrizte angol és egyéb nyelvű idézetek százait, majd vetette
össze őket eredeti forrásukkal. Jelentős számú kisebb nyomdahibát is észrevett,
amik kijavításra kerültek, így fáradozásai hozzájárultak ahhoz, hogy a harmadik
kiadás még választékosabb és cizelláltabb legyen. Rendkívül hálás vagyok neki,
ahogy a János Károly Király Egyetem docensének, dr. Gabriel Calzadának is számos
bibliográfiai hivatkozás áttekintésében és kijavításában nyújtott támogatásáért.
Az előző kiadás megjelenése óta eltelt időben a gazdasági tendenciákat a bizalom
inﬂálódása és a költségvetési hiány rohamos növekedése jellemzi. Ezekből ﬁnanszírozták az iraki háborút, illetve a legtöbb nyugati országban ezekből biztosítják a fedezetét azoknak az egyre emelkedő kiadásoknak, amiket a súlyos és megoldhatatlan
problémákkal sújtott „jóléti állam” működtetése idézett elő. A pénzkínálat és a kamatláb pedig további manipuláció áldozata lett. Az Egyesült Államok nemzeti bankrendszere, a Fed a kamatlábat egyszázalékos történelmi minimumra csökkentette,
ezzel megakadályozta a 2001-es recesszió előtt elkövetett befektetési hibák szükséges kijavítását. A fent említett körülmények egy újabb spekulatív buborékot idéztek
elő az energia és a nyersanyagok árának drámai megnövekedésével együtt, amelyek
iránt világszerte csaknem korlátlan kereslet van főként az Ázsiában, elsősorban Kínában megkezdett és folyamatban lévő új befektetési projekteknek köszönhetően.
Úgy tűnik tehát, hogy a ciklusnak egy jellegzetes fordulóponti szakaszához közeledünk, mely szakasz minden egyes gazdasági recessziónak az előfutára is egyben. A
Fed – amely mindössze néhány hónap leforgása alatt 4 százalékra emelte fel a kamatlábakat – monetáris politikájában a közelmúltban bekövetkezett 180 fokos fordulat e tendenciát csak még inkább alátámasztja.
Remélem, hogy ez az új kiadás az olvasók és a tudósok segítségére lesz majd az
őket körülvevő világ gazdasági tényezőinek jobb megértésében. Bízom abban is,
hogy a jelenlegi gazdaságpolitika specialistáit és megtervezőit meg fogja tudni győzni afelől, hogy a monetáris és pénzügyi szférában történő társadalmi újjászervezéssel fel kell hagynunk, amint lehet. E célok véghezvitele jelentené legfőbb célkitűzésem egyikének tökéletes megvalósulását.
Jesús Huerta de Soto
Formentor,
2005. augusztus 28.
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A Dinero, Crédito Bancario y Ciclos Económicos (Pénz, banki hitel és gazdasági ciklusok) rendkívül gyorsan elfogyó első kiadásának sikerét követően büszkén mutatom
be a második kiadást a spanyol ajkú olvasók számára. A félreértés elkerülése végett,
valamint a tudósok és a kutatók munkáját elősegítendő az első kiadásban megismert
tartalomjegyzék, szerkezet és oldalszámozás a második kiadásban is megmaradt; a
könyvet azonban átnéztük, és az összes észlelt nyomdahiba eltávolításra került.
Egy óriási hitelexpanzióval, illetve egy hatalmas pénzügyi buborék kialakulásával jellemzett évtizedet követően a világ gazdasági eseményeinek menetét 1999-től
2001-ig a tőzsdepiaci értékek összeomlása, valamint egy olyan recesszió kialakulása
jellemezte, amely most egyszerre szorongatja az Egyesült Államokat, Európát és Japánt. E körülmények még inkább alátámasztják és még részletesebben szemléltetik
a jelen könyvben ismertetett elemzést – összehasonlítva az első kiadás idején, 1998
végén folyamatban levőkkel. A kormányok és a központi bankok a New York-i Világkereskedelmi Központot ért terrortámadásra a kamatlábak manipulációjával reagáltak, ezáltal történelmien alacsony szintekre csökkentve azokat (1 százalékra az
Egyesült Államokban, 0,15 százalékra Japánban, illetve 2 százalékra Európában).
A rendszerbe bejuttatott bizalmi eszközök azonban nem csupán meghosszabbítják
és hátráltatják majd a valós termelési struktúra szükséges egyszerűsítését, de egyszersmind veszélyes stagﬂációhoz is vezethetnek. Erősen remélem, hogy mindezen
aggasztó, a jelenlegi bankrendszer kialakulása óta ismétlődő gazdasági körülmények
tekintetében a könyvben található elemzés az Olvasó segítségére lesz majd az őt körülvevő jelenségek megértésében és értelmezésében, valamint egyúttal pozitív hatással lesz a közvéleményre, az egyetemi kollégáimra, illetve a kormány és a központi bankok gazdasági politikát meghatározó hatóságaira is.
Számos, a könyv első kiadását illető kritika és recenzió látott napvilágot; hálás
vagyok kiváló szerzőiknek a sok pozitív megjegyzésért, kommentárért.1 Az ezeket
1 Különösen hálás vagyok Leland Yeagernek (Review of Austrian Economics 14, 4. szám [2001]:
255); Jörg Guido Hülsmann-nak (Quarterly Journal of Austrian Economics 3, 2. szám [2000]: 85–88);

bank_1_tord.indd 27

2014.10.02. 11:24:54

28

ELŐSZÓ A MÁSODIK SPANYOL NYELVŰ KIADÁSHOZ

összekapcsoló közös nevező a könyv angolra történő lefordításának szorgalmazása
volt, mely munka immár be is fejeződött. Reményeim szerint, ha Isten is úgy akarja,
a könyv első angol nyelvű kiadása hamarosan kiadásra kerül az Egyesült Államokban, és ezáltal elérhető lesz a legbefolyásosabb tudományos és politikai körök némelyike számára is.
Végül, de nem utolsósorban ezt a kézikönyvet 1998 óta több helyen sikeresen alkalmazzák tankönyvként a pénz, a bankrendszer és a konjunktúraciklusok tanulmányozásának szentelt szemeszterek során a „Politikai gazdaságtan” és a „Bevezetés
a közgazdaságtanba” című kurzusokon. Tették ezt elsőként a madridi Complutense
Egyetem jogi karán, majd később a szintén Madridban található János Károly Király
Egyetem jogi és társadalomtudományi karán is. Ez az oktatási gyakorlat mind akkor,
mind most a gazdaságelmélet intézményes és kétségkívül több tudományágat átfogó
szemléletén alapul, és véleményem szerint ez a módszer a bankrendszer elméletével
kapcsolatos egyéb kurzusokon (gazdaságpolitika, makrogazdaságtan, monetáris- és
pénzügyelmélet stb.) is sikeresen alkalmazható. E gyakorlat folytatása nem valósulhatott volna meg a nélkül az élénk, buzgó érdeklődés és lelkesedés nélkül, amelyet
tanévről tanévre hallgatók százai fejeztek ki a jelen kötetben foglalt tantételek tanulmányozása és megvitatása alkalmával. Ez a könyv, amelynek e hallgatók erőfeszítéseiket szentelték, elsősorban nekik szól; mindannyiuknak szeretnék köszönetet mondani. Szívből kívánom, hogy folytassák kritikai szellemiségük és intellektuális kíváncsiságuk pallérozását, miközben tapasztalatszerző utazásaik egyre magasabb és
mindinkább gazdagító-gyarapító szakaszaiba lépnek tovább.2
Jesús Huerta de Soto
Madrid,
2001. december 6.

valamint Ludwig van den Hauwe-nek (New Perspectives on Political Economy 2, 2. szám [2006]:
135–41) észrevételeikért és megjegyzéseikért.
2 Bármilyen, e második kiadással kapcsolatos megjegyzést szívesen fogadunk – ezek a
huertadesoto@dimasoft.es e-mail címre küldhetők.
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A PÉNZLETÉTRE VONATKOZÓ SZERZŐDÉS
JOGI TERMÉSZETE: A SZABÁLYTALAN
(RENDHAGYÓ) LETÉT EGYIK FAJTÁJA
1. A FOGALMAK ELŐZETES TISZTÁZÁSA:
KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEK (MUTUUM ÉS COMMODATUM)
ÉS LETÉTI SZERZŐDÉSEK
A Shorter Oxford English Dictionary szerint a kölcsön „egy kölcsönadott dolog,
különösen egy adott időszakra – általában kamatra – kölcsönzött pénzösszeg, melyet
pénzben vagy a pénznek megfelelő értékben kell visszatéríteni.”1 A kölcsönnek két
fajtája létezett hagyományosan: a haszonkölcsön, amely esetében csak a kölcsönadott dolog használatának a joga száll át, és a kölcsönvevő köteles a dolgot visszaadni miután használta, valamint a kölcsön, amikor is a kölcsönadott dolog tulajdonjoga
száll át. Az utóbbi esetben az árut felhasználás céljára adják át, és a kölcsönvevő
köteles azt, amit kapott és felhasznált, hasonló nemben, minőségben és mennyiségben visszaadni.2

A commodatum (haszonkölcsön) szerződés
A commodatum latin kifejezés egy jóhiszeműen kötött reálszerződés megnevezése,
amellyel az egyik fél – a kölcsönadó – egy bizonyos dolgot meghatározott időre
a másik fél – a kölcsönvevő vagy commodatarius – ingyenes használatába ad. Az
engedélyezett használati idő elteltével a dolgot vissza kell szolgáltatni a tulajdonosnak, azaz a kölcsönvevőnek ugyanazon dolgot kell visszaadni, amelyet kölcsönbe
kapott.3 A szerződést azért nevezik reálszerződésnek, mert annak létrejöttéhez az
áru átadása szükséges. Egy lehetséges példa erre az autó kölcsönadása egy barátnak kirándulás céljára. Nyilvánvaló, hogy ebben az esetben a kölcsönadott dolog
továbbra is a kölcsönadó tulajdonában marad, a kölcsönvevő köteles azt (az autót)
rendeltetésszerűen használni és az engedélyezett használati idő (a kirándulás) eltel1 The Shorter Oxford English Dictionary, 3. kiadás (Oxford: Oxford University Press, 1973), 1. kötet, 1227. oldal.
2 Manuel Albaladejo, Derecho civil II, Derecho de obligaciones, 2. kötet (Los contratos en
particular y las obligaciones no contractuales) (Barcelona: Librería Bosch, 1975), 304. oldal.
3 Juan Iglesias, Derecho romano: Instituciones de derecho privado, 6. javított kiadás (Barcelona:
Ediciones Ariel, 1972), 408–409. oldal.
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tével visszaszolgáltatni. A barát, vagyis a kölcsönvevő kötelezettségei az alábbiak:
az árut (autó vagy jármű) birtokában tartani, azt megfelelően használni (a közlekedési szabályokat betartani, és úgy vigyázni rá, mintha az a sajátja lenne) és a haszonkölcsön lejártával (a kirándulás végén) visszaadni.

A mutuum (kölcsön) szerződés
Annak ellenére, hogy a haszonkölcsön-szerződésnek van gyakorlati jelentősége,
a helyettesíthető4 és elhasználható dolgok – mint az olaj, a búza, és különösen a
pénz – kölcsönadásának nagyobb gazdasági jelentősége van. A mutuum – szintén
latin – kifejezés arra a szerződésre utal, amellyel az egyik fél – a kölcsönadó – egy
bizonyos mennyiségű helyettesíthető dolgot a másik fél – a kölcsönvevő vagy mutuarius – tulajdonába ad. A kölcsönvevő egy meghatározott idő elteltével azonos
fajú és minőségű dolgot ugyanolyan mennyiségben (latinul tantundem) tartozik
visszaadni. A mutuum szerződés tipikus példája a pénzkölcsönszerződés, mivel
a pénz a legjellemzőbb helyettesíthető dolog. Manapság ezzel a szerződéssel az
egyik szerződő fél által bizonyos mennyiségű pénzegység kerül átadásra a másik
fél részére, a pénz tulajdonjoga, valamint az ahhoz való hozzáférés lehetősége pedig a kölcsönt nyújtó félről a kölcsönt kapó félre száll át. A kölcsönt kapó félnek
joga van a pénzt sajátjaként használni, miközben ígéretet tesz arra nézve, hogy
egy meghatározott idő elteltével azonos számú pénzegységet szolgáltat vissza. A
mutuum szerződés, mivel helyettesíthető dolgok kölcsönét hozza létre, „jelenlegi”
dolgok „jövőbeli” dolgokra történő cseréjével jár együtt. Ennélfogva – szemben a
commodatum szerződéssel – mutuum szerződés esetén elfogadott egy kamatmegállapodás létrehozása, mivel az időpreferencia alapján – ami szerint azonos körülmények között a „jelenlegi” dolgok mindig vonzóbbak a „jövőbeli” dolgokkal
szemben – az emberek kizárólag akkor hajlandóak lemondani egy helyettesíthető dolog meghatározott mennyiségű egységéről, ha ezért a jövőben – a meghatározott idő elteltével – a helyettesíthető dologból nagyobb számú egységet kapnak
cserébe. Ez – pontosabban a kezdetben átadott egységek száma és a kölcsönvevő
által visszaszolgáltatott egységek száma közötti különbség – tehát a kamat. Összefoglalva, mutuum szerződés esetén a kölcsönadó kötelezettséget vállal arra nézve,
hogy az előre meghatározott egységeket átadja a kölcsönvevő vagy mutuarius
részére. A kölcsönvevő vagy mutuarius – aki a kölcsönt kapja – kötelezettséget vállal
arra, hogy a szerződésben meghatározott idő elteltével az átvettel azonos fajtájú
4 Helyettesíthető dolgoknak nevezzük azokat, amelyeket azonos fajtájú dolgokkal helyettesíteni le-

het. Más szóval, ezek olyan dolgok, amelyek a forgalomban nem egyedileg, hanem szám, súly, mérték szerint szerepelnek. A rómaiak szerint azok a dolgok, quae in genere suo functionem in solutione
recipient, helyettesíthető dolgok, azaz olyan dolgok, quae pondere numero mensurave constant. Az elhasználható dolgok rendszerint helyettesíthetőek.
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és minőségű egységekből azonos számút (tantundem) szolgáltat vissza. Köteles
továbbá kamatot fizetni, amennyiben a megállapodás – mint a legtöbb esetben –
ilyen kikötést tartalmaz. A mutuum szerződésben – más szóval egy helyettesíthető
dologra vonatkozó kölcsönszerződésben – foglalt, az abban meghatározott idő elteltével teljesítendő főkötelezettség az átvettel azonos fajtájú, minőségű és számú
egység visszaszolgáltatása abban az esetben is, ha időközben az adott dolog ára
megváltozik. Ennek értelmében, mivel a kölcsönvevőnek a tantudemet csak az előre
meghatározott idő elteltével kell visszaszolgáltatnia, időlegesen őt illetik a tulajdonjogból származó előnyök, és ennélfogva az ahhoz való teljes hozzáférés lehetősége.
Ezen túlmenően lényeges eleme a kölcsön- vagy mutuum szerződésnek a meghatározott időtartam, mivel rögzíti azt az időszakot, amely során a kölcsönvevőt illeti
meg a dolog tulajdonjoga, valamint az ahhoz való hozzáférés lehetősége, és meghatározza azt az időpontot is, amikor a kölcsönvevő köteles a tantundemot visszaszolgáltatni. Egy meghatározott időtartam kifejezett vagy hallgatólagos megjelölése
nélkül a kölcsön- vagy mutuum szerződés nem jöhet létre.

A letéti szerződés
Míg a kölcsönszerződések (commodatum és mutuum) a dologhoz való hozzáférés
lehetőségének átruházásával járnak, amely lehetőség a meghatározott időtartam
fennállása alatt a kölcsönadóról a kölcsönvevőre száll át, addig egy másik szerződéstípus, a letéti szerződés a hozzáférés lehetőségének átruházását kizárja. Valójában
a letéti szerződés (latinul depositum) egy jóhiszeműen kötött szerződés, amellyel az
egyik fél – a letevő – egy ingó dolgot bíz a másik félre – a letéteményesre – azzal,
hogy azt őrizze, védje és kérésére bármely időpontban visszaszolgáltassa. Következésképpen a letét mindig a letevő érdekeinek folyamatos szem előtt tartásával
valósítandó meg. Alapvető célja a dolog megőrzése, illetve megóvása, és magában
foglalja, hogy a szerződés tartama alatt a dologhoz való teljes hozzáférés lehetősége
a letevő javára áll fenn, aki bármikor jogosult a dolog visszaadását követelni. A letevő kötelezettsége a letéteményes letéttel összefüggésben felmerült költségeinek
megtérítése – amennyiben a felek megállapodtak ilyen ellentételezésben. A költségekre vonatkozó megállapodás hiányában a letét ingyenes. A letéteményes kötelezettsége a dolog legnagyobb fokú – a jó családapára jellemző – gondossággal
történő megőrzése és védelme, továbbá annak a letevő kérésére történő azonnali
visszaszolgáltatása. Nyilvánvaló, hogy amíg minden kölcsönnek meghatározott időtartama van, aminek fennállása alatt a dologhoz való hozzáférés lehetősége átszáll
a kölcsönvevőre, a letét esetében ez nem áll fent a letéteményesre. Annál is inkább,
mivel a letét minden esetben a letevő rendelkezésére áll, és azon nyomban megszűnik, amint a letevő a dolog visszaadását követeli a letéteményestől.
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Helyettesíthető dolgok letétje
vagy szabálytalan (rendhagyó) letét
Életünk folyamán sokszor nem egyedileg meghatározott dolgot − például egy festményt, ékszert, vagy egy lezárt, pénzzel teli ládát) kívánunk letétbe helyezni, hanem
helyettesíthető dolgokat − mint például többhordónyi olajat, több köbméter gázt, több
véka búzát vagy több ezer dollárt). A helyettesíthető dolgok letétele is kétségkívül
letét, amennyiben annak fő eleme a letétbe helyezett dologhoz való korlátlan hozzáférés lehetőségének a letevő javára, valamint a letéteményesnek a dolog lelkiismeretes őrzésére és védelmére vonatkozó kötelezettsége. A helyettesíthető dolgok
letétje és a szabályos (rendes) letét vagy egyedileg meghatározott dolgok letétje
közötti egyedüli különbség az, hogy az előbbi esetében a letétbe helyezett dolgok
megkülönböztethetetlenül összevegyülnek az azonos fajtájú és minőségű dolgokkal
(ahogy például ez a helyzet egy gabonát vagy búzát rejtő magtár, egy olajtartály
vagy olajfinomító, vagy egy bankár széfjének esetében). Az azonos fajtájú és minőségű, letétbe helyezett különböző egységek megkülönböztethetetlen elegye okán azt
hihetnénk, hogy a letett dolog tulajdonjoga a helyettesíthető dolgok letétele esetén
átszáll. Valójában, amikor a letevő visszaveszi letétjét, meg kell elégednie azzal
– mint az logikus is –, hogy mennyiség és minőség tekintetében a letett dologgal
teljes mértékben egyenértékű dolgot kap vissza. Semmi esetre sem kapja vissza
ugyanazon egyedileg meghatározott dolgokat, amelyeket letétbe helyezett, mivel
a dolgok helyettesíthető mivolta lehetetlenné teszi azok egyéni kezelését, ugyanis
azok megkülönböztethetetlenül összevegyültek a letéteményes által őrzött egyéb
dolgokkal. A helyettesíthető dolgok letételét − ami rendelkezik a letéti szerződés
alapvető elemeivel – „szabálytalan” (rendhagyó) letétnek nevezik, mivel jellemző
elemeinek egyike eltérő a szabályos letéttől. (A szabályos [rendes] letétre vagy más
szóval egy egyedileg meghatározott dolog letételére vonatkozó szerződés esetén
a tulajdonjog nem száll át, a dolog továbbra is a letevő tulajdonában marad. Míg
a helyettesíthető dolgok letétele esetén azt feltételezhetnénk, hogy a tulajdonjog
átszáll a letéteményesre.) Mindazonáltal hangsúlyoznunk kell, hogy a letét lényege
változatlan marad, és a szabálytalan (rendhagyó) letét mindenben osztja az összes
letét legalapvetőbb sajátosságát: a dolog megőrzésének, illetve megóvásának kötelezettségét. Valóban, a szabálytalan (rendhagyó) letét esetén mindig fennáll az
azonnali hozzáférés lehetősége a letevő javára, aki bármikor elmehet a magtárba, az
olajtartályhoz vagy a banki széfhez, és visszaveheti az eredetileg átadott egységeket.
A visszavett dolgok mennyiség és minőség tekintetében a letétbe helyezett dolgokkal teljes mértékben egyenértékűek lesznek, vagy mint ahogy a rómaiak mondták:
tantundem iusdem generis, qualitatis et bonetatis.
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2. A SZABÁLYTALAN (RENDHAGYÓ) LETÉTEK
GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI SZEREPE
A helyettesíthető dolgok (mint például a pénz) letétjei, más néven szabálytalan (rendhagyó) letétek, fontos társadalmi szereppel bírnak, amelyet a szabályos (rendes)
letétek, értve ezen az egyedileg meghatározott dolgok letétjeit, nem tudnak betölteni. Értelmetlen és rendkívül költséges volna olajat külön, számozott tartályokban,
azaz zárt letétként elhelyezni, amikor a tulajdonjog nem száll át, de ugyanígy értelmetlen bankjegyeket egyedileg számozott, lezárt borítékban letétbe helyezni. Igaz
ugyan, hogy ezek a szélsőséges esetek szabályos (rendes) letéteket hoznának létre,
amelyek esetében a tulajdonjog nem száll át, azonban az egyedi letétek együttes,
egymástól megkülönböztethetetlen,5 ugyanakkor a letevő hozzáférésének lehetőségét nem korlátozó, illetve többletköltséggel nem járó kezeléséből adódó rendkívüli
hatékonyság és költségcsökkentés előnyének elvesztésével járnának. Mindeközben
a letevő éppoly elégedett úgy is, ha amikor kéri, az egyéni tulajdonságok tekintetében ugyan nem teljesen azonos, de ugyanolyan mennyiségű és minőségű tantundemet kap, mint amit eredetileg letétbe helyezett. A szabálytalan (rendhagyó)
letétnek egyéb előnyei is vannak. A szabályos (rendes) letét vagy más szóval az
egyedileg meghatározott dolgok letétje esetén a letéteményes nem tartozik felelősséggel a dolog elkerülhetetlen káresemény vagy vis maior okán történő megsemmisüléséből eredő kárért, míg szabálytalan (rendhagyó) letétnél még vis maior
esetén is felelős. Következésképpen, az azonnali rendelkezésre állásban és a letét
egészének megóvásában megtestesülő hagyományos előnyök mellett a szabálytalan
(rendhagyó) letét egyfajta biztosításként szolgál a dolog elkerülhetetlen káresemény
következtében történő esetleges megsemmisüléskor.

A pénzletét alapvető eleme
Szabálytalan (rendhagyó) letét esetén, a letétbe helyezett áruk megőrzésének és megóvásának kötelezettsége − amely minden letét alapvető eleme − a tantundem letevő javára történő állandó rendelkezésre tartás kötelezettségének formáját ölti. Más
szóval, amíg a szabályos (rendes) letét esetén a letétbe helyezett egyedileg meghatározott dolgot kell folyamatosan és egyedileg őrizni, addig ami a helyettesíthető
dolgok letétje esetén folyamatosan őrizendő, megóvandó és a letevő rendelkezésére
tartandó, az a tantundem, vagyis az eredetileg átadott dolgok mennyiségi és minőségi
megfelelője. Ez azt jelenti, hogy a szabálytalan (rendhagyó) letét esetén a megőrzés az
eredetileg átvett dolgokkal azonos mennyiségű és minőségű dolgoknak a letevő javára

5 A bankok által kínált pénztári szolgáltatások esetenkénti használata további előnyt jelent a bankbetét (speciális) esetében.
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történő állandó rendelkezésre tartásának kötelezettségét jelenti. A nem helyettesíthető
dolgok esetében fennáll az egyedi dolgok megőrzésének kötelezettsége, melynek a
helyettesíthető dolgok esetén a hozzáférhetőség a megfelelője, hisz a (helyettesíthető)
dolgok folyamatosan kicserélődnek. Másképpen, a magtár vagy az olajtartály
tulajdonosa akár saját céljára, akár más letevőnek való visszaadás céljára mindaddig
használhatja az általa átvett, meghatározott mennyiségű és minőségű olajat vagy
gabonát, amíg az eredeti letevő javára a letétbe helyezettel azonos mennyiségű és
minőségű olajat vagy gabonát tart rendelkezésre. Pénzletét esetén ugyanez a szabály
az irányadó. Ha egy barát letétbe átad nekünk egy húszdolláros bankjegyet, úgy
gondolhatjuk, hogy annak az adott bankjegynek a tulajdonjogát átruházta ránk, és
hogy azt saját kiadásainkra vagy bármely más célra felhasználhatjuk mindaddig,
amíg azzal megegyező összeget – például egy másik húszdolláros bankjegy vagy
két darab tízdolláros bankjegy formájában − készenlétben tartunk úgy, hogy amint
kéri, azt azonnal minden gond és kifogás nélkül vissza tudjuk fizetnÖsszegezve, a
szabálytalan (rendhagyó) letét intézménye mögötti logika általános jogi alapelveken
nyugszik, és azt sugallja, hogy a megőrzés és megóvás alapvető eleme szükségessé
teszi az eredeti letétnek megfelelő tantundem letevő javára történő, folyamatos
rendelkezésre tartását. A pénz, mint a legjellemzőbb helyettesíthető dolog sajátos
esetében ez azt jelenti, hogy a megóvás kötelezettsége megköveteli 100 százalék
készpénztartalékhoz való állandó hozzáférés lehetőségét a letevő javára.

A főkötelezettség teljesítésének elmulasztásából eredő
következmények szabálytalan (rendhagyó) letét esetén
Letét esetén, amikor megszegik a megóvásra vonatkozó kötelezettséget, logikusan
szükségessé válik a letevő kártalanítása, ha pedig a letéteményes tisztességtelenül
járt el, és a letétbe helyezett dolgot saját személyes céljaira használja, sikkasztást
követ el. Ennélfogva szabályos (rendes) letét esetén, ha valaki például letétbe vesz
egy festményt, és azt vagyoni haszonszerzés céljából eladja, sikkasztást követ el.
Ugyanezt a bűncselekményt követi el helyettesíthető dolgok letétje esetén az a
letéteményes, aki a letétbe helyezett dolgokat saját előnyére használja fel anélkül,
hogy az azzal egyenértékű tantundemet a letevő mindenkori rendelkezésére tartaná.
Ez lenne a helyzet, ha az olajat őrző letéteményes nem tartana a tartályaiban a
nála letétbe helyezettel azonos mennyiséget, vagy ha a pénzt átvevő és azt saját
hasznára felhasználó − azt magára költő vagy másnak kölcsönadó − letéteményes
nem tartana fenn állandóan 100 százalék készpénztartalékot.6 Antonio Ferrer
6 Egyéb kapcsolódó bűncselekmények valósulnak meg, ha a letéteményes meghamisítja a letéti jegyeket vagy bizonylatokat. Ez lenne a helyzet, ha az olajat őrző letéteményes hamis letéti jegyeket állítana ki harmadik személyekkel való üzletkötés céljára, és általában minden helyettesíthető dolog (ideértve a pénzt is) letéteményese esetén, amikor is az a letétbe helyezettnél nagyobb mennyiségről állí-
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Sama büntetőjogi szakértő magyarázata szerint, ha a letét tárgya egy pénzösszeg,
a kötelezettség pedig az azonos összeg visszatérítése (szabálytalan letét), és a
letéteményes a pénzt eltulajdonítva azt saját előnyére használja fel, az ő büntetőjogi
felelősségének megállapítása érdekében meg kell határoznunk, hogy az alábbi
esetek közül melyik áll fenn: a pénz átvételének időpontjában a letéteményes rendelkezik a letétbe vett összeg bármikori visszatérítése érdekében szükséges megfelelő
pénzügyi biztonsággal, vagy ezzel ellentétben: a pénz átvételekor nincs megfelelő
összegű saját készpénzfedezete, amellyel visszafizetési kötelezettségének eleget
tehetne bármely időpontban, amikor azt a letevő kéri. Az első esetben a sikkasztás
bűncselekménye nem valósul meg. Ugyanakkor ha a letétbe helyezett összeg átvételekor a letéteményesnek nincs elegendő készpénze ahhoz, hogy a letevővel szemben
fennálló kötelezettségének eleget tudjon tenni, akkor attól a pillanattól kezdve bűnös sikkasztás bűncselekményében, amikor a letétbe helyezett dolgokat saját céljára használja fel, és ezáltal a továbbiakban nem rendelkezik az eredeti letéttel
egyenértékű tantundemmel.

A pénzletétre vonatkozó szerződést vezérlő jogi alapelveket
alátámasztó bírósági döntések
(A 100 százalék tartalék követelménye)
Európában a bírósági döntések egészen a 20. századig fenntartották a 100 százalék
tartalék követelményét – a megőrzés és megóvás fő elemének megtestesülését –
a pénzletét vonatkozásában. 1927. június 12-én a Párizsi Bíróság sikkasztás vádjában bűnösnek nyilvánított egy bankárt, amiért az – a banküzletben bevett gyakorlatnak megfelelően – egy ügyfele által nála letétbe helyezett anyagi eszközöket használta. 1934. január 4-én ugyanezen bíróság egy másik ítélete azonos
álláspontra helyezkedett.7 Vagy például amikor a Barcelonai Bank csődbe ment
Spanyolországban, az eredetileg hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Északbarcelonai Bíróság − a folyószámla-tulajdonosok letevőként történő elismerésére vonatkozó követelésre válaszul − olyan ítéletet hozott, amely a letevőket e
minőségükben elismerte, és ennek megfelelően a csődeljárásban előnyös kielégítésre jogosult hitelezői státuszukat megállapította, aminek következtében jogot

tana ki letéti jegyet vagy bizonylatot. Nyilvánvaló, hogy ebben az esetben okirat-hamisítás − hamis bizonylat kiállítása − és csalás − amennyiben a bizonylat kiállítása harmadik személy megtévesztése és
vagyoni előny szerzése céljából történt − bűncselekményéről van szó. A későbbiekben bemutatjuk,
hogy a bankári tevékenység történeti fejlődése a bankjegy-kibocsátási „üzlettel” kapcsolatban elkövetett ilyen bűncselekményeken alapult.
7 Jean Escarra, Principes de droit commercial, 256. oldal; illetve Garrigues is utal erre a Contratos
bancarios c. művében, 367–368. oldal.
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szereztek a vagyon egy részére. A döntés azon a tényen alapult, hogy a bankoknak
a folyószámlákon lévő pénz használatára vonatkozó joga szükségképpen korlátozás
alá esik azon kötelezettség miatt, hogy folyamatosan a folyószámla tulajdonosok
rendelkezésére kell tartaniuk a számlákon elhelyezett összegeket. Következésképpen, ez a rendelkezésre állás követelményét támasztó jogi korlátozás kizárta annak lehetőségét, hogy a bank a folyószámlákon elhelyezett összegek kizárólagos
tulajdonosának tekinthesse magát.8 Ugyan a spanyol Legfelsőbb Bíróságnak nem
volt lehetősége az ítélkezésre a Barcelonai Bank csődje kapcsán, egy általa 1928.
június 21-én kihirdetett ítélet hasonló következtetésre jutott:
a jogtudomány által elismert kereskedelmi gyakorlatnak és szokásoknak megfelelően a
pénzletétre vonatkozó szerződés a pénznek olyan személynél történő letétbe helyezésére utal, aki a szerződéssel ugyan nem a letétbe helyezettel azonos készpénz vagy vagyoni
eszközöknek a letevő részére történő megőrzésére vállal kötelezettséget, köteles azonban
a letétbe helyezett összeget folyamatosan rendelkezésre tartani abból a célból, hogy azt a
letevő kérésére azonnal, részben vagy egészben vissza tudja szolgáltatni. A letéteményes
nem szerez jogot a letét saját célra történő felhasználására, mivel állandóan rendelkezésre kell tartania elegendő összegű készpénzt, hiszen erre irányuló kérés esetén azonnal köteles a letétet visszaszolgáltatni.

3. A SZABÁLYTALAN (RENDHAGYÓ) LETÉTRE VONATKOZÓ
SZERZŐDÉS ÉS A PÉNZKÖLCSÖNSZERZŐDÉS KÖZÖTTI
LÉNYEGES ELTÉRÉSEK
Lényegesnek mutatkozik a szabálytalan (rendhagyó) letétre vonatkozó szerződés
és a kölcsönszerződés közötti alapvető különbségek áttekintése és hangsúlyozása –
mindkét esetben a pénzre való tekintettel. Mint azt a későbbiekben különféle összefüggésekben látni fogjuk, a témánkat övező fogalmi zavarok, valamint a jogi, illetve
gazdasági tévedések nagyrészt a két szerződés közötti lényegi eltérések ismeretének
hiányából erednek.

A tulajdonjog átszállásának terjedelme a két szerződés esetén
Mindenekelőtt szükséges kihangsúlyozni, hogy a szabálytalan (rendhagyó) letét és a
kölcsön közötti világos különbségtétel lehetőségének hiánya azon ténynek tulajdonított túlzott és indokolatlan jelentőségből ered, hogy – mint azt már tudjuk – pénzre,

8 „Dictamen

de Antonio Goicoechea”, La Cuenta corriente de efectos o valores de un sector de la
banca catalana y el mercado libre de valores de Barcelona (Madrid: Imprenta Delgado Sáez, 1936),
233–289. oldal; illetve Garrigues, Contratos bancarios, 368. oldal.

bank_1_tord.indd 36

2014.10.02. 11:24:54

JOGI TERMÉSZETE: A SZABÁLYTALAN (RENDHAGYÓ) LETÉT EGYIK FAJTÁJA

37

illetve bármely más helyettesíthető dologra vonatkozó szabálytalan letét esetén azt
gondolhatnánk, hogy a letétbe helyezett áru tulajdonjoga átszáll a letéteményesre
akárcsak a kölcsön- vagy mutuum szerződés esetén. A két szerződéstípus között
ez az egyedüli hasonlóság és ez vezetett oda, hogy sok tudományos szakember ok
nélkül összetéveszti őket.
A szabálytalan (rendhagyó) letét esetében már láttuk, hogy a tulajdonjog átruházása abból a tényből eredő másodlagos követelmény, hogy a letét tárgya egy
helyettesíthető dolog, melynek egyedileg történő kezelése nem lehetséges. Azt is
tudjuk, hogy sok előnnyel jár egy letétnek ugyanazon helyettesíthető dolog más
készleteivel történő egymás mellé helyezése és az egyedi egységek elkülönítetlen,
együttes kezelése. Azáltal hogy szigorúan jogi értelemben nem követelhető a letétbe
helyezett, egyedileg meghatározott tételek visszaszolgáltatása – mivel ez ﬁzikai képtelenség – szükségesnek mutatkozhat annak átgondolása, hogy bekövetkezik-e a tulajdonjog „átruházása” az egyedi, letétbe helyezett egységek vonatkozásában, mivel
azokat nem lehet megkülönböztetni egymástól. A letéteményes „tulajdonossá” válik, de csak abban az értelemben, hogy ameddig birtokában van a tantundemnek, addig az egyedi, megkülönböztethetetlen egységek felett választása szerint, szabadon
rendelkezhet. Ez az a teljes terjedelem, ameddig szabálytalan letét esetén a tulajdonjog átruházásra kerül, szemben a kölcsönszerződéssel, amikor is a kölcsönadott dolog feletti korlátlan rendelkezés joga kerül átruházásra a szerződésben meghatározott időtartamra. Tehát még a szabálytalan (rendhagyó) letét és a pénzkölcsön közötti egyetlen lehetséges „hasonlóság” – a tulajdonjog feltételezett „átruházása” – ellenére is fontos annak megértése, hogy a tulajdonjog átruházása a két szerződés esetén
lényegesen eltérő gazdasági és jogi jelentéssel bír. Talán úgy fogalmazhatnánk meg a
legpontosabban, hogy a szabálytalan (rendhagyó) letét esetében egyáltalán nem kerül sor a tulajdonjog átruházására, hisz a letevő tantundem feletti – absztrakt értelemben vett – tulajdonjoga mindenkor fennmarad.

A két szerződés közötti alapvető
gazdasági különbségek
Ez a jogi értelemben vett eltérés a két szerződés közötti alapvető különbségből ered,
ami pedig azon eltérő gazdasági alapra vezethető vissza, amin az egyes szerződések
nyugszanak. Ennélfogva amennyiben a kölcsön gazdasági értelemben egy jelenlegi
dolog vagy szolgáltatás jövőbeli dologra vagy szolgáltatásra való cseréjét jelenti,
akkor aligha lehetséges a szóban forgó ügyleteket (szabálytalan letét) a hitel fogalma alá vonni – hangsúlyozza Ludwig von Mises, a tőle megszokott közérthető módon. Egy pénzösszeg letevője – aki a letétért cserébe egy olyan, bármikor pénzre
váltható követelést szerez, amely pontosan ugyanazt a szolgáltatást nyújtja számára,
mint az az összeg, amelyre vonatkozik – nem cserélt el jelenlegi dolgot jövőbeli
dologra. A követelés – amelynek a letét következtében jogosultjává válik – számára

bank_1_tord.indd 37

2014.10.02. 11:24:55

38

ELSŐ FEJEZET

szintén egy jelenlegi dolognak minősül. Pénz letétbe helyezése semmi esetre sem
jelenti azt, hogy a letevő lemondott a pénz nyújtotta előnyök feletti közvetlen rendelkezés jogáról. Végül von Mises érvelését azzal fejezi be, hogy a letét „nem egy
hitelügylet, mivel az alapvető elem – jelenlegi dolgok jövőbeli dolgokra történő
cseréje – hiányzik”.9 Ennek következtében a pénzletét esetén nincs szó arról, hogy
lemondanánk jelenlegi dolgokról annak érdekében, hogy egy meghatározott időtartam végén jövőbeli dolgokból nagyobb mennyiségre tegyünk szert, hanem
egyszerűen csak s jelenlegi dolgok birtoklásának módjában áll be változás. Ez a
változás azért következik be, mert sok esetben a letevő saját személyes véleménye szerint előnyösebb (azaz céljait jobban elősegíti) egy pénzügyi letét, amikor
is a letétbe helyezett dolog azonos fajtájú más dolgokkal keveredik, és azt azokkal együtt kezelik. Egyéb előnyök mellett már említettük az elkerülhetetlen káresemény esetére vonatkozó biztosítást és a bankok által folyószámlával rendelkező
ügyfeleik részére kínált pénztári szolgáltatások igénybevételének lehetőségét. Ezzel
ellentétben a kölcsönszerződés lényege ettől gyökeresen eltérő. A kölcsönszerződés
célja pontosan az, hogy a kölcsönadó lemond a jelenlegi dolgok saját használatra
való hozzáférhetőségéről annak érdekében, hogy a jövőben a szerződésben meghatározott időtartam végén általában nagyobb mennyiségű dolgot kapjon cserébe.
Azért használjuk az „általában nagyobb” kifejezést, mert a minden emberi cselekedetben benne rejlő logikus időpreferencia alapján – amely azt jelzi, hogy egyéb
körülmények változatlansága mellett a jelenlegi dolgok mindig vonzóbbak a jövőbeli dolgokkal szemben – a jövőbeli dolgokhoz kamat formájában szükséges hozzáadni egy különbözeti összeget. Máskülönben nehéz lenne bárkit is találni, aki hajlandó
lenne lemondani a jelenlegi dolgokhoz való hozzáférhetőségről, ami pedig minden
kölcsön előfeltétele.
Ennélfogva a két szerződés közötti különbség gazdasági szempontból meglehetősen világos: a szabálytalan (rendhagyó) letétre vonatkozó szerződés a kölcsönszerződéssel szemben nem jár együtt jelenlegi dolgok jövőbeli dolgokra történő cseréjével. Ennek következtében a szabálytalan (rendhagyó) letét esetén a dologhoz való
hozzáférés lehetősége nem száll át, hanem folyamatosan a letevőt illeti meg – annak
ellenére, hogy bizonyos értelemben jogi szempontból a „tulajdonjog” átszáll –, míg
a kölcsönszerződés által a hozzáférés lehetősége minden esetben átszáll a kölcsönadóról a kölcsönvevőre. Továbbá a kölcsönszerződés általában magában foglal egy
kamatmegállapodást, míg pénzletét vonatkozásában a kamatmegállapodások elképzelhetetlenek, annak természetével ellentétesek. Coppa-Zuccari a tőle megszokott
éleslátással rámutat arra, hogy egy kamatmegállapodás szabálytalan (rendhagyó) letétre vonatkozó szerződésbe foglalásának teljességgel lehetetlen mivolta jogi szem-

9 Ludwig von Mises, The Theory of Money and Credit (Indianapolis, Ind.: Liberty Classics, 1980),
300–301. oldal.
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pontból annak a közvetlen következménye, hogy a letevő bármikor jogosult visszavenni a letétet, és ennek megfelelően a letéteményes köteles a letevő részére állandóan fenntartani a neki járó tantundemet.10 Ludwig von Mises rámutat arra is, hogy a
letevőnek módjában áll bármiféle kamat követelése nélkül letétbe helyezni valamit,
pontosan azért, mert a pénzösszegért cserébe kapott követelés ugyanolyan értékes
számára mint a letét – függetlenül attól, hogy azt korábban vagy később teszi pénzzé, avagy egyáltalán nem váltja pénzre –; továbbá mert ezáltal lehetővé válik számára, hogy gazdasági érdekeinek sérelme nélkül ilyen követeléseket szerezzen cserébe azért, hogy pénzről mond le anélkül, hogy a ﬁzetés és a visszaﬁzetés között eltelt
időből eredő bármely értékkülönbözet megtérítését követelné. Természetesen ilyen
eset a valóságban nem fordul elő.
A pénzletétre vonatkozó szerződés gazdasági alapját tekintve – ami nem foglalja
magában jelenlegi dolgok jövőbeli dolgokra történő cseréjét – a letevő javára való folyamatos hozzáférhetőség és egy kamatmegállapodással való összeegyeztethetetlenség logikusan és közvetlenül fakad a szabálytalan (rendhagyó) letétre vonatkozó szerződés jogi lényegéből, ami éles ellentétben áll a kölcsönszerződés jogi lényegével.11

A két szerződés közötti alapvető jogi különbségek
A szabálytalan (rendhagyó) letétre vonatkozó szerződés jogi alapeleme a letétbe
helyezett pénz megőrzése, illetve megóvása. A szabálytalan letétet létesítő felek számára ez a szerződés legfontosabb célja, illetve rendeltetése, és ez nagyban különbözik a kölcsönszerződés alapvető rendeltetésétől, ami a kölcsön tárgyát képező
dologra vonatkozó hozzáférhetőség kölcsönvevőre történő átruházása – aminek következtében a kölcsönvevő azt meghatározott ideig használhatja. Két további lényeges jogi eltérés a két szerződéstípus alapvető rendeltetésbeli különbözőségéből ered.

10 Coppa-Zuccari azt is kiemeli, hogy a szabálytalan (rendhagyó) letét és a kamatfizetés közötti öszszeegyeztethetetlenség természetszerűleg nem vonatkozik arra a teljesen önálló esetre, amikor is a kamat azért kerül megítélésre, mert a letéteményes nem képes visszafizetni a pénzt, amikor a letevő azt
kéri, és ezáltal késedelembe esik. Mint azt látni fogjuk, ezért használták rendszeresen a depositum
confessatum fogalmát a középkorban, utalva egy olyan jogi kiskapura, ami lehetővé tette a kölcsönökre kamat kivetését tiltó egyházjogi rendelkezés kijátszását.
11 Az a tény, hogy a kamatmegállapodások összeegyeztethetetlenek a pénzletétre vonatkozó szerződéssel, nem jelenti azt, hogy ez utóbbinak ingyenesnek kellene lennie. Valójában, összhangban annak
természetével, a szabálytalan (rendhagyó) letét általában tartalmaz egy – a letét őrzésével vagy a számlavezetéssel együtt járó költségek fedezésére szolgáló – bizonyos összegnek a letéteményes részére a
letevő általi megfizetésére vonatkozó feltételt. A kamatfizetés egyértelmű utalás arra, hogy a szabálytalan (rendhagyó) letétre vonatkozó szerződés főkötelezettségét – megőrzés – majdnem bizonyosan megsértik, továbbá arra, hogy a letéteményes a letevők pénzét saját előnyére használja fel, elsikkasztva a
tantundem egy részét, amit mindenkor a letevők rendelkezésére kellene tartania.
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Először is, a szabálytalan (rendhagyó) letétre vonatkozó szerződés nem tartalmaz
lejárati időt, ami a kölcsönszerződés alapvető eleme. Valójában, miközben egy
pénzkölcsönszerződés elképzelhetetlen egy meghatározott időtartam nélkül – ami
alatt nemcsak a tulajdonjog száll át, hanem a kölcsönadó a dologhoz való hozzáférés lehetőségét is elveszíti –, aminek a végén az eredetileg kölcsönkapott pénz
tantundemét, valamint a kamatokat vissza kell téríteni, a szabálytalan (rendhagyó)
letétre vonatkozó szerződés nem tartalmaz lejárati időt, hanem a letét folyamatosan
a letevő rendelkezésére áll, aki tantundemét bármikor visszaveheti. A második lényegi jogi különbség a felek kötelezettségeire vonatkozik: a szabálytalan (rendhagyó) letétre vonatkozó szerződés esetén a jogi kötelezettség a szerződés jellegéből
adódóan – mint tudjuk – a folyamatosan a letevő rendelkezésére álló tantundem
lelkiismeretes megőrzéséből, illetve megóvásából áll – mint az a jó családapától
elvárható volna. A kölcsönszerződésben ez a kötelezettség nem létezik, és a kölcsönvevő teljes szabadsággal használhatja a kölcsönkapott összeget. Valójában,
amikor a két szerződés vonatkozásában a tulajdonjog jogi értelemben vett átruházásáról beszélünk, két lényegesen eltérő fogalomra utalunk. Míg a „tulajdonjog átruházása” a szabálytalan (rendhagyó) letétre vonatkozó szerződés esetén – ami a
letétbe helyezett dolgok helyettesíthető mivolta által támasztott követelménynek is
tekinthető – nem foglalja magában a tantundemmel való rendelkezés lehetőségének
egyidejű átruházását, addig a kölcsönszerződés a tulajdonjog és a tantundemmel
való rendelkezés lehetőségének a kölcsönadóról a kölcsönvevőre történő teljes
átruházásával jár együtt.12 Az ebben a részben ismertetett eltérések összefoglalóját az
I-1. táblázat tartalmazza.

12

Ezen a ponton fontos felhívni a figyelmet a „lekötött betét”-re vonatkozó szerződésre, ami egy
valódi kölcsön gazdasági és jogi tulajdonságaival rendelkezik, nem pedig egy letétével. Hangsúlyoznunk kell, hogy ennek a terminológiának (lekötött betét) a használata félrevezető, és egy valódi kölcsönszerződést leplez, amiben jelenlegi dolgok jövőbeli dolgokra történő cseréje megy végbe, a pénzhez való hozzáférhetőség egy meghatározott időtartamra átszáll, és az ügyfél megfelelő kamatra jogosult. Ez a zavaró terminológia még bonyolultabbá és nehezebbé teszi az átlagemberek számára a (látra
szóló) valódi betét és a (lejárati időt tartalmazó) kölcsönszerződés közötti különbségtételt. Egyes gazdálkodó egységek gyakran visszatérően és önző módon használták ezen kifejezéseket annak érdekében,
hogy előnyt kovácsoljanak a létező fogalomzavarból. Ez a szituáció tovább romlik, amikor – mint az
meglehetősen gyakran megtörténik – a bankok lekötött betéteket kínálnak (amik valójában valódi kölcsönök), melyek ténylegesen látra szóló betétekké válnak, mivel a bankok szankció nélkül biztosítják a
tőke bármikori visszavételének lehetőségét.
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I-1. táblázat. Lényegi különbségek két alapjaiban eltérő szerződés közöt
Pénzletét

Pénzkölcsön
Gazdasági különbségek
Jelenlegi dolgok jövőbeli dolgokra történő
Jelenlegi dolgok jövőbeli dolgokra történő
cseréje nem valósul meg.
cseréje megvalósul.
Teljes, folyamatos hozzáférhetőség a letevő
A teljes hozzáférhetőség a kölcsönadóról
javára.
a kölcsönvevőre száll át.
Nincs kamat, mivel jelenlegi dolgok jövőbeli
Kamat ﬁzetendő, mivel jelenlegi dolgok
dolgokra történő cseréje nem valósul meg.
jövőbeli dolgokra történő cseréje megy végbe.
Jogi különbségek
Az alapvető elem a jelenlegi dolgokhoz való
Az alapvető elem (és a letevő fő indoka) a
hozzáférhetőség (rendelkezési jog) átruházása
tantundem megőrzése, illetve megóvása.
a kölcsönvevő részére.
A szerződésben nincs meghatározott időpont
a pénz visszaﬁzetésére nézve, az felhívásra
történik.

A szerződés megköveteli a kölcsön
visszaﬁzetésére vonatkozó időpont, továbbá a
kamatﬁzetés és kamatszámítás meghatározását.

A letéteményes kötelezettsége a tantundemnek a
letevő részre való állandó rendelkezésére tartása
(100 százalék készpénztartalék).

A kölcsönvevő kötelezettsége a kölcsön
lejáratkor történő visszaﬁzetése, továbbá
a megállapodás szerinti kamat megﬁzetése.

4. A PÉNZLETÉTRE VONATKOZÓ SZERZŐDÉST VEZÉRLŐ
ÁLTALÁNOS JOGELVEK RÓMAI JOGTUDÓSOK ÁLTALI
FELFEDEZÉSE

A hagyományos jogelvek felmerülése Menger, Hayek
és Leoni szerint
A hagyományos általános jogelvek – amelyekkel a szabálytalan (rendhagyó) letétre vonatkozó szerződés kapcsán az előző részben foglalkoztunk – nem a semmiből
bukkantak fel és nem is a priori tudás eredményei. A jog fogalma – miszerint az olyan
szabályok és szokások rendszere, amelyhez viselkedésüket az emberek állandóan és
szokásosan igazítják – egy ismétlődésen nyugvó evolúciós folyamat során alakult ki
és tisztult le. Carl Menger munkásságának talán egyik legfontosabb eredménye egy, a
társadalmi szokásokra vonatkozó átfogó gazdasági elmélet kidolgozása volt. Elmélete
szerint a társadalmi szokások egy olyan evolúciós folyamat során alakulnak ki, amiben
számtalan ember kölcsönösen hat egymásra, mindegyik magával hozva a maga kis
egyéni ismeretekből, gyakorlati tapasztalatokból, vágyakból, aggodalmakból, célokból,
kételyekből, érzésekből álló személyes örökségét. E spontán evolúciós folyamat révén
viselkedési minták, illetve szokások sorozata alakul ki – úgy a gazdaság és a nyelv – mint
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a jog területén, és ezek a magatartások teszik lehetővé a társadalmi együttélést. Menger
rájött, hogy a szokások egy, az emberi cselekedetek sokaságából felépülő társadalmi
folyamat eredményeként jelennek meg, aminek élén mindig olyan egyének viszonylag
kis csoportja áll, akik saját történelmi és földrajzi környezetükben elsőként fedezik
fel, hogy bizonyos viselkedésminták segítik őket céljaik hatékonyabb elérésében. Ez
a felfedezés egy több generációt felölelő, decentralizált próba és tévedés módszerén
alapuló folyamatot indít el, amelyben a leghatékonyabb viselkedésminták úgy
válnak fokozatosan egyre elterjedtebbé válnak ahogyan sikeresen ellenállnak a rossz
társadalmi beidegződéseknek. Ennélfogva, az utánzáson alapuló tanulás tudatalatti
szociális folyamatáról beszélhetünk, ami megmagyarázza, hogy ezen legsikeresebb és
legkreatívabb egyének úttörő viselkedése hogyan válik be, és végül hogyan terjed ki a
társadalom többi részére. Úgyszintén ennek az evolúciós folyamatnak tulajdonítható,
hogy többnyire a sikeres elveket és szokásokat elsőként elsajátító társadalmak képesek
terjeszkedni és más szociális csoportokon felülkerekedni. Bár Menger elméletét a pénz
eredetével és fejlődésével kapcsolatban dolgozta ki, utal arra, hogy ugyanezen alapvető
elméleti váz könnyen alkalmazható úgy a nyelv, mint jelenlegi témánk, a jogintézmények
eredetének és fejlődésének tanulmányozására. Ebből ered az a látszólagos ellentétet
mutató tény, miszerint az ember társadalmi együttélése szempontjából legfontosabb
és nélkülözhetetlen erkölcsi, jogi, gazdasági és nyelvi szokásokat nem maga az ember
hozta létre, mivel nincs birtokában annak a szellemi erőnek, ami ahhoz szükséges,
hogy ezen intézmények által generált rendszertelen információk nagy tömegét
feldolgozza. Ellenkezőleg, ezek a szokások elkerülhetetlenül és spontán módon az
emberi kölcsönhatás szociális folyamataiból származnak, amiknek – Menger szerint –
a közgazdasági kutatások fő tárgyát kellene képezniük.13
Menger gondolatait később továbbfejlesztette F. A. Hayek különféle, a jog és a
jogintézmények alapjait tárgyaló munkáiban,14 valamint egy olasz politológus, Bruno
Leoni, aki elsőként egyesítette Menger és az osztrák közgazdasági iskola szociális
folyamatokra vonatkozó közgazdaságtudományi elméletét, a legrégebbi római jogi
hagyományt, és az angolszász jogállamiság hagyományát egy jogﬁlozóﬁai szinoptikus elméletben. Bruno Leoni kiemelkedő eredménye valójában az volt, hogy rá13

Carl Menger, Untersuchungen über die Methode der Socialwissenschaften und der Politischen
Ökonomie insbesondere (Leipzig: Duncker and Humblot, 1883), 182. oldal. (Investigations into the
Method of the Social Sciences with Special Reference to Economics [New York: New York University
Press, 1985])
Maga Menger sokatmondóan teszi fel azt az új kérdést, amit az általa tervezett közgazdaságtudományi kutatási program hivatott megválaszolni: Hogyan lehetséges az, hogy a legjelentősebb és a közjót leginkább szolgáló szokások a közakarat szándékos beavatkozása nélkül alakultak ki? Menger a pénz evolúciós eredetére vonatkozó elméletének legjobb és talán legnagyszerűbb összegzését az „On the Origin of
Money” (A pénz eredete) című cikkében találhatjuk (Economic Journal [1892]: 239–255. oldal).
14 F. A. Hayek, The Constitution of Liberty (London: Routledge, 1. kiadás [1960] 1990); Law,
Legislation and Liberty (Chicago: University of Chicago Press, 1978); illetve The Fatal Conceit: The
Errors of Socialism (Chicago: University of Chicago Press, 1989).
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mutatott arra, hogy a társadalmi szokások kialakulására és fejlődésére vonatkozó
osztrák elméletet tökéletesen alátámasztja a szokásjog jelensége, valamint az a tény,
hogy azt már ismerte és ki is dolgozta a római klasszikus jogi iskola is.15 Leoni, idézve a Cato szavait tolmácsoló Cicerót, kifejezetten kiemeli, hogy a római jogtudósok tudták, hogy a római jog nem egy ember személyes találmánya volt, hanem generációkon és évszázadokon keresztül sokak alakították ki. Soha nem volt a világon
olyan okos ember, aki mindent előre látott volna, és még ha az összes tudást egyesíteni tudnánk is egy ember fejében, a történelem hosszú évezredei alatt felhalmozódott gyakorlati tapasztalatok hiányában akkor sem lenne lehetséges számára, hogy
mindenről egyidejűleg rendelkezzen.16
Röviden Leoni úgy vélte, hogy a jog egy állandó próba és tévedés módszerén alapuló folyamat eredményeként alakul ki, amiben minden egyes egyén ﬁgyelemmel
van saját körülményeire, valamint mások viselkedésére, így tehát a jog egy szelektív
evolúciós folyamaton keresztül tökéletesedik.

A római jogtudomány
A klasszikus római jogtudomány nagyszerűsége abban rejlik, hogy a jogtudósok
pontosan felismerték ezt a jog kialakulására vonatkozó fontos igazságot és folyamatos erőfeszítéseket tettek a jogszokások tanulmányozása, értelmezése, szövegmagyarázata, logikai elemzése, a kiskapuk körének szűkítése és a hibák kijavítása
érdekében, tették mindezt megfelelő mértékű körültekintéssel és higgadtsággal.17
A klasszikus jogtudós mestersége valódi művészet volt, melynek állandó célja a
társadalom evolúciós fejlődése során kialakult jogintézmények azonosítása és azok
lényegének meghatározása volt. Továbbá a klasszikus jogtudósok soha nem fogad-

15

Jesús Huerta de Soto, Estudios de economía política (Madrid: Unión Editorial, 1994), 10. fejezet, 121–128. oldal; illetve Bruno Leoni, Freedom and the Law (Princeton, N.J.: D. Van Nostrand
Company, 1961).
16 Leoni könyve több egybehangzó vélemény szerint is kivételes. Nemcsak felfedi egyrészt a piac
és a szokásjog, másrészt a szocializmus és a törvényhozás közötti párhuzamosságot, hanem ő az első
jogász is, aki elfogadja Ludwig von Misesnek a szocialista gazdasági tervezés lehetetlenségére vonatkozó érvelését mint egy általánosabb elképzelés magyarázatát, miszerint az érintett emberekkel történő
valamiféle folyamatos együttműködés nélkül önmagától egyetlen törvényhozó sem lenne képes olyan
szabályokat alkotni, amelyek a mindenkit mindenkivel összekötő végtelen kapcsolati hálóban mindenki aktuális viselkedését vezérelnék.
17 Valójában a jogot értelmező személy volt a prudens, azaz a jogtudós vagy iuris prudens. Az ő feladata volt a jog megismertetése. A jogászok tanácsokat adtak és segítséget nyújtottak az emberek számára, valamint tájékoztatták őket az üzleti életben bevett gyakorlatokról és szerződéstípusokról, megválaszolták kérdéseiket, továbbá tájékoztatták a bírókat és a városi elöljárókat. Juan Iglesias, Derecho
romano: Instituciones de derecho privado, 6. javított kiadás (Barcelona: Ediciones Ariel, 1972), 54–55.
oldal.
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ták el azon állításokat, miszerint ők „különösek” vagy „intelligensek” lennének, inkább „alapvető elvek szolgái voltak, és mint azt Savigny hangsúlyozta, ebben rejlett
nagyságuk”.18 Alapvető célkitűzésük a változatlan és az emberi kapcsolatok logikájában benne rejlő általános jogelvek feltárása volt. Igaz azonban, hogy a társadalmi
fejlődés gyakran szükségessé teszi ezen változatlan általános jogelveknek – az evolúciós folyamat során állandóan felmerülő – új helyzetekre és problémákra történő
alkalmazását.19 Ráadásul a római jogtudósok függetlenként dolgoztak, nem voltak állami hivatalnokok. A római korban hivatalnokként dolgozó jogászok – számos kísérletük ellenére – soha nem tudták megszüntetni a jogtudomány szabad alkalmazását,
és ez utóbbi nem vesztette el magas presztízsét és függetlenségét sem.
A jogtudomány a Kr. e. 3. században vált független foglalkozássá. A korszak legfontosabb jogtudósai Marcus Porcius Cato, és ﬁa, Cato Licianus, Mucius Scaevola
konzul, valamint Quintus Mucius Scaevola, Servius Surpicius Rufus, és Alfenus
Varus voltak. Később, az i. sz. 2. században kezdődött a klasszikus korszak, aminek a
legfontosabb jogtudósai Gaius, Pomponius, Africanus és Marcellus voltak. A 3. században más jogtudósok mellett az ő példájukat követte Papinianus, Paulus, Ulpianus
és Modestinus. Ettől az időtől kezdve a független jogtudósok által javasolt jogi megoldásokat akkora tekintély övezte, hogy törvényerőre is emelkedtek. Annak érdekében, hogy kizárják a jogtudósok írásaiban foglalt véleménykülönbségekből eredő bonyodalmak lehetőségét, Papinianus, Paulus, Ulpianus, Gaius és Modestinus műveit, valamint az általuk hivatkozott jogtudósok tantételeit ruházták fel kötelező erővel, mindaddig, amíg ezek a hivatkozások megerősítést nyerhettek az eredeti írásokkal való összehasonlítás során. Amennyiben ezen szerzők között véleménykülönbség
volt, a bíró köteles volt a jogtudósok többsége által támogatott nézetet követni. Ha az
eltérő vélemények aránya egyenlő volt, akkor Papinianus véleménye döntött. Ha ő
nem nyilvánított véleményt egy kérdésben, akkor a bíró szabadon dönthetett.20
A római klasszikus jogtudósok elismerést érdemelnek a társadalmi együttélést lehetővé tevő legfontosabb jogintézmények feltárásáért, magyarázatáért és tökéletesítéséért, továbbá – amint látni fogjuk – ők már felismerték a szabálytalan (rendhagyó) letétre vonatkozó szerződést, értették az azt vezérlő alapelveket, vázolták annak tartalmát és lényegét – mint azt ebben a fejezetben már kifejtettük. A szabálytalan (rendha-

18 Iglesias, Derecho romano: Instituciones de derecho privado, 56. oldal; Rudolf von Ihering, El
espíritu del derecho romano, Clásicos del PensamientoJurídico (Madrid: Marcial Pons, 1997), 196–
202. oldal és 251–253. oldal.
19 Az interpretatio mestersége közvetlenül kapcsolódott a tanácsadói szerephez, és abból állt, hogy
hagyományos elveket új szükségletekre alkalmaztak, ami a ius civile kibővüléséhez vezetett, még akkor
is, ha hivatalosan ezzel nem alkottak új intézményeket. (Francisco Hernández-Tejero Jorge, Lecciones
de derecho romano [Madrid: Ediciones Darro, 1972], 30. oldal.)
20 Ezt a törvényerőt először II. Theodosius és III. Valentinianus császárok 426-ban közösen kiadott
rendelete, az Idézési törvény (Lex citationis) állapította meg. Hernández-Tejero Jorge, Lecciones de
derecho romano, 3. oldal.
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gyó) letétre vonatkozó szerződés nem egy szellemi, absztrakt alkotás, hanem a társadalmi kölcsönhatás és együttműködés számtalan mozzanatában megnyilvánuló emberi természet ésszerű eredménye, és egy sor olyan elvben nyilvánul meg, amelyeket az
emberi kapcsolatok hálózatát érintő súlyos következmények nélkül nem lehet megsérteni. A jog nagy jelentősége ebben az evolúciós értelemben – lecsupaszítva és megszabadítva a jogtudomány során kialakult logikai tévedésektől – az emberek számára
a mindennapi életükre vonatkozó útmutatásban rejlik. Annak ellenére, hogy a legtöbb
esetben az emberek elvont jellege miatt lehet, hogy nem tudják azonosítani, illetve
megérteni minden egyes jogintézmény egyedi rendeltetését. Az emberi gondolkodás
története során csak mostanában vált lehetségessé a társadalmi folyamatok törvényeinek, valamint az egyes jogintézmények társadalomban betöltött szerepének megértése.
Ezek a felismerések nagyrészt a közgazdaságtudomány eredményeinek tudhatóak be.
Saját legfőbb célkitűzéseink egyike az, hogy közgazdasági szempontból megvizsgáljuk a pénzletétre vonatkozó szerződést vezérlő általános jogelvek megsértésének társadalmi következményeit. A 4. fejezetben nekilátunk a banki betétszerződés jogintézményének közgazdasági szempontból történő elméleti elemzéséhez.
Ismereteink az általános jogelvekről – mivel azokat római jogtudósok tárták fel
– Justinianus császár műveiből maradtak ránk, aki i. sz. 528 és 533 között hatalmas erőfeszítéseket tett annak érdekében, hogy összegyűjtse a klasszikus római jogtudósok legfőbb műveit, végül azokat három törvénykönyvben örökítette meg (az
Institutiones, a Digesta, és a Codex Constitutionum, később kiegészülve egy negyedik könyvvel: a Novellae), amelyeket a Dionysius Gottfried-féle kiadás óta Corpus
Iuris Civilisként ismerünk.21 Az Institutiones egy alapmű, amelyet tankönyvnek szántak és amely Gaius Institutiones című művén alapul. A Digesta, illetve Pandectae
egy klasszikus jogi szövegekből álló gyűjtemény, ami több mint kilencezer szemelvényt tartalmaz különféle tekintélyes jogtudósok műveiből. Az Ulpianus műveiből
átvett részletek – amik a Digesta egyharmadát teszik ki –, a Papinianustól, Paulustól
és Iulianustól származó szemelvényekkel együtt a könyv nagyobb részét töltik ki,
mint az összes többi jogtudós munkái együttvéve. Mindent egybevetve harminckilenc
klasszikus római jogtudós munkája jelenik meg a törvénykönyvben. A Corpus utolsó
kötete a Codex Constitutionum a császári törvényeknek és rendeleteknek (a mai törvény fogalmának megfelelői) időrendi sorrendbe állított gyűjteménye, a Novellae pedig az utolsó, a Codex Constitutionum utáni császári rendeleteket tartalmazza.22

21 Corpus Juris Civilis (Geneva: Dionysius Gottfried, 1583).
22 Justinianus előírta a szükséges módosítások végrehajtását az összegyűjtött anyagokon, hogy a jog

az adott történelmi helyzetnek megfelelő és a lehető legtökéletesebb legyen. Ezek a változtatások, javítások és kihagyások interpolatio, illetve Tribonianus toldalékai néven ismeretesek – a kodifikációért
felelős Tribonianus után elnevezve. Amióta felfedezték, hogy az interpolatiok egy jelentős része a
justinianusi korszakot követően keletkezett, egy egész tudományág foglalkozik azok tanulmányozásával, tartalmuk összehasonlítás útján történő meghatározásával, logikai elemzésével, a nyelvezetben felfedezhető anakronizmusok kutatásával.
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E rövid bevezetőt követően következzen a klasszikus római jogtudósok, valamint a pénzletétre vonatkozó szerződés intézményének ezen jogtudósok általi értelmezésének bemutatása. Nyilvánvaló, hogy a letét egy speciális típusának tekintették, ami rendelkezik a letét alapvető jellemzőivel, továbbá megkülönböztették azt az
alapvetőn más jellegű és lényegű szerződésektől, mint például a mutuum vagy kölcsönszerződéstől.

A szabálytalan letétre vonatkozó szerződés a római jogban
A letéti szerződés általános szabályait a Digesta 16. könyv 3. cím („A letétbe helyezésről és a visszavételről” – Depositi vel contra) alatt tárgyalják. Ulpianus az alábbi
definícióval kezd:
A letét egy másnak megőrzés és megóvás végett átadott dolog. Az elnevezés onnan ered,
hogy egy dolog letételéről, letétbe helyezéséről van szó. A latin nyelvben a de előtag nyomatékosítja a jelentést, ami azt fejezi ki, hogy a dolog őrizetével kapcsolatos minden kötelezettség a letéteményest terheli.23

A letét lehet szabályos (rendes) egy egyedileg meghatározott dolog esetében, illetve
szabálytalan (rendhagyó) egy helyettesíthető dolog esetében.24
Paulus a Digesta 19. könyv 2. cím 31. töredék alatt kifejti a mutuum vagy kölcsönszerződés és a helyettesíthető dolog letételére vonatkozó szerződés közötti különbséget, és arra a következtetésre jut, hogy amennyiben egy személy bizonyos
mennyiségű ömlesztett állapotban lévő pénzt helyez letétbe, amit megszámol és nem
lezárva vagy valamibe bezárva adja át, akkor az azt átvevő személy egyedüli kötelezettsége abban áll, hogy ugyanakkora összeget szolgáltasson vissza.
Más szóval, Paulus tisztán rávilágít arra, hogy pénzletét esetén a letéteményes
egyedüli kötelezettsége az eredeti letét mennyiségi és minőségi megfelelőjének, a
tantundemnek a visszaszolgáltatása. Ezenfelül szabálytalan (rendhagyó) letét létesítésekor a letevő egy írásos igazolást vagy letéti jegyet kapott. Ezt onnan tudjuk, hogy
Papinianus a Digesta 16. könyv 3. cím 24. töredék alatt a pénzletét kapcsán az alábbiakat mondja:
23

Ulpianus, a föníciai Türosz városának szülötte egy másik híres jogtudós, Papinianus tanácsadója
volt, és Alexander Severus idején Paulussal együtt a császári tanács (concilium principis) tanácsadó tagja
volt, valamint betöltötte a praefectus praetorio tisztségét. A praetorianusok gyilkolták meg 223-ban. Igen
termékeny író volt, aki inkább jogirodalmi ismeretei, semmint alkotó munkája okán volt ismert. Érthetően írt, kitűnő kompilátor volt és írásait megkülönböztetett figyelemmel illették Justinianus Digestajában,
aminek fő részét képezik. Hernández-Tejero Jorge, Lecciones de derecho romano, 50–51. oldal.
24 Ugyanakkor, mint azt Pasquale Coppa-Zuccari kiemeli, a depositum irregolare kifejezés mindaddig nem jelent meg, amíg azt elsőként Jason de Maino 15. századi kommentátor nem használta. Maino
munkái 1513-ban jelentek meg Velencében. Coppa-Zuccari, Il deposito irregolare, 41. oldal.
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Kézzel írom ezt a levelet, hogy tájékoztassalak, és ezáltal tudd, hogy a száz darab érme,
amiket a mai napon rabszolgád és ügyintéződ, Sticho révén rám bíztál, birtokomban van,
és azon nyomban visszaszolgáltatom, amikor és ahol kéred.

Ez a részlet mutatja a pénzhez való azonnali hozzáférés lehetőségét a letevő javára,
valamint a pénzletét igazolására szolgáló letéti jegy vagy nyugta adásának szokását,
ami nemcsak tulajdonjogot létesített, hanem a visszavételkor be is kellett mutatni.25
A letéteményesek alapvető kötelezettsége a tantundem állandó rendelkezésre tartása
a letevők javára. Ha a letéteményes valamilyen oknál fogva csődbe megy, a letevők
abszolút elsőbbséget élveznek más igényjogosultakkal szemben, mint arra Ulpianus
a Digesta 16. könyv 3. cím 7. töredék 2. paragrafusában ügyesen rávilágít:
Valahányszor a bankárokat ﬁzetésképtelennek nyilvánítják, elsőként a letevők érdekeit veszik ﬁgyelembe, nem pedig azokét, akik kamatszerzés céljából hagyták pénzüket a
bankároknál. Tehát amint eladták a dolgokat, a letevőknek elsőbbségük van a biztosítékkal rendelkezőkkel szemben, akik pedig kamatban részesültek, azokat nem veszik ﬁgyelembe – ez olyan, mintha lemondtak volna a letétről.

Ulpianus itt is jelzi, hogy a kamatot összeegyeztethetetlennek tekintették a pénzletéttel, és amikor a bankárok kamatot fizettek, az egy teljesen más szerződés keretein
belül történt – ez esetben egy bankár javára kötött mutuum vagy kölcsönszerződés,
amit manapság lekötött betétként ismerünk.
Ami a letéteményes kötelezettségét illeti, a Digesta 47. könyv 2. cím 78. töredéke kifejezetten kimondja, hogy aki letétbe vesz egy dolgot és azt más célra használja, mint amire átvette, lopás bűntettében bűnös. Celsus ugyanezen cím (Digesta
47. könyv 2. cím 67. töredék) alatt kifejti, hogy valaminek visszaélés szándékával
történő letétbe vétele lopást valósít meg. Paulus a lopás fogalmát a következőképpen határozza meg: „egy dolog haszonszerzés céljából történő csalárd felhasználása, mindegy, hogy a haszon magából a dologból, annak használatából vagy birtoklásából ered, a természetjog által tiltott.” Mint láthatjuk, amit ma sikkasztás bűncselekményeként ismerünk, azt a római jogban a lopás fogalma alá vonták. Ulpianus,
Iulianusra való hivatkozással, szintén az alábbi következtetetésre jutott (Digesta, 47.
könyv, 2. cím, 52. töredék, 16. paragrafus):
Ha valaki pénzt kap tőlem annak érdekében, hogy azzal kiﬁzesse egy hitelezőmet, és
ugyanazon összeggel tartozva a hitelezőnek, őt a saját nevében ﬁzeti ki, lopást követ el.

25 A szíriai születésű Papinianus i. sz. 203-tól kezdődően betöltötte a praefectus praetorio tisztségét. 212-ben Caracalla halálra ítélte, mivel nem volt hajlandó jogilag szentesíteni a császár testvérének,
Getának meggyilkolását. Iulianussal együtt a legnevesebb római jogtudós hírében állt. Juan Iglesias
szerint „írásai körültekintőségük és pragmatizmusuk okán éppúgy figyelemre méltóak, mint mértékletes stílusuk miatt”. Iglesias, Derecho romano: Instituciones de derecho privado, 58. oldal.
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A Gordianus és Aviola konzulsága alatt 239-ben kibocsátott császári rendeleteket
tartalmazó, a Corpus Iuris Civilis részét képező Codex Constitutionum 4. könyv
34. cím 3. töredékében a tantundemhez való teljes hozzáférhetőség fenntartásának
kötelezettsége még világosabb, miszerint lopás valósul meg, ha a tantundemet nem
tartják a letevő rendelkezésre. Ebben a császári rendeletben Gordianus császár
magyarázza Austerusnak:
Amennyiben letétbe helyezel egy dolgot, joggal kérhetsz kamatot, mivel a letéteményes
köszönettel tartozik, hogy nem tartod őt felelősnek lopásért. Aki ugyanis a tulajdonos
akarata ellenére szándékosan és önként saját hasznára használja a letétbe helyezett dolgot, szintén lopás bűntettét követi el.

Ugyanezen forrás 8. szakasza kifejezetten azon letéteményesekkel foglalkozik, akik
kölcsönadják a letétbe vett pénzt, vagyis azt saját hasznukra használják fel. Hangsúlyos, hogy egy ilyen cselekedet sérti a megőrzés elvét, kamatfizetésre kötelezi a
letéteményeseket és bűnössé teszi őket lopás bűntettében, mint azt Gordianus császári rendeletében láthattuk. Ebben a szakaszban az alábbiakat olvashatjuk:
Ha egy személy, aki tőled pénzt vett letétbe, azt másnak a saját nevében vagy bárki más
nevében kölcsönadja, ő és örökösei minden bizonnyal kötelesek lesznek az elvállalt feladatot végrehajtani és a náluk letétbe helyezett összeget visszaszolgáltatni.

Ismeretes, hogy akik pénzt vesznek letétbe, gyakran hajlamosak azt maguk felhasználni. E jelenség létezését, az ilyen cselekedetek megfelelő büntetésének fontosságával együtt, másutt (Novellae, LXXXVIII. császári rendelet, I. fejezet vége) kifejezetten elismeri a Corpus Iuris Civilis, nemcsak azáltal, hogy lopás bűnét róják a
letéteményes terhére, hanem azzal is, hogy a tartozás után kamatfizetésre kötelezik,
„hogy e büntetésektől való félelmükben az emberek többé ne használják a letéteket
rossz, esztelen, rendellenes célokra”.
Római jogtudósok kimondták, hogy amennyiben egy letéteményes nem tudott
eleget tenni a tantundem felszólításra történő azonnali visszaszolgáltatásában rejlő
kötelezettségének, nemcsak nyilvánvalóan bűnös volt lopás súlyos bűntettében, hanem a tartozás után kamatﬁzetésre is köteles volt. Ezzel összhangban Papinianus kimondja:
Aki nem lezárt köteg pénzt vesz letétbe és ugyanazon összeg visszatérítésére vállal kötelezettséget, a pénzt mégis saját hasznára használja fel, kamatot köteles ﬁzetni a letét késedelmes visszatérítéséért.

Ez a tökéletesen igazságos elv áll az úgynevezett depositum confessatum hátterében
– amit a következő fejezetben részletesen tárgyalunk –, továbbá erre vezethető
vissza a kamatra vonatkozó egyházjogi tiltás megkerülése, azáltal, hogy valójában

bank_1_tord.indd 48

2014.10.02. 11:24:55

JOGI TERMÉSZETE: A SZABÁLYTALAN (RENDHAGYÓ) LETÉT EGYIK FAJTÁJA

49

kölcsön- vagy mutuum szerződéseket szabálytalan (rendhagyó) letétnek álcáznak, és
szándékosan késleltetik a visszafizetést, ezzel megalapozva a kamatigényt. Ha ezeket
a szerződéseket kezdettől fogva nyíltan kölcsön- vagy mutuum szerződéseknek
tekintették volna, akkor nem tiltotta volna ezeket az egyházjog.
Végezetül, többek között az alábbi szemelvényekben találunk még arra vonatkozóan bizonyítékokat, hogy a római jogtudósok értették a kölcsön- vagy mutuum szerződés és a pénzletétre vonatkozó szerződés közötti különbséget: a Digesta 16. könyv
3. cím 26. töredék (Paulus), 12. könyv 1. cím 9. töredék 9. paragrafus (Ulpianus) és
ugyanezen könyv ugyanezen címének 10. töredéke. Ugyanakkor a legegyértelműbb
és legpontosabb megállapításokat ebben az értelemben Ulpianus tette a Digesta 42.
könyv 5. cím 24. töredék 2. paragrafusában, amelyben kifejezetten azt állítja, hogy
„kölcsönadni valamit az egy dolog, letétbe helyezni pedig egy másik dolog”, és kimondja, hogy amint a bankár dolgait eladták és az elsőbbségi joggal rendelkezők kielégítést nyertek, azokat kell előnyben részesíteni, akik hiteles dokumentumok tanúsága szerint pénzt helyeztek letétbe a banknál. Mindazonáltal akik a bankároktól
kamatot kaptak a letétbe helyezett pénzük után, azokat – teljes joggal – nem fogják
a többi hitelezőtől elkülönítve kezelni, hiszen kölcsönadni az egy dolog, letétbe helyezni pedig egy másik.26
Ulpianus e paragrafusban foglalt írásaiból nyilvánvaló, hogy a bankárok két eltérő típusú tevékenységet végeztek. Egyrészt, letéteket fogadtak el, ami nem foglalta magában a kamathoz való jogot, és arra kötelezte a letéteményest, hogy folyamatosan biztosítsa a tantundemhez való teljes hozzáférhetőséget a letevők javára,
akik csőd esetén abszolút elsőbbséget élveznek. Másrészről pedig kölcsönöket kaptak (mutuum szerződés), ami arra kötelezte őket, hogy a kölcsönadók részére kamatot ﬁzessenek, akik azonban csőd esetén semmiféle elsőbbségi joggal nem rendelkeztek. Ulpianus a két szerződés megkülönböztetésekor a lehető legvilágosabban fogalmazott, és az általa kínált megoldások során a lehető legnagyobb fokú pártatlanságot tanúsította.
A klasszikus római jogtudósok felismerték és elemezték a pénzletétre vonatkozó szerződést vezérlő általános jogelveket, ezeknek a felismeréseknek és elemzéseknek a megszületése időben egybeesett az üzleti és kereskedelmi élet dinamikus és
jelentős fejlődésével – amiben a bankárok nagyon fontos szerepet játszottak. A Római Birodalom bukásával és a középkor kezdetével együtt járó súlyos gazdasági és
üzleti visszaesés ellenére ezek az elvek később újra megjelentek különféle európai

26

Papinianus a maga részéről azt állítja, hogy amennyiben egy letéteményes képtelen eleget tenni
kötelezettségeinek, a letétek visszatérítése érdekében nemcsak a bankár vagyonában fellelhető letétbe
helyezett pénzeket lehet felhasználni, hanem a sikkasztó minden vagyonát. A letevők elsőbbségi joga
nemcsak a még mindig a bankár vagyonában fellelhető letétbe helyezett anyagi eszközökre terjed ki,
hanem a sikkasztó teljes vagyonára, és mindez a közjó érdekében, hiszen banki szolgáltatásokra szükség van. Ugyanakkor a felmerülő költségek mindig az első helyen állnak, mivel a vagyonelemek értékelésére általában csak azok leszámítolása után kerül sor.
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országok, például Spanyolország, középkori törvénykönyveiben is. A Las Partidas
(2. törvény 3. cím 5. paragrafus) kimondja, hogy aki kötelezettséget vállal más áruinak megőrzésére, az egy szabálytalan (rendhagyó) letét szereplője (letéteményese) lesz, a dolgok feletti rendelkezési jog reá száll át. Mindazonáltal, a megfelelő okiratban foglalt megállapodás függvényében köteles visszaszolgáltatni a dolgokat vagy minden egyes olyan dolog szerződésben megjelölt értékét, amelyet a letétből elmozdított, vagy a tulajdonos által jóváhagyott eladás, vagy más, váratlan
ok következtében. Ezenkívül az 1255. évi Fuero Realban (3. könyv, 15. cím, 5. törvény) a letét két típusát különböztetik meg: a mástól átvett „megszámlált pénz vagy
súly szerint meghatározott nyers ezüst, illetve arany” letételét – amely esetében „a
dolgokat fel lehet használni, és az átvettel azonos mennyiségű és minőségű dolgokat kell visszaszolgáltatni”; valamint a „zárt, nem pedig megszámolt vagy súly szerint meghatározott” letétet – amely esetében „az nem használható fel, amennyiben
azonban mégis felhasználják, akkor a kétszeresét kell visszaﬁzetni.”27 Ezek a középkori törvénykönyvek határozottan megkülönböztetik egy egyedileg meghatározott dolog szabályos (rendes) letétjét és a pénzre vonatkozó szabálytalan (rendhagyó) letétet, és jelzik, hogy utóbbi esetében a tulajdonjog átszáll. Ugyanakkor a törvénykönyvek nem tartalmazzák a Corpus Iuris Civilisben foglalt azon fontos magyarázatokat, hogy a tulajdonjog átszáll ugyan, de a megőrzésre, illetve megóvásra
vonatkozó kötelezettség, az eredeti letét mennyiségbeli és minőségbeli megfelelőjének, a tantundemnek folyamatosan a letevő rendelkezésére tartásának kötelezettségével együtt fennmarad. Ennek elhagyásának oka talán a depositum confessatum
egyre fokozódó elterjedtsége.A római jogi hagyomány tehát helyesen határozta meg
a pénzletét intézményét és az azt vezérlő elveket, továbbá e szerződés és más jogintézmények vagy szerződések, mint például a kölcsön- vagy mutuum szerződés, közötti alapvető különbségeket. A 2. fejezetben azokat az irányokat vesszük számba,
amelyek mentén a pénzügyi letét – még pontosabban a szerződésben foglalt hozzáférhetőséghez való jog és a tulajdonjog – esetén az emberi kölcsönhatásokat addig
vezérlő alapvető elvek a bankárok és a politikusok együttes cselekedetei következtében fokozatosan feladásra kerültek az évszázadok során. Megvizsgáljuk az ezeket
az eseményeket lehetővé tevő körülményeket éppúgy, mint az azok mögött álló okokat. A 3. fejezetben a jogászi kar különféle kísérleteit tanulmányozzuk, amelyek arra
irányultak, hogy jogilag alátámasszák a hagyományos jogelvekkel szemben fokozatosan elfogadottá váló szerződéseket. Ezt követően a 4. fejezetben ezen események
gazdasági következményeit vesszük górcső alá.

27 Juan Roca Juan, Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales, 1. kötet, 22. könyv, 249.

oldal.
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A SZABÁLYTALAN PÉNZÜGYI LETÉTI
SZERZŐDÉSEK JOGI ALAPELVEINEK
MEGSZEGÉSE – TÖRTÉNELMI ÁTTEKINTÉS

Ebben a fejezetben számos példán keresztül mutatjuk be, hogy a történelem során
a bankárok miképp szegték meg a szabálytalan letéti szerződéseket, s kitérünk arra, hogy a társadalmi szabályozó mechanizmusok hiánya mennyiben járult hozzá a
szerződésszegésekhez. Megvizsgáljuk azt is, hogy mi lehet a kormányok szerepe a
folyamatban. Távol álltak attól, hogy minden szempontból megvédjék a tulajdonjogokat, inkább támogatták a bankárok helytelen cselekedeteit egészen a kezdetektől,
valamint kivételeztek velük, privilégiumokat adtak nekik, hogy előnyre tegyenek
szert. Innen ered a mai napig létező baráti és bizalmas szolidaritás az állam és a
banki intézmények között. Ahhoz, hogy megértsük, miért buktak meg a különböző
kísérletek, melyek arra irányultak, hogy ezek az üzelmek jogilag is elfogadottá váljanak, először is meg kell hogy értsük a banki betétek részlegestartalék-elvének
jogilag korrupt természetét.

1. BEVEZETÉS
Az előző fejezetben világosan bemutattuk a pénzügyi szabálytalan szerződések jogi
természetét. Kétségkívül, azok, akik a kezdetektől fogva pénzt kaptak a polgároktól,
hogy biztonságban elhelyezzék azt, tisztában voltak a kötelezettségeikkel, azaz
hogy mint egy jó szülő, megvédjék a tantundemet, s biztosítsák, hogy a befektető
folyamatosan hozzáférhessen. Ez a teljesen tiszta jelentése a biztonságba helyezésnek
a helyettesíthető áru betéti szerződésénél. Azonban míg a szerződésnek a jogi természete tiszta és könnyen érthető, az emberi természet gyenge és tökéletlen. Könnyű
ezáltal megérteni, hogy azok, akikre rábízták a betéteket nem nagyon tudtak ellenállni
a kísértésnek, hogy megszegjék a kötelességüket, s saját maguk használják a pénzt,
amit mások számára elérhetővé kellett volna tenniük. A kísértés nagyon erős volt: a
betétesek tudomása nélkül a bankárok nagy mennyiségű pénzek felett rendelkeztek.
Ha jól használták a pénzt, bőséges profithoz vagy kamathoz jutottak, amit aztán
megtarthattak maguknak anélkül, hogy bárkit nyíltan megkárosítottak volna. Az
emberi természet gyengeségének és annak köszönhetően, hogy a bankárok nem
tudtak ellenállni a kísértésnek, érthető, hogy a megőrzés hagyományos alapelveit,
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ami az alapja a pénzügyi szabálytalan letéti szerződéseknek, már rögtön a legelején
megszegték, igaz, titokban. Sőt mi több, mivel meglehetősen elvont és zavaros
volt a pénzügyi kapcsolatok természete, a legtöbb polgár, valamint a hatóságok –
akiknek az lett volna a feladata, hogy betartassák az erkölcsi és jogi alapelveket
– néhány ritka eset kivételével nem vették észre ezt a jelenséget, kivéve néhány
ritka esetben. Mire az ilyen csalások felszínre kerültek és az emberek jobban megértették, a bank mint intézmény olyan régóta működött, s annyi hatalomra tett
szert, hogy lehetetlen lett volna hatékonyan megakadályozni a korrupciót. Sőt, a
hatóságok fokozatos esetfeltárása az olyan ügyekben, amikor a bankok a hatalmuknál fogva pénzt „csináltak”, magyarázatot nyújt arra, hogy a legtöbb esetben a kormányok is tettestársakká váltak azáltal, hogy előjogokat biztosítottak a
bankároknak, legalizálták a tevékenységüket cserébe azért, hogy közvetve vagy
közvetlenül ők is részesedhessenek a hatalmas bevételekből. Ily módon megtalálták az állami támogatások forrásának egy fontos alternatíváját. Mindezen túl
az államnak az a hagyományos feladata, hogy meghatározza és megvédje a tulajdonjogokat, korrumpálódott azáltal, hogy a kormányoknak – köszönhetően a történelmi felelőtlenségüknek és a pénzügyi ellenőrzés hiányának – hatalmas, újra és
újra megjelenő szükségük volt pénzforrásra. Ezáltal egy egyre tökéletesebbé váló
szimbiózis, vagyis érdekközösség jött létre a kormányok és bankárok között, amely
a mai napig fennmaradt.
Azonban a fent említett helyzet bonyolultsága ellenére bizonyos éles eszű gondolkodók már korán felismerték a szituációt. Saravia de la Calle könyvében (Instrucción
de mercaderes) a bankok pusztító tevékenységét annak tulajdonítja, hogy az emberek kielégíthetetlen kapzsisága teljesen elhomályosította Istentől való félelmüket és
szégyenérzetüket. Azt is hangsúlyozta, hogy mindez az egyházi és a világi vezetők
nemtörődömségének volt köszönhető. Ha Saravia de la Calle valahol tévedett, az
az volt, hogy túlságosan elnéző volt a vezetőkkel szemben. Abban igaza van, hogy
a csalásnak köze van az emberi gyarlósághoz és kapzsisághoz, de a vezetőket csak
azért tartja felelősnek, mert nem törődtek azzal, hogy véget vessenek a csalásnak. A
történelmi események azonban megmutatják, hogy – a tagadhatatlan nemtörődömség mellett – sok esetben a kormányok tisztán és félreérthetetlen módon proﬁtáltak a
banki „üzletekből”. Sőt, azt is meg fogjuk majd vizsgálni, hogy voltak esetek, amikor nemcsak hogy büntetlenséget garantáltak az ilyen ügyleteknek, hanem saját maguk hoztak létre állami bankokat, hogy közvetlen proﬁtra tehessenek szert.
Bár a banki tevékenységek réges-rég kialakultak, s gyakorlatilag egybeestek a
pénz megjelenésével, a kereskedelem hajnalával, valamint a munkamegosztás első
lépéseivel,28 különböző történelmi példákkal fogjuk alátámasztani a szabálytalan le28 Lenor Mant régész Babilónia romjai közt talált olyan agyagtáblát, amelyre feljegyezték a városok közötti kereskedelem szabályait, valamint a különböző fizetési eszközöket. A tábla említést tesz
Ardu-Namáról (Ur városának intézvényezőjéről), aki utasította Marduk-Bal-at-Iribet (az intézvényezettet Orkoe városából), hogy fizessen ki Ardu-Nama nevére négy minát és tizenöt sékelt Bel-Abal-
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tétszerződések megszegését három különböző korban: az ókorban, a középkori és
kora reneszánsz kori földközi-tengeri kereskedővárosok esetében, és végül az első
állami bankok megjelenését vizsgáljuk a 17. században. A bankrendszer megjelenése ebben a három különböző történelmi korban hasonló eredményekkel járt. Sőt,
látni fogjuk azt is minden esetben, hogy amint az emberek megszegték a hagyományos törvényeket, az milyen káros hatásokkal járt: nemcsak bankcsődöket, hanem
komoly pénzügyi és gazdasági válságokat vonzva maga után. A következő történelmi példákban ugyanazt a csalást fedezhetjük majd fel, majd ugyanazokat a következményeket, eredményeket, valamint ugyanazokat a bukott kísérleteket arra, hogy érvényre juttassák a megőrzés hagyományos alapelveit. Értelemszerűen ugyanazok a
káros eredmények következtek be, s ez a folyamat azóta is sokszor megismétlődött,
s ismétlődik napjainkban is. Vizsgáljuk tehát most meg a jogi alapelvek megsértését, valamint a hatóságok bűnrészességét a banki csalásokban a történelem során!

2. BANKOK GÖRÖGORSZÁGBAN ÉS RÓMÁBAN
Az ókori Görögországban a templomok látták el a bankok szerepét, pénzt adtak
kölcsön magánszemélyeknek és uralkodóknak. Vallási okok miatt a templomokat
sérthetetlennek tartották, s ezáltal viszonylag biztonságban tudhatták ott az emberek
a pénzüket. Ezenkívül saját milíciával rendelkeztek, amely megvédte őket, emellett
a templomok a vagyonuk miatt is vonzóvá váltak a betétesek szemében. Pénzügyi
szempontból az alábbiak voltak a legfontosabb görög templomok: a delphoi Apollóntemplom, az epheszoszi Artemisz-templom és a szamoszi Héra-templom.

Iddinnek egy bizonyos időn belül. Ez a dokumentum Nabonaid uralkodásának második évére datálódik. Hermann Wilprecht, asszirológus Nippur romjai között talált 730 agyagtáblát, amelyeken az írás
valószínűleg Kr. e. 400-ból származik, méghozzá egy bank levéltárából, amely a Nurasu és fiai nevet
viselte. Joaquín Trigo azonban azt állította, hogy Kr. e. 3300 körül Uruk temploma birtokolta a földet,
amit megművelt, ajánlatokat és betétet fogadott el, kölcsönt adott a földműveseknek és a gabona- és állatkereskedőknek, ezáltal a történelem első bankjává váltak. A British Múzeumban található olyan tábla, amely Egibi fiainak pénzügyi tranzakcióit jegyzi fel. A táblák sora azt bizonyítja, hogy az asszíroktól kezdve 180 éven át a pénzintézetet egy bankárdinasztia vezette. Hamurabi Törvénykönyve elősegítette a tulajdon adásvételét, és szigorúan szabályozta a vele járó jogokat, csakúgy mint a kereskedelmi tevékenységeket, meghatározta a kamatlábakat, sőt 12,5%-os állami kölcsönöket is adott. A társasági szerződéseket is szabályozták, csakúgy mint a könyveléseket. Az indiai Manu Smriti szintén említést tesz különböző banki és pénzügyi műveletekről. Röviden, a ránk maradt feljegyzések szerint pénzügyi műveletekkel már Kr. e. 2300 és 2100 között is találkozhatunk, bár a „bankolás” valójában Kr. e.
730 és 540 között terjedt el, amikor az asszírok és az újbabiloni dinasztiák biztosították a szabad kereskedelmet, s emiatt különböző speciális bankok jelentek meg. Ez a tevékenység a későbbiekben Egyiptomra is átterjedt, majd onnan az ókori Görögországra is.
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Trapezitei, azaz görög bankárok
Szerencsére sok olyan dokumentum fennmaradt, ami megismerhetővé teszi számunkra a görög bankokat. Az első, s valószínűleg a legfontosabb Iszokratész29
Trapezitica című műve volt Kr. e. 393-ból.30 Ez egy törvényszéki beszéd, amelyben
Iszokratész védi Szatürosz, boszporoszi király egyik kedvencének a fiát. A fiú azzal
vádolja Pasiont, egy athéni bankárt, hogy elsikkasztotta a rábízott pénzt. Pasion más
bankárok (Antisztenész és Archetratosz) volt rabszolgája, akiknek elnyerte a bizalmát, majd túlszárnyalta a sikereiket, amiért athéni polgársággal jutalmazták. Iszokratész törvényszéki beszéde leírja a kísérletet, ahogy Pasion megpróbálja eltulajdonítani a bankjára bízott betéteket úgy, hogy kihasználja a betétesek nehéz helyzetét,
s amiért nem habozott csalni, hamísítani, szerződéseket lopni, megvesztegetni stb.
Maga a beszéd tehát olyannyira témába vág, hogy megéri pár részét kielemezni.
Iszokratész azzal kezdi az érvelését, hogy elmondja, milyen veszélyes beperelni
egy bankárt, hiszen
a bankárokkal való ügyletek tanúk nélkül zajlanak, s a perbe fogás által a sértett fél veszélybe sodorja magát olyan emberek előtt, akiknek rengeteg barátja van, nagy összegek
felett rendelkeznek, s szavahihetőnek tűnnek a szakmájukban.

29 Iszokratész egyike volt az ókori nagy szónokoknak, s majd 100 évet élt (Kr. e. 436–338). Szüle-

tése évében Athén még békés fennhatósága alatt tartotta Perzsiát. Átélte a peloponnészoszi háborút, a
spártai és thébai fennhatóságot, a makedón terjeszkedést, amely a khairóneiai csatával zárult, amelyben II. Philipposz, makedón király legyőzte a thébai-athéni szövetséges seregeket abban az évben, amikor Iszokratész meghalt. Iszokratész apja, Theodorusz, középosztálybeli polgár volt, aki fuvolagyárával jelentős vagyonra tett szert. Ezáltal megengedhette magának, hogy gyermekeinek jó oktatást biztosítson. Iszokratész közvetlen tanárai között találjuk Theraminészt, Gorgiaszt és Szókratészt. (Van egy
rész Platón Phaidroszában, ahol Platón, Szókratészt használva szócsöveként, a fiatal Iszokratészt látszólag ironikusan dicséri, s nagy jövőt jósol neki.) Iszokratész logographosz volt, ami azt jelenti hogy
jogi beszédeket írt másoknak – olyanoknak, akik vagy pereltek, vagy akiket pereltek –, majd később
szónoki iskolát nyitott Athénban.
30 Raymond de Roover felhívja a figyelmet arra, hogy a bankár szó Firenzéből származik ahol a bankárokat banchierinek vagy tavolierinek hívták, mert munkájuk során egy pad (banco) vagy egy asztal (tavola) mögött ültek. Ugyanerre a nyelvi logikára építve az ókori görög terminológiában a bankárokat trapeziteinek hívták, mert egy asztal (trapeza) mögött dolgoztak. Ezért van az, hogy Iszokratész
beszédét (A bankolásról) hagyományosan Trapezitica néven ismerjük. A nagy Diego de Covarubbias
y Levya azt mondta, hogy pénzváltóknak fizetett jutalékot a görögök collybusnak nevezték, s ezáltal
a pénzváltókat collybistáknak. Nevezték még őket nummularinak, argentarinak, valamint ugyanúgy
trapeziteinek, mensularinak, merthogy a pénzváltáson kívül egy sokkal jövedelmezőbb üzletet is irányítottak: pénzt fogadtak el, hogy azt biztonságba helyezzék, valamint kamatért cserébe kölcsönbe adták saját pénzüket és a befektetőkét.
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Érdekes megfigyelni, hogy milyen hasznot húztak mindig is a bankárok a társadalmi
befolyásuknak és hatalmuknak köszönhetően, hogy megvédjék előjogaikat és folytathassák tisztességtelen tevékenységüket.31
Iszokratész elmagyarázza, hogy az ügyfele, aki egy utazást tervezett, nagy összeget helyezett el Pasion bankjában. Kalandos utazása után, amikor az ügyfél visszament a bankba, hogy kivegye a pénzét, a bankár azt állította, hogy jelenleg nincs tőkéje, s hogy nem tudja visszaadni. A bankár azonban ahelyett, hogy beismerte volna
helyzetét, inkább letagadta bármilyen betét vagy adósság létezését. Amikor a meglepett ügyfél ismételten a pénzét követelte Pasiontól, a bankár felkiáltott és azt mondta, hogy a gazdasági nehézségek arra kényszerítették, hogy megtagadja a betét viszszaﬁzetését. Kérte az ügyfelet, hogy együttérzésből ne árulja el senkinek az ő titkát,
nehogy rájöjjön valaki is a csalásra.
Világos tehát – ahogy Iszokratész rámutatott a beszédében –, hogy a görög bankok esetében a bankároknak – akiknél az ügyfél azért helyezte el pénzét, hogy biztonságban tudhassa azt – kötelességük volt a pénzt bármikor az ügyfél rendelkezésére bocsátani. Ezért csalásnak számított, ha a pénzt saját használatra fordították. Sőt,
jellemző volt a törekvés, hogy a csalásnak ezt a fajtáját titokban tartsák – azért, hogy
az emberek bizalma ne rendüljön meg a bankárokban, s hogy ezáltal tovább csalhassanak. Azt a következtetést is levonhatjuk Iszokratész beszédéből, hogy Pasion esete
31

Több mint 2200 évvel Iszokratész után Condy Raguet pennsylvaniai szenátor újra felfedezte a
bankárokban rejlő hatalmat, valamint annak hasznát, hogy megfélemlítsék ellenségeiket, hogy a betéteseket minden lehetséges módon megpróbálják eltántorítani attól, hogy kivegyék a betéteket. Bizonyos esetben meg is akadályozták a betétek felvételét, azt remélve, hogy ezáltal elkerülik a válságot.
Condy Raguet arra a következtetésre jutott, hogy a nyomás szinte elviselhetetlenné vált és hogy a független polgárt – aki se nem volt részvényes, se nem volt adós –, aki megpróbálta volna az igazságszolgáltatás elé citálni a bankokat, valószínűleg mint a társadalom ellenségét üldözték volna azután. (Mindez kiderül a szenátor Ricardónak írt 1821. április 18-i leveléből.) Ugyanezt a gondolatot már három évszázaddal korábban megfogalmazta Saravia de la Calle, aki felhívta a figyelmet azokra az akadályokra, amelyeket a bankárok állítottak, hogy megakadályozzák a betéteseket betéteik felvételében. Olyan
csábító akadályok voltak ezek, amelyeknek csak kevesen tudtak ellenállni. De la Calle megemlít többek között többezerféle megaláztatást, amit azoknak kell eltűrniük, akik kiveszik pénzüket. Feltartották őket, s a várakozás közben a pénzük veszítettek értékéből, megfenyegették őket, hogy gyenge pénznemben kapják meg a pénzüket. Ily módon arra kényszerítették az ügyfeleket, hogy adják oda mindenüket, amit csak el akartak venni. Így ezután sikeresen loptak már, hisz amikor a betétes bement, hogy
kivegye a pénzét, nem mert készpénzt kérni, hanem bennhagyta a pénzét sokkal nagyobb profit reményében (Saravia de la Calle, Instrucción de mercaderes).
Richard Cantillon számos módszert bemutat Essai sur la nature du commerce en général című
munkájában, hogy a bankárok miként késleltették a betétek kifizetését. Végül Marx is megemlíti a félelmet és a tiszteletet, amit a bankárok kiváltottak az emberekben. A tőkében Marx idézi G. M. Bell ironikus szavait:
„A bankár összehúzott szemöldökének nagyobb hatása van rá, mint barátai erkölcsi prédikációi.
Nem fél attól, hogy csalással vádolják, vagy valótlan állítással, s hogy félelmében gyanút kelt, amelynek következtében banki ügyletét korlátozzák vagy esetleg el is törlik? A bankár tanácsa hasznosabb
számára a papénál.”
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nem volt egyedülálló. Megkísérelte az ügyfél pénzét áthelyezni, amikor megfelelőek
voltak a körülmények, de nehézsége támadt a visszaﬁzetés terén, mivel nem tartotta
meg a 100%-os tartalékrátát, és felhasználta saját üzleteire a befektetett összeget, így
nem maradt más választása, mint hogy letagadja, hogy ez a pénz egyáltalán létezett.
Iszokratész továbbiakban az ügyfelét idézi, aki azt állítja, hogy mivel azt hitte,
hogy Pasion megbánta az esetet, kompromisszumot kötöttek, s ő, az ügyfél felajánlotta a bankárnak, hogy találjon módot a pénze visszaﬁzetésére anélkül, hogy kellemetlen helyzetbe kerülne. Miután három nappal később találkoztak, megígérték egymásnak, hogy ami történt, titokban marad (bár a bankár később megszegte a szavát,
ahogy később majd kiderül a beszédből). A bankárral megegyeztek, hogy elhajóznak Pontuszra, s ott adja vissza az aranyat, csak hogy minél távolabb legyenek a várostól, ahol lezárhatják a kontraktust. Emígy senki sem jönne rá, hogy mi is történt,
a bankár meg majd azt mondhat, amit akar.
Azonban Pasion tagadja a megállapodást, megszabadul a rabszolgától, aki tanúskodott, dokumentumokat lop és hamisít, hogy bebizonyítsa, hogy az ügyfelének nem
betétje volt nála, hanem pont ellenkezőleg: adóssága. Mivel a bankárok az ilyen üzleteket a legnagyobb titokban kötötték, s mivel a betétek is mind titkosak voltak,32
nem voltak tanúk, ezért Iszokratésznek közvetett tanúkat kellett beidéznie, akik azt
vallották, hogy az ügyfél magas összeget helyezett el a bankban. Ezenkívül a tanúk
azt is vallották, hogy a betét megkötésekor az ügyfél ezer sztatért33 váltott aranyra.
Iszokratész azt is állítja még, hogy a legmeggyőzőbb bizonyíték a betét létezésére
és arra, hogy Pasion azt el akarta sikkasztani, az a tény, hogy Pasion végig megtagadta, hogy a rabszolga, aki tudott a betétről, kínzásnak kitéve valljon. Milyen erősebb bizonyíték létezhet a bankárokkal szemben? A tanúkat nem nagyon használhatjuk ellenük.34
Bár semmilyen dokumentum nem áll rendelkezésre az ítéletről, valószínűsíthetjük, hogy Pasiont vagy elítélték, vagy egyességre jutott vádlóival. Bárhogy is legyen, az eset után már megfelelően viselkedett és kiérdemelte a város megbecsülését is. A házát egy korábbi rabszolga, Phormio, örökölte, aki sikeresen vezette tovább az üzletet.
A görög bankárok tevékenységeiről sokat megtudhatunk Démoszthenész Phormiót védő törvényszéki beszédéből is. Démoszthenész azt állítja, hogy Pasion halála előtt Pasion ötven talentum kölcsönt adott olyan kintlévőségekből, amelyek nem
álltak a bank rendelkezésére. Az összegből tizenegy talentumot a banki betétekből

32 A görögök

különbséget tettek a pénzügyi keresleti letét (phanerà ousía) és a láthatatlan betétek
(aphanés ousía) között. A különbség igazából nem abban rejlik, hogy a betétes számára folyamatosan
hozzáférhető-e a pénz – ennek mindkét esetben így kellett volna történnie –, hanem abban, hogy vajon
a betét és az összeg nyilvános volt-e. Ha azok voltak, a pénzt el lehetett kobozni, főleg adózási okokra hivatkozva.
33 Sztatér: görög pénz.
34 Iszokratész, Discursos, 116. oldal.
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fedezett. Bár nem volt teljesen tiszta, hogy ez lekötött betét vagy látra szóló betét
volt-e, Démoszthenész azt mondja, hogy a bankár nyeresége „bizonytalan, és mások
pénzéből ered.” Démoszthenész arra a következtetésre jut, hogy „az olyan emberek
között, akik pénzzel dolgoznak, csodálatos az, ha valaki, akit szorgalmasnak ismernek, becsületes is, hisz az ember hitelessége a legfontosabb üzleti tőke.” Röviden: a
banki ügyletek a betétesek bizalmára, a bankárok becsületére épült. Tehát arra, hogy
a bankár mindig hozzáférhetővé teszi a látra szóló betéteket, s hogy a proﬁt érdekében rá bízott pénzt pedig körültekintően és értelmesen használja. Bárhogy legyen is,
sok jel mutat arra, hogy a görög bankárok nem mindig követték ezeket az irányelveket, s hogy használtak látra szóló betétként őrzött pénzt is, ahogy az Iszokratész
Trapezitica című művéből kiderül, s ahogy Démoszthenész is leírja több bankárról
– akik ezen ügyletek miatt csődbe is mentek –, amikor Phormiót védi beszédében.
Igaz ez Arisztolochuszra, aki földet vett, miközben tartozott másoknak, s igaz még
Szoszynomuszra és Timodéuszra is, valamint másokra, akik csődbe mentek, hogy
amikor ki kellett volna ﬁzetniük azokat, akiknek tartoztak, mindannyian a vagyontárgyaikkal ﬁzettek a hitelezőknek.
Démoszthenésznek több más szónoklata is fontos információval szolgál a görög banki ügyletekről. Például az Olympiodórusz elleni kártérítési ügyben egy bizonyos Comóról azt írja, hogy Heráklidész bankjában látra szóló betétet helyezett el, s
hogy a pénzt a temetési szertartásra költötték el, valamint egy temetői műemlék felépítésére. Ebben az esetben a halott férﬁ látra szóló betétjét halálakor azonnal viszszavonták az örökösök, hogy fedezzék a temetési költségeket. Még több információra lelhetünk Démoszthenész egy másik beszédében (Timóteus elleni adósságról szóló szónoklat), ahol azt állítja, hogy a bankároknak szokásuk, hogy bejegyzik az öszszeget – amit átadnak –, a pénzügyi alap létrehozásának a célját, valamint a betéteket, hogy az így keletkezett összeg és a letétbe helyezett pénz használatban legyenek,
amikor a könyvek mérlege készül.
Ez a szónoklat, ami Kr. e. 362-ből származik, az első feljegyzés arról, hogy a
bankárok a könyvelésben vezették az ügyfelek be- és kiﬁzetésit. Démoszthenész
azt is elmagyarázza, hogy működtek a folyószámlák. Az ilyen számláknál a bankok ﬁzettek egy harmadik félnek, követve a betétes utasításait. Jogi bizonyítékként
Démoszthenész a banki könyvelésre hivatkozott, ragaszkodott hozzá, hogy másolatokat készítsenek, s miután megmutatta mindezt Phraszierédesznek, megengedte
neki, hogy megvizsgálja a könyveket, s feljegyzést készítsen az összegről, amivel
az egyén tartozott.
Végül Démoszthenész azzal zárja beszédét, hogy aggodalmát fejezi ki azzal kapcsolatban, hogy mennyire gyakoriak a banki csődök, és hogy az embereket menynyire megbotránkoztatja a sok más csődbe ment bank esete. Démoszthenész – hibásan – azokat az embereket teszi felelőssé a banki csődökért, akik a körülményeik miatt kölcsönhöz folyamodnak, s azt hiszik, hogy a hírnevük miatt meg is kapják a hitelt. Azonban ahogy gazdaságilag helyrerázódnak, nem akarják a pénzt visszaﬁzetni,
hanem inkább megpróbálják elcsalni azt.
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Démoszthenész megjegyzését annak a jogi beszédnek a keretében kell értelmeznünk, hiszen az volt a célja, hogy beperelje Timóteust, mert nem ﬁzette vissza a kölcsönt a banknak. Túl sokat várnánk Démoszthenésztől, ha azt gondoljuk, hogy akár
azt is megemlíthette volna, hogy a legtöbb banki hiba éppen azért történt, mert a bankárok nem tartották be azon kötelezettségüket, hogy őrizzék a látra szóló betéteket, s
inkább a maguk javára használták fel ezeket a pénzeket. Mindezt egészen addig művelték, amíg valamilyen okból kifolyólag a nép kiábrándult belőlük, s megpróbálták
az emberek kivenni a pénzüket, s nagy felháborodást keltett, hogy a pénz nem állt
rendelkezésre. Számos alkalommal azt találták a kutatók, hogy a görög bankárok általában tudták, hogy tartaniuk kellene a 100%-os tartalékrátát a látra szóló betéteknél. Ez magyarázhatja azt, hogy ezeknél a betéteknél nem volt kamat, valamint az a
bizonyított tény, hogy Athénban a bankokra nem úgy tekintettek, mint hitelforrásra.35
Az ügyfelek a biztonság miatt használtak betéteket, tehát el is elvárták a bankároktól, hogy a pénzt biztos helyen tartsák, hogy könnyen dokumentálják a ﬁzetéseket,
valamint a harmadik félnek történő kiﬁzetéseket. Bármennyire is ezek voltak a jogszerű bankolás alapvető elvei, sok bankár nem tudott ellenállni a kísértésnek – s persze a nagy proﬁtnak – hogy áthelyezze a betétesek pénzét. Egészen addig biztonságosan folytathatták ezt a csalást, amíg az emberek bíztak a bennük, de hosszú távon
mind csődbe mentek. Sőt, ahogy majd több történelmi példával is illusztrálni fogjuk, a csaló bankárok hálózatai – akik az alapvető törvényes elvekkel ellentétesen
a részleges tartalékrátával dolgoztak – hitelexpanziókat okoztak, amelyeknek nem
volt meg a fedezete valódi megtakarítások formájában. Mindez mesterséges és inflációs fellendüléshez vezetett, amelyet végül válság és gazdasági recesszió követett,
és aminek következtében a bankok menthetetlenül csődbe mentek.
Raymond Bogaert említést tesz azokról a periodikusan ismétlődő válságokról,
amelyek hatással voltak a görög bankokra. Ír a Kr. e. 377–376 közötti, valamint a
Kr. e. 371-ben tapasztalható gazdasági és pénzügyi recessziókról, amelyeknek köszönhetően többek között Timodéusz, Szoszynomusz és Arisztolochusz bankjai is
tönkrementek. Bár ezeket a recessziókat Spárta támadása és Théba győzelme váltotta ki, tisztán látható, hogy annak az inﬂációs expanziós folyamatnak a következményei, amelyben a csaló bankárok központi szerepet játszottak.36 A feljegyzések említést tesznek az epheszoszi bankválságról is, amely Mithridatész felkelése után kö35 Stephen C. Todd az athéni bankokkal kapcsolatban arra a következtetésre jut, hogy „a bankokat
nem tekintették a hitelek forrásának. Meglepő, hogy a forrásokban található több száz kölcsönből csak
tizenegyet vettek fel bankoktól. Arra sincs bizonyíték, hogy a betétes kapott-e kamatot a betétei után.”
S. C. Todd, The Shape of Athenian Law (Oxford: Clarendon Press, 1993), 251. oldal.
Bogaert is megemlíti, hogy a látra szóló betétekre nem fizettek kamatot, sőt még jutalékot is kértek a bankok a megőrzésért. Azt leírja, hogy nincs utalás arra, hogy a bankárok fenntartották-e a részleges tartalékrátát, bár mi már tudjuk, hogy számos bankár, mint például Piszón, csalással élt, s nem
tartották meg a 100%-os tartalékrátát. Ennek eredményeképp a bankárok sokszor nem tudtak fizetni, s
csődbe mentek.
36 Bogaert, Banques et banquiers dans les cités grecques, 391–393. oldal.
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vetkezett be. A válság hatására a hatóságok megadták a bankoknak azt a privilégiumot – ez volt az első dokumentált eset –, hogy tízéves haladékkal élhessenek a betétek visszaﬁzetésekor.37
A bankárok csalása minden esetben rendkívül nyereséges volt egészen addig, míg
fel nem fedezték őket, s a bank meg nem bukott. Tudjuk például, hogy Pasion bevétele elérte a 100 mintát. Trigo Portela professzor becslése szerint ennek az összegnek aranyra átváltott értéke ma körülbelül évi kétmillió dollárnak felelne meg. Ez
nem tűnik kiemelkedően magas összegnek, bár meglehetősen látványos volt, tekintve, hogy a többség a létminimumon tengődött, napi egyszer evett, főleg gabonaféléket és zöldségeket. Halálakor Pasion vagyona hatvan talentumra rúgott, amely a mai
árfolyamon közel 44 millió dollárnak felel meg.

Bankok a hellenisztikus korban
A hellén kor, főleg a ptolemaioszi egyiptomi birodalom korszaka, fordulópont
volt a bankok történelmében, mert akkor jött létre az első kormányzati bank. A
Ptolemaioszok hamar rájöttek, hogy mennyire nyereségesek a magánbankok, s
ahelyett, hogy ellenőrizték volna, vagy lecsaptak volna a csaló bankokra, úgy
döntöttek, hogy inkább ők is megpróbálnak hasznot húzni a lehetőségből. Létrehoztak
egy kormány által irányított bankot, amely az állam „presztízsét” kihasználva kötött
üzleteket.Bár nem volt 100% monopóliuma az államnak a banki szektorban, hisz
a magánbankok továbbra is működtek – főleg a görögök tulajdonában voltak –
Egyiptom konjunktúrája vezető szerepet biztosított az állami banknak. Rostovtzeff
megfigyelte, hogy a ptolemaioszi bank egy kifinomult könyvelési rendszert is
kifejlesztett: „Jól értelmezhető szakmai terminológián alapuló kifinomult könyvelés
vette át a meglehetősen primitív negyedik századi athéni könyvelés helyét.”38
Számos régészeti tanulmány is arra a következtetésre jutott, hogy Egyiptomban
mennyire elterjedtek a bankok a hellenisztikus korban. Egy Tebtuniszban fellelt hiányos dokumentum, amely egy Heraklopolisz tartományban található vidéki bank
napi könyvelési adatait tartalmazza, meglepően nagyszámú falusiról ír, akik a bankon keresztül kötöttek üzletet, s a betéteiket és folyószámláikat használva intézték a
kiﬁzetéseiket. Meglehetősen kevés volt a gazdag ember, s a bank ügyfelei főleg kereskedők és helyi mesteremberek voltak, vászonkereskedők, textilmunkások, szabók, ékszerészek és egy bádogos. A régi görög hagyományoknak megfelelően az
adósságot általában arannyal vagy megmunkálatlan ezüsttel rendezték. Gabona-,
olaj- és szarvasmarha kereskedők, egy hentes és számos fogadós is szerepelt a bank

37 Ugyanott, 391. oldal.
38 Michael Rostovtzeff, The Social and Economic History of the Hellenistic World (Oxford: Oxford

University Press, 1953), I. kötet, 405. oldal.
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ügyfelei között. A ptolemaioszi állami bank, a magánbankok és a templomok is biztonságban megőrizték a betéteket. Rostovtzeff szerint a bankok mind a látra szóló,
mind a kamatot adó lekötött betéteket elfogadták. Az utóbbi betéteket elméletben
számos „hitelügyletbe fektették be: kezesi garanciát igénylő kölcsönökbe, elzálogosításba, jelzáloghitelekbe és egy nagyon népszerű fajtába, a hajókölcsönbe.”39 A magánbankok, miközben őrizték ügyfeleik pénzét, a saját pénzüket kormánybankokba helyezték.
Az egyiptomi bankok újítása a centralizáció volt. Alexandriában létrehoztak egy
központi bankot, majd a fontos városokban ﬁókokat nyitottak. Így a magánbankok,
már ahol jelen voltak, csak másodlagos szerepet játszottak az ország gazdaságában.
Rostovtzeff szerint a központi bank rendelkezett az adóbevételek felett is, de természetesen befogadott magánbetéteket is, míg a fennmaradó pénzt az állam javára fektették be. Így szinte teljesen bizonyos, hogy részleges tartalékkal működő bankjuk
volt, s a bank óriási proﬁtját a Ptolemaioszok zsebelték be. Zénón levelei sok bizonyítékkal szolgálnak arra vonatkozóan, hogy a bankok pénzt kaptak az ügyfelektől
s betétekben tartották. Azt is megtudjuk, hogy Apollóniusz, az alexandriai központi bank igazgatója, a királyi bank több ﬁókjában is helyezett el személyes betéteket.
Ezek a források azt mutatják, hogy az emberek milyen gyakran használták a bankokat beﬁzetésekre vagy akár betétek elhelyezésére. Ezenfelül, a nagyon fejlett könyvelési rendszerüknek köszönhetően, meglehetősen kényelmes volt a bankok szolgáltatásait igénybe venni adóságok rendezésére. Ilyenkor ugyanis hivatalos feljegyzés
készült a tranzakciókról, ami fontos bizonyíték lehetett peres ügyekben.
A hellén bankrendszer túlélte a Ptolemaiosz-dinasztiát, s kisebb változtatásokkal
fennmaradt a rómaiak uralkodása alatt is. Sőt, a ptolemaioszi centralizált bankrendszernek hatása volt a Római Birodalomra is: érdekes tény, hogy Dio Cassius, a híres
Maecenas című beszédében azt javasolta, hogy hozzanak létre egy római kormánybankot, amely kölcsönt nyújtana mindenkinek – de főleg a földbirtokosoknak – elfogadható kamattal. A bank kivonná a tőkéjét az állami tulajdonok utáni nyereségből.40
Dio Cassius javaslatát a gyakorlatban soha nem használták.

Bankok Rómában
Mivel Iszokratész és Démoszthenész beszédeihez hasonlóak nem születtek Rómában,
a római bankokról kevesebb dokumentum maradt fenn, mint a görögökről. A római
jogból azonban ismerjük, hogy a bankügyletek és a szabálytalan letétek rendszere
nagyon fejlett volt, s az 1. fejezetben már olvashattunk a szabályozásról, amivel a

39 Michael Rostovtzeff, The Social and Economic History of the Hellenistic World (Oxford: Oxford

University Press, 1953), II. kötet, 1279. oldal.
40 Ugyanott, 623. oldal.
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klasszikus római jogászok hozzájárultak ehhez a területhez. Sőt a római argentarik
nem használhatták úgy a tantundemet ahogy kívánták, hanem kötelesek voltak
védeni a legjobb tudásuk szerint. Pont ezért fordulhatott elő, hogy a pénzbetétek nem
kamatoztak, és elvileg nem is lehetett kölcsönadni, bár a betétes felhatalmazhatta
a bankot, hogy használja kifizetésekre a pénzét az ő nevében. Hasonlóképp a bankárok lekötött „betéttel” is foglalkoztak, amely valójában kölcsön volt a bank felé,
azaz mutuum szerződések. Ezek a betétek kamatot is fizettek, s megengedték a bankároknak, hogy a szerződésben foglaltak szerinti intervallumban jó belátásuk szerint kezeljék a betéteket. Az első erre utaló feljegyzések Kr. e. 350-ból származnak.
Olyan komédiákban találunk rájuk utalást, mint Plautus művei (Captivi, Asinaria,
Kísértetek), vagy Terentius Phormio című írása, ahol pompás dialógusokat találunk a pénzügyi műveletekről, a kifizetésekről, a számlaegyenlegekről, a csekkek használatáról és így tovább.41 Mindenestre úgy tűnik, hogy a római jogászok
hatékonyan szabályozták a bankügyleteket, s akkoriban rögzült, hogy mi a törvényes és mi nem. Igaz, ez nem garantálta a bankárok becsületességét, azt, hogy ne
használták volna a látra szóló betétekből származó pénzt saját maguk hasznára. Sőt,
Hadriánusz hozott is egy rendeletet, mert a pergamumi kereskedők illegális követelésekre és a bankárok becstelenségére panaszkodtak. Egy másik dokumentum
szerint, amit Septimius Severus császárnak írtak, Mülasza városi tanácsa rendeletet
adott ki, amelyben a helyi bankárok tevékenységét szabályozták.42 Mindebből arra a
következtetésre juthatunk, hogy a hellenisztikus világhoz hasonlóan – bár talán nem
olyan – Rómában is voltak gátlástalan bankárok, akik elsikkasztották a betéteket,
majd végül csődbe mentek.

I. Kallixtusz pápa bankjának bukása
A banki csalás egy furcsa példája I. Szent Kallixtusz pápa (217–222) nevéhez fűződik. Még Carpophorus rabszolgájaként egy pénzintézetben szolgált. Mivel elhagyta a befektető keresztények pénzét és tönkrement, elmenekült, de végül elkapták.
A keresztények, akiknek a pénzét elsikkasztotta, megbocsátottak neki és szabadon
engedték.43 Hippolütosz44 Refutatio omnium haeresium (Minden eretnekség

41 Plautus

Captivi című művében például a következőt olvashatjuk: „Bemegyek, mert ki kell számolnom, hogy mennyi pénzem van a bankban.”
42 Trigo Portela, „Historia de la banca”, 239. oldal.
43 Annak a rendkívüli ténynek, hogy valaki, aki bankár volt, majd pápa lett, s végül pedig szentté
avatták, elegendőnek kellene lennie ahhoz, hogy védőszentté nyilvánítsák. Sajnos azonban Kallixtusz
rossz példával járt elöl, amikor becsapta keresztény társait. Helyette a bankárok védőszentje Borromeo
Szent Károly milánói érsek lett (1538–1584), aki IV. Piusz pápa unokaöccse volt. November 4-én tartják ünnepét.
44 Ellenpápa.
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cáfolata) című munkájában írta le részletesen Kallixtusz csődjét. A többi válsághoz
hasonlóan, amik megfertőzték Görögországot, Kallixtusz csődje is egy jelentős
inflációs konjunktúra után következett be, amit bizalmi válság, a pénz értékének a
romlása, valamint számos pénzügyi és kereskedelmi vállalkozás bukása követett.
Ezek az események 185 és 190 között, Commodus császár uralkodása alatt történtek.
Hippolütosz elmondja, hogy Kallixtusz, még Carpophorus rabszolgájaként, az
ő nevében kezdett bankügyletekbe, s főleg özvegyektől és keresztényektől – addigra ez a csoport már meglehetősen nagy befolyásra tett szert – fogadott el pénzt, akik
azt betétként akarták elhelyezni. Kallixtusz azonban elsikkasztotta a pénzt, és mikor nem tudott ﬁzetni, megpróbált a tengeren elmenekülni, sőt még öngyilkosságot
is megkísérelt. Kalandok sora után elfogták, megkorbácsolták, majd Szardínia szigetére száműzték bányamunkára. Végül, csodával határos módon kiszabadult, amikor Marcia, Commodus ágyasa s maga is keresztény, eljárt az érdekében. Harminc
évvel később, 217-ben, immáron szabad emberként, megválasztották a 17. pápának.
Végül mártírként halt meg, amikor a pogányok egy kútba dobták egy felkelés alkalmából 222. október 14-én.
Most már érthető, hogy a szentatyák apostoli alkotmányaikban ﬁgyelmeztették a
bankárokat, hogy becsületesek legyenek, s álljanak ellen a kísértésnek.45 Ez az erkölcsi intés, amely emlékeztette a bankárokat a kötelezettségeikre a kísértéssel szemben, gyakran előfordult a korai keresztények között, s páran megpróbálták visszavezetni egészen a Szentírásig.

A societates argentariae
A bankegyesületek (societates argentariae) a római banki világ különlegességei
voltak. Az alapítótőkét a tagok befizetései biztosították. Erre a tőkére lehetett
számítani, ha adósságot kellett rendezni. Azonban mivel a bankok különleges közérdeklődésre tarthattak számot, a római jog úgy rendelkezett, hogy a societates argentariae tagjainak vagyonukkal kellett felelniük a betétekért.46 Ezáltal a tagok közös és
korlátlan felelőssége volt az általános elfogadott elv a római jogban. Így próbálták

45 Juan de Churruca, „La quiebra de la banca del cristiano Calisto (ca. 185–190)”, Seminarios
complutenses de derecho romano, 1991. február–május (Madrid, 1992), 61–86. oldal.
46 A bankszövetségek tagjainak a korlátlan felelőssége többek között Domitius Ulpianus és Aemilius
Papinianus szövegeiben is megtalálható, amelyben arról írnak, hogy a csaló bankárok teljes vagyonukkal feleljenek a tartozásuk visszafizetéséért. Néhány mai író is szívesen visszatérne a régi gyakorlathoz,
hogy körültekintésre ösztönözzék a bankárokat. Ez a feltétel azonban nem szükséges ahhoz, hogy hitelképes legyen a bankrendszer, sőt nem is lenne elegendő intézkedés. Nem szükséges, mivel a 100%-os
kötelező tartalék hatékonyan elejét venné a bankválságoknak és a gazdasági recessziónak. S azért nem
elegendő, mert még abban az esetben is, ha a bank részvényeseinek korlátlan felelőssége lenne, részleges tartalék mellett bankválságok és gazdasági recessziók mindenképp előfordulnának.
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minimalizálni a csalások hatásait, hogy megvédjék a betétesek jogait, hogy bármikor
hozzájussanak a pénzükhöz.47
Az argentarik egy tavernának hívott helyen kötötték az üzleteiket. A könyveik hűen tükrözték az ügyfeleik folyószámláinak a tartozásait és követeléseit. A római bankárok könyvei bizonyítékként is szolgálhattak a bíróságokon, ezért meg kellett őrizni őket, ahogy ezt az edition rationumban le is fektették, amely meghatározta, hogy miképp kell a számlákat kezelni és dátumozni. A bankárokat mensarinak is
nevezték, a mensa szó után, amely pultot jelentett, tehát azt a helyet, ahol eredetileg
a pénzváltást bonyolították. A jelenlegi banki licencekhez hasonlóan a mensa is átruházható volt. Rómában azonban, mivel az állam tulajdonában volt a terület, ahol
a bankok működtek, a működési jogot – amit az állam garantál – lehetett átruházni.
Mindez a taverna minden bútorát és eszközét érinthette, csakúgy mint az anyagi javakat és kötelezettségeket. Emellett a bankárok céheket alapítottak, hogy a közös érdekeiket védjék. Ezáltal jelentős kiváltságokhoz jutottak a császár (főleg Justinianus)
révén. Ezen kiváltságok egy része megtalálható a Corpus Iuris Civilisben.48
A Római Birodalom gazdasági és társadalmi széthullása a kormányok inﬂációs
politikájának köszönhetően következett be, amely leértékelte a pénzt, valamint amiatt, hogy néhány nélkülözhetetlen árunak maximalizálták az árát. Ennek következtében hiány állt be. A széthullás ezeken kívül köszönhető még a kereskedők pénzügyi
csődjének, valamint annak, hogy a Birodalom bizonyos részein teljesen megszűnt a
kereskedelem. Ennek következtében a bankoknak is befellegzett. A legtöbb bank az
egymást követő gazdasági válságok következtében ment csődbe a 3. és 4. században. Amikor a rómaiak megkísérelték lefékezni a társadalmi és gazdasági széthullást, több megszorító és intervencionista intézkedést hoztak, amely inkább felgyorsította a széthullási folyamatot, ezáltal a barbárok – akiket a római légió évekig feltartóztatott – meghódították és elpusztították az egykor virágzó birodalmat. Az ókori Róma bukása után jött a hosszú középkor, s majd nyolcszáz év telt el, mire az itáliai városokban újra megjelentek a bankok.49

47 A Római Birodalomban néhány nagy és befolyásos templom bankként is működött. Ezek között
volt a déloszi, a delphoi, a szardiszi Artemisz-templom, valamint a legfontosabb, a jeruzsálemi, ahol a
zsidók, gazdagok és szegények egyaránt tartották a pénzüket. Ebben a kontextusban kell értelmeznünk
azt, amikor Jézus kizavarta a pénzváltókat a jeruzsálemi templomból: „Jézus bement a templomba, és
kiűzte onnan, akik a templomban adtak-vettek. A pénzváltók asztalait és a galambárusok padjait felforgatta. »Meg van írva – mondta –, hogy az én házamat az imádság házának fogják nevezni, ti pedig rablók barlangjává teszitek.«” (Máté evangéliuma)
48 A római jog első kodifikált gyűjteménye.
49 Ludwig von Mises Human Action: A Treatise on Economics című munkájában ragyogó áttekintést nyújt a Római Birodalom bukásáról.
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3. BANKÁROK A KÉSŐ KÖZÉPKORBAN
A Római Birodalom bukása azt jelentette, hogy vele együtt eltűnt a kereskedelem
nagy része, s a feudalizmus véget vetett a korábban meglévő gazdasági és társadalmi
kapcsolatoknak. A kereskedelem és a munkamegosztás területén bekövetkezett hatalmas visszaesés nagy csapást mért a pénzügyi tevékenységekre, különösképp a
bankokra. Ennek a csökkenésnek a hatása több évszázadon át tartott. Csak a kolostorok – amelyek biztonságos központjai voltak a gazdasági és társadalmi fejlődésnek – tölthették be a gazdasági javak őrzőinek funkcióit. Ezt a tevékenységet
fontos kiemelni a templomok esetében, akik azért hozták létre a rendet 1119-ben
Jeruzsálemben, hogy megvédjék a zarándokokat. Nagy vagyonnal rendelkeztek,
amit vagy a hadjáratokban zsákmányoltak, vagy pedig egy-egy vagyonos uraság,
herceg hagyta rájuk a vagyonát. Mivel nemzetközileg is aktívak voltak – több mint
9000 központjuk volt kettő főközponttal – és mivel katonai és egyházi rendként is
működtek, náluk biztonságban voltak a betétek, s mivel erkölcsileg is tiszták voltak, kivívták az emberek bizalmát. Az emberek értelemszerűen náluk kezdték el elhelyezni reguláris és szabálytalan betétjeiket – mindezt persze jutalék fejében. A
templomosok tőkeáthelyezést is vállaltak, ahol szintén jutalékot számoltak fel a
szállításra és a védelemre. Ezenfelül kölcsönöket is adtak a saját vagyonukból, így
nem sértették meg a törvényt a látra szóló betétek esetében. A rend egyre növekvő
vagyona fokozatosan félelmet és irigységet keltett az emberekben egészen addig,
míg IV. (Szép) Fülöp francia király fel nem oszlatta végül a rendet. A vezetőket
elítélték és máglyán égették el őket (köztük Jacques de Molay nagymestert is). Az
igazi cél az volt, hogy a király rendelkezhessen a rend vagyona felett.50
A 11. század vége és a 12. század eleje az üzlet és a kereskedelem lassú újjászületését hozta el, főleg az adriai városokban: főleg Velencében, Pisában, majd később
Firenzében. Ezek a városok főleg Konstantinápollyal és Ázsiával kereskedtek. A
nagy gazdasági növekedés a bankok újjászületéséhez vezetett ezekben a városokban,
ugyanaz a mintázat – amit megﬁgyelhettük az ókorban – megismétlődött. A bankárok először tiszteletben tartották a törvényi előírásokat, s aszerint kötöttek üzletet,
elkerülték a látra szóló betétek használatát (azaz az szabálytalan letétekét). Csak a
kölcsönként kapott pénzt (látra szóló betéteket) használták és adták kölcsön, s csak-

50

Ebben a témában érdekes olvasmány Jules Piquet könyve: Des banquiers au Moyen Age: Les
Templiers, Étude de leurs opérations financièrs (Párizs, 1939). Piquet hisz abban, hogy a templomosoknál már felellhető valami kezdetleges kettős könyvelés, s megtalálható az ellenőrzés primitív formája a könyvekben. Úgy tűnik azonban, hogy a templomosok könyvelési gyakorlata legföljebb csak közvetlen elődje lehetett a kettős könyvvitelnek, amelyet 1494-ben öntött formába Luca Pacioli, Leonardo
da Vinci barátja. Egy pisai bank már 1336-ban használt kettős könyvelést csakúgy, mint a Masari család (genovai adóbeszedők) 1340-ben. A legrégebbi európai számlakönyv, aminek létezésére van bizonyíték, 1211-re datálódik.
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is megállapodásban rögzített időkereteken belül.51 Azonban idővel a bankárok újra
kísértésbe estek, hogy kihasználják a látra szóló betétek nyújtotta lehetőségeket. Ez
egy lépésenként kibontakozó folyamat volt, amely visszaélésekhez s a részleges tartalékkal működő bankrendszer újra megjelenéséhez vezetett. A hatóságok általában
nem tudtak érvényt szerezni a törvényeknek, sőt sok esetben még kedvezményeket
és jogosítványokat is adtak, ezáltal is bátorítva a bankárok törvénytelen cselekedeteit, hogy ezáltal ők is részesülhessenek belőle kölcsönök és adóbevételek formájában.
A kormánybankok is újra megjelentek – mint például a Barcelonai Betétbank vagy
Taula de Canvi, s még jó pár, amiket majd később vizsgálunk meg.52

A betéti bankok újjászületése Európa mediterrán térségében
Abbott Payson Usher53 a részleges tartalékkal működő bankrendszer késő középkori
fokozatos megjelenését tanulmányozza művében. Maga a folyamat a következő
jogi alapelv megszegésén alapult: a betétes számára meg kell őrizni a tantundemhez
való teljes hozzáférést. Usher szerint egészen a 13. századig nem fordult elő, hogy
a bankárok saját hasznukra használták volna fel a betétesek pénzét. Ezáltal jobban
elterjedt a részleges tartalékkal működő bankrendszer, s vele együtt a hitelexpanzió
lehetősége is. Sőt mit több, s ellentétben az általánosan elfogadott véleménnyel, Usher
szerint ez a bankrendszer történetének legfontosabb eseménye, s nem a jegybankok
megjelenése – ami ugye egészen a 17. század végéig nem is következett be. Majd
látni fogjuk a 4. fejezetben, hogy bár teljesen ugyanolyan gazdasági hatása van
annak, ha fedezet nélkül bocsátanak ki pénzt, vagy ha kölcsönöket adnak a látra szóló
betétekből, a bankrendszer történelmét mégis inkább az utóbbi formálta. Usher azt
állítja, hogy egészen mostanáig a jegybankok történelme elhomályosította a betéti bank
jelentőségét, legyen az bármilyen primitív vagy modern. A közgazdászok aránytalanul

51

A korai bankok – legalábbis elméletben – nem diszkont bankok voltak. Betartották a 100%-os
kötelező tartalékot – ezt szeretnék elérni a mai monetaristák is. A hiteltúllépés tilos volt. Gyakorlatban
azonban nehezen lehetett ezeket az elveket fenntartani, főleg országos vész esetén. A Taula de Valencia
majdnem felhasználta a betétesek vagyonát, hogy 1567-ben búzát vásároljon a városnak. Illegális kölcsönöket adott a városi hivatalnokoknak 1590-ben, valamint sokszor magának a városnak is. (Charles
P. Kindleberger, A Financial History of Western Europe, 2. kiadás [Oxford: Oxford University Press,
1993], 49. oldal)
52 Az iszlám jog is megtiltotta, hogy a bankárok személyes használatra fordítsák az szabálytalan letéteket a középkorban, főleg az Ibériai-félszigeten. A híres 10. században élő spanyol-arab jogász, Ibn
Abí Zayd a következőket írja könyvében (Compendio de derecho islámico): „Aki a betéteket használja,
hogy üzleteljen, büntetendő cselekményt követ el. De ha a saját pénzét használja, megtarthatja a profitot.”
53 A Harvardon tanított közgazdaságtant. Egy sikeres, monumentális munka szerzője: The Early
History of Deposit Banking in Mediterranean Europe (Cambridge, Mass.: Harvard University Press,
1943).
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nagy jelentőséget tulajdonítanak a jegybankok problémáinak a betéti bankok régebbi,
de hasonlóan káros ténykedésével szemben. Usher ironikusan megjegyzi, hogy
a pénz iránti kereslet, valamint a probléma által generált elméleti érdeklődés nagyban
hozzájárultak ahhoz, hogy tévesen értelmezzék a bankjegyek és a betétek viszonylagos
jelentőségét. Ahogy a francia diplomaták felfedezték a Pireneusokat a 18. századi diplomáciai válságban, úgy fedezték fel az elméleti banki szakemberek a betéteket a 19. század közepén.54

Usher újra és újra megmutatja, hogy a modern bankrendszer a részleges tartalékkal
működő bankokból alakult ki – amely amúgy maga is csalás és korrupt kormányzati
politika eredménye, mint azt Usher részletesen felvázolja a késő középkori katalán
bankrendszer példáján keresztül –, s nem a jegybankokból, amelyek sokkal később
jelentek meg.
Usher felhívja a ﬁgyelmet arra, hogy az első bankok a 12. századi Genovában,
könyvelésükben tisztán megkülönböztették a látra szóló és a lekötött betéteket, s az
utóbbit kölcsönként vagy mutuum szerződésként jegyezték fel.55 Később azonban a
bankárok fokozatosan elkezdték a látra szóló betéteket saját céljaikra felhasználni,
ezáltal bizonyos expanziós tulajdonsággal ruházták fel a bankokat, azaz olyan hatalommal, amely által a semmiből hoztak létre betéteket és adtak hiteleket. A Barcelonai Betétbank jó példa erre. Usher becslése szerint a bank készpénztartaléka a teljes
betétek csupán 29 százaléka volt. Ez azt jelentette, hogy a hitelexpanzióra fordítható
kapacitásuk a 3,3-szorosa volt annak a készpénztartaléknak, ami rendelkezésükre állt.
Usher kiemeli, hogy a közhivatalnokok nem voltak képesek érvényre juttatni
semmilyen józan törvényt a bankokkal kapcsolatban, főképp nem a 100%-os kötelező tartalékot a látra szóló betétek körében. Sőt, a hatóságok egy idő után kormánylicencet adtak a bankoknak (ius privilegium), hogy részleges tartalékkal működjenek.
A bankoknak azonban garanciát kellett vállalniuk a betétekre.56 Mindenesetre általában az uralkodók voltak az első, akik megpróbáltak hasznot húzni a csaló bankokból, hisz rájöttek, hogy a kölcsönök által könnyen lehet fedezni a közﬁnanszírozást.
Olyan ez, mintha a bankárok azért kapták volna a kiváltságaikat, hogy a betétesek
pénzéből kölcsönt nyújtsanak a kormánynak. Számos alkalommal az uralkodók egészen addig mentek el, hogy kormánybankokat hoztak létre, hogy közvetlenül learathassák a bankszektorban rejlő proﬁtot. Ahogy majd látni fogjuk, a Barcelonai Betétbankot (Taula de Canvi) is ezzel a céllal alapították.
54 Usher, The Early History of Deposit Banking in Mediterranean Europe, 9. és 192. oldal.
55 A genovai feljegyzések között van egy sor okirat, amelyben a betett pénzt kölcsönként (mutuum)

tartották számon. Ugyanott, 63. oldal.
56 A 15. századi Katalóniában nem volt kötelező a garancia, bár csak azoknak a bankoknak engedték meg, hogy terítőt tegyenek a pultra, amelyek vállalták a garanciát. Ezzel a rendszerrel az emberek
könnyen felismerhették, hogy melyek a fizetőképes bankok. Ugyanott, 17. oldal.
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Az uzsora egyházi tiltása és a „depositum confessatum”
Az, hogy a három egyistenhívő vallás (judaizmus, iszlám és kereszténység) betiltotta az uzsorát, még jobban eltorzította és komplikáltabbá tette a középkori pénzügyi
gyakorlatot. Marjorie Grice-Hutchinson alaposan tanulmányozta a kamat középkori
tiltását és annak hatásait.57 Rámutat arra, hogy a zsidóknak nem volt tilos kamatos
kölcsönt adniuk nem zsidónak, amely magyarázattal szolgálhat arra, hogy a bankárok és pénzemberek a keresztény világban miért voltak zsidók, legalábbis a korai
középkorban.58
A kamatok egyházi tiltása csak még jobban megbonyolította a középkori banki
ügyleteket, de nem azért – mint ahogy sokan gondolják –, mert a bankárok kénytelenek voltak állandóan új módszereket találni, hogy leplezzék a kölcsönök kamatainak
kiﬁzetését, hogy ezáltal is valami hasznos szolgáltatást nyújtsanak. Amikor a bankár lekötött betétként kölcsönadta ügyfele pénzét, valójában igazi pénzügyi közvetítőként lépett fel, s legitim üzletet folytatott, ami által jelentősen hozzájárult kora jövedelmező gazdaságához. Az azonban, hogy az egyház később elismerte a kamatok
törvényességét, nem jelentette azt, hogy az egész banki üzletelést jóváhagyta volna.
Egyedül azt engedélyezte a bankoknak, hogy egy harmadik félnek kölcsönadják a
náluk befektetett pénzeket. Más szóval azt, hogy közvetítőként lépjenek fel. Az egyház engedékenysége a kamatokkal kapcsolatban nem vonatkozott a részleges tartalékkal működő bankokra, azaz arra, hogy a bankárok maguk hasznára kölcsönadhassanak látra szóló letéteket.59
Az a fogalmi zavar, amellyel foglalkozunk, nagyrészt a középkorban alakult ki a
kamat egyházi tiltása során. Az egyik legnagyobb „csel”,60 amit a gazdasági ügynö57 Marjorie Grice-Hutchinson, Early Economic Thought in Spain 1177–1740 (London: George Allen

and Unwin, 1978), 13–60. oldal.
58 „A 13. századig a pénzügyi tevékenységek nagy része a Közel-Keletről származó zsidók vagy más
nem keresztény népek kezében volt. A keresztény felfogás az volt, hogy a hitetlenek semmiképp sem
részesülnek üdvözülésben, s ezáltal az egyház gazdasági tiltásai sem vonatkoztak rájuk … Az emberek nagy része gyűlölte a zsidókat a kamatok miatt, míg az uralkodók megérezték a profitot, s kizsákmányolták ezt a többé-kevésbé tehetetlen csoportot.” (Harry Elmer Barnes, An Economic History of the
Western World [New York: Harcourt, Brace and Company, 1940], 192–193. oldal)
59 Ezen a véleményen van Bernard W. Dempsey S. J. atya is, aki azt a következtetést vonja le nagyszerű művében (Interest and Usury, 1943), hogy még ha el is fogadjuk törvényesnek a kamatot, a részleges tartalékkal működő bankrendszer intézményesített uzsorát fog jelenteni, s mindez káros a társadalomra nézve, mivel ezáltal mesterséges fellendülés, bankválság és gazdasági recesszió ismétlődik
majd állandóan (228. oldal).
60 Imbert könyvében (Historia económica [de los orígenesa 1789], 157–158. oldal) egy hosszú listát ír le különböző trükkökről, hogy miképp álcázták a kölcsönöket és a kamatokat. Imbert a következő módszereket említi: a) hamis szerződések (mint például a visszavásárlási egyezség, vagy a telek garancia); b) büntető-záradékok (ezek gazdasági szankcióknak álcázták a kamatot); c) hazudtak a kölcsön
nagyságával kapcsolatban (a kölcsönt felvevő beleegyezett, hogy több pénzt fizet vissza, mint amenynyit felvett); d) külföldi tőzsdetranzakciók (ezeknél a kamat mint pluszdíj jelent meg); e) bevétel vagy
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kök alkalmaztak az volt, hogy a valódi kamatozó kölcsönöket látra szóló betétként álcázták. Nézzük meg, hogy csinálták! Először emlékezzünk vissza az első fejezetben
említett vitára a szabálytalan letétekkel kapcsolatban! Az egyik legjelentősebb irányelv ezekre a szerződésekre vonatkozólag a Corpus Iuris Civilis volt, mely úgy rendelkezett, hogy amennyiben a letétek kezelője nem tudta visszatéríteni a látra szóló letéteket, nemcsak sikkasztás miatt volt bűnös, hanem a késedelmes kiﬁzetés miatt a letétes
számára kamat kiﬁzetésére is kötelezték (Digesta, 16, 3, 25, 1). Nem meglepő, hogy
a középkorban a kamatokra kivetett egyházi tilalom megkerülése érdekében számos
bankár és letétes egyértelműen kijelentette, hogy szabálytalan letétszerződést kötöttek,
amikor formalizálták az igazi kölcsön- vagy mutuum szerződést. A módszert, amihez
ez a nyilatkozat tartozott találóan depositum confessatumnak neveztek. Ez egy szimulált letétet takart, ami a két fél kijelentései ellenére nem valós letét volt, hanem inkább
csupán egy kölcsön- vagy mutuum szerződés. A kiszabott idő leteltével a feltételezett
letétes követelte pénzét. Amikor az úgynevezett letétkezelő nem tudta azt visszaadni,
„büntetés” megﬁzetésére kötelezték, méghozzá kamat kiﬁzetésére az előrelátható „késedelem” idejére, aminek semmi köze nem volt a „büntetés” valódi okához – ahhoz a
tényhez, hogy a művelet egy kölcsönről szólt. A kölcsönök letétként való álcázása hatékony megoldásává vált annak, hogy megkerüljék a kamatokra vonatkozó egyházi tilalmat, és megszabaduljanak mind a világi, mind a vallási szigorú eljárásrendtől.
A depositum confessatum valójában elferdítette a pénzügyi szabálytalan letétekre
vonatkozó jogi tantételt, megfosztva ezeket a tantételeket attól az egyértelműségtől
és tisztaságtól, mely a klasszikus Rómában megillette őket, és a mai napig fennálló
zavart keltett körülöttük. Valójában, tekintet nélkül a kamatozó kölcsönökről alkotott
szakértői tantételek által képviselt szempontokra – akár szigorúan ellene, akár elfogadható határokon belül „mellette” szólók legyenek is – a depositum confessatumok
különféle megközelítései oda vezették a gondolkodókat, hogy véget vessenek a
depositum confessatum és a mutuum szerződések egyértelmű megkülönböztetésének. Egyrészt, a túlbuzgó egyháziak, akik minden rejtett kölcsönt le akartak leplezni
és helytelenítették a kamatokat, igyekeztek automatikusan kiegyenlíteni a letétszerződéseket mutuum szerződésekkel. Úgy hitték, hogy az általuk feltételezett, minden
letétre vonatkozó kölcsön felfedése véget vetne a depositum confessatum színlelésének. A hiba éppen ebben keresendő: minden letétet, még a valós letéteket is – azokat, amelyeket úgy hoztak létre, hogy a tantundem megőrzésének létfontosságú célját szem előtt tartották és a letétes számára elérhetőségét mindig biztosították – mint
deposita confessata kezelték. Másrészt, azok a szakértők, akik viszonylag jobban

évjáradék (az életjáradékok tartalmazták a tőkének mind a kamatát, mind a visszafizetését. Jean Imbert
nem siet megemlíteni a depositum confessatumot, az egyik legnépszerűbb módját a kamatok igazolásának, mely nagyon jól beleillik a büntetőzáradékok kategóriába. Ebben a témában érdemes megemlíteni még Henri Pirenne munkáját, aki nagy zsenialitásról ír, amikor a „veszélyes” kamatok elrejtését
említi: Economicand Social History of Medieval Europe (London: Kegan Paul, Trench, Trubner and
Company, 1947), 140. oldal.
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támogatták a kölcsönök és kamatok meglétét, és az egyház számára elfogadhatóvá
igyekezték tenni azokat, kiálltak a depositum confessatum mellett, mint kockázatos
kölcsön mellett, amely – a Digesta alapelvei szerint – a kamat megﬁzetését igazolja.
A tantételek eredményeképpen a tudósok hittek abban, hogy a pénzügyi szabálytalan letétek „szabálytalansága” nem egy meghatározott mennyiségű helyettesíthető áru letételére vonatkozott – melynek részei megkülönböztethetetlenek voltak az
ugyanolyan típusúaktól és amelyek tantundeme a letétes számára folyamatosan elérhető volt –, hanem inkább a kölcsönök és letétek örökös leplezésének szabálytalanságára.61 Továbbá a bankárok, akik a depositum confessatumot használták a kölcsönök letétként való leplezésének érdekében, és hogy igazolják a kamat törvénytelen
kiﬁzetését, végül is észrevették, hogy a tantétel, ami szerint a letétek mindig leplezték a kölcsönöket igencsak jövedelmező lehet számukra, mert segítségével a letétként elhelyezett, de ki nem kölcsönzött pénz elsikkasztását is elleplezhették. Így a
kamatokat illető egyházi tilalom azzal a váratlan hatással járt, hogy megzavarta a római bírókat a pénzügyi szabálytalan letétszerződések egyértelmű és törvényes meghatározásában. Sokan kihasználták az ebből adódó zavart, és igazolni próbálták csalárd banki ügyleteiket és a látra szóló letétek elsikkasztását. A szakértőknek egészen
a 19. század végéig nem sikerült tisztázniuk az így kialakult jogi zűrzavart.62
61 Az egyházjogászok egyenlete a pénzügyi szabálytalan letétek és a mutuum vagy kölcsönszerződésekkel kapcsolatosan arra vezette rá a szakértőket, hogy egy közös jogi tulajdonság után kutassanak
a két szerződés között. Hamarosan észrevették, hogy a helyettesíthető áru letétbe helyezésekor a különálló, letétbe helyezett részek „tulajdonjoga” „áthelyeződik”, mivel a letétet kezelő csak a letét biztonságba helyezésére, fenntartására és kérelem esetén a tantundem visszafizetésére van kötelezve. A
tulajdonjog ezen átruházása úgy tűnik, megegyezik a kölcsön- vagy mutuum szerződéssel, így természetes volt a szakértők számára, hogy minden pénzügyi szabálytalan letétet automatikusan kölcsönként kezeljenek, mivel mindkettő a „tulajdonjog” letétestől a letét kezelőjéhez való „áthelyezését” foglalja magában. A gondolkodók azonban elsiklottak a pénzügyi szabálytalan letétek és a mutuum vagy
kölcsönszerződések közti alapvető különbség fölött (lásd az 1. fejezetet): a szabálytalan letétek fő célja az áru megőrzése és védelme, és míg a „tulajdonjog” bizonyos értelemben „áthelyeződik”, az elérhetőség nem, és a tantundemnek folyamatosan a letétes rendelkezésére kellett állnia. Ezzel szemben
egy kölcsön magában foglalja a teljes hozzáférés áthelyezését, eltekintve a tulajdonjogtól – valójában jelen lévő árukat cserélnek jövőbeli árukra –, továbbá adott a következő összetevő: egy adott időszak, mely során az áruk ideiglenesen nem elérhetők a kölcsönző számára. A szabálytalan letéteknek
nincs ilyen kitétele. Röviden, mivel a kamatokra vonatkozó egyházi tiltás miatt létrejött a depositum
confessatum csaló és törvénytelen intézménye, közvetlenül bár, de előbbi felelősnek mondható a pénzügyi szabálytalan letétek és a mutuum közti egyértelmű megkülönböztetés elvesztéséért. Ez a zavar áll
az 1342-es végső bírói döntés mögött az „Isabetta Querini vs. The Bank of Marino Vendelino” ügyben, melyet Reinhold C. Mueller is említ a The Venetian Money Market: Banks, Panics, and the Public
Debt, 1200–1500 (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1997) című művének 12–13. oldalán.
62 Valójában Pasquale Coppa-Zuccari – akinek művét már idéztük – volt az első, aki belekezdett a
pénzügyi szabálytalan letétek teljes jogi történetének rekonstruálásába: a római tudósok előfeltételezéseiből indult ki, és ismételten feltárta a letétek törvénytelen kisajátításának folyamatát. A depositum
confessatum szabálytalan letétek bírósági intézményére gyakorolt hatásait illetően is levonta a következtetéseket.
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Vizsgáljunk most meg három olyan konkrét esetet, melyek együttesen illusztrálják a középkori banktevékenység fejlődését: a 14. századi ﬁrenzei bankok; a Barcelonai Betétbank (Taula de Canvi) a 15. században és azt követően; és a Medici Bank
történetén keresztül. Ezek a bankok, mint minden fontosabb középkori bank, következetesen a már ismert, görögországi és római mintát tükrözik: kezdetben a bankok
tiszteletben tartották a Corpus Iuris Civilisben foglalt hagyományos jogi alapelveket, azaz 100%-os tartalékrátával dolgoztak, amely garantálta a tantundem biztonságos megőrzését és folyamatos elérhetőségét a letétes számára. Aztán, alapvetően
a bankárok telhetetlenségének és az uralkodók bűnpártolásának köszönhetően, ezeket az alapelveket megszegték, és a bankárok kölcsönöket kezdtek folyósítani a látra
szóló letétekből, gyakran éppen az uralkodóknak. Ez utat nyitott a részleges tartalékkal működő banktevékenységnek és a mesterséges hitelexpanziónak, ami az első fázisban látszólag erős gazdasági fellendülést okozott. A teljes folyamat azonban egy
általános gazdasági válságba torkollott, és azok a bankok, melyek a recesszió miatt
képtelenek voltak visszatéríteni a látra szóló letéteket, megbuktak, valamint elvesztették a lakosság bizalmát. Bármikor, amikor a kölcsönöket tervszerűen látra szóló
letétekből ﬁnanszírozták, az a banktevékenységen belül végül mindig bukáshoz vezetett a történelem során.63 Ezenfelül, a bankok bukását a pénzkészlet szigorú megszorítása kísérte – kifejezetten a kölcsönök és letétek szűkössége – a folyamat eredményeképpen fellépő gazdasági recessziós időszakkal együtt. Ahogyan azt látni fogjuk a következő fejezetekben, a gazdasági szakértőknek csaknem öt évszázadba telt,
míg megértették ezen folyamatok elméleti okait.64

63 Például

Raymond Bogaert 163 velencei bankot említ, melyek közül dokumentumokkal igazolható, hogy legalább 93 tönkrement. Bogaert, Banques et banquiers dans les cités grecques, 392. oldal, 513-as megjegyzés. 46 velencei letéti bank bukásának részletes listáját Mueller, a The Venetian
Money Market című művének 585–586. oldalán is megtalálhatjuk. A 15. században ugyanerre a sorsra
jutottak a sevillai bankok is. A központi bank nélkül, részleges tartalékkal működő magánbankok bukása történelmi tény. Pascal Salin megfeledkezik erről a tényről „In Defense of Fractional Monetary
Reserves” című cikkében, mely a 2001. március 30–31-én Ausztriában, egy konferencián tartott előadásának a szövege.
64 A bankárok – a logikus értelmezés szerint – mindig titkolt és becstelen módon követték el az általános jogi szabályok megszegését és a sikkasztásokat. Teljes mértékig tisztában voltak tevékenységük helytelen mivoltával, ráadásul tudták, hogy ha ügyfeleik leleplezik őket, azonnal elveszik a bankok
iránti bizalom, és a bank belebukik az effajta tevékenységekbe. Ez magyarázza a hagyományosan jellemző banki titoktartást, ami kiegészülve a zavaros és homályos pénzügyi tranzakciókkal, nagymértékben védi a bankárokat a felelősségre vonhatóságtól mind a mai napig. A lakosság számára még mindig
nem világos minden a bankok működésével kapcsolatban: a bankok mint valós pénzügyi közvetítők jelennek meg, pedig inkább csupán a semmiből teremtett kölcsönök és letétek létrehozóiként kellene rájuk tekinteni, mely tevékenységnek messzemenő következményei vannak a gazdaságra nézve. A bankok e szégyenletes és eltitkolt tevékenységeit fedte fel Knut Wicksell találóan a következő szavakkal:
„Gyakorlatilag – az eredeti tervvel ellentétben –, a bankok hitelintézetekké váltak, és a forgalmi
eszközök kínálatnövekedését szolgálták, vagy a valós, vagy a virtuális, teljes állományra vonatkozó
forgalmi sebesség növekedésében játszottak szerepet. A zsíróbankok tevékenysége folytatódott, habár
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Bankok a 14. századi Firenzében
A 12. század vége és a 13. század kezdete körül Firenze az épp kibontakozóban lévő
banki iparág helyszínévé vált, a 14. századra ez a szektor már nagy jelentőségre tett
szert. A legfontosabb bankok a következő családok birtokában voltak: az Acciaiuoli,
a Bonaccorsi, a Cocchi, az Antellesi, a Corsini, az Uzzano, a Perendoli, a Peruzzis,
és a Bardi család. Bizonyítékok támasztják alá, hogy a bankárok már a 14. század
kezdetétől csalárd módon használták fel a látra szóló letétösszegek egy részét, nagy
mennyiségű, a semmiből létrehozott expanziós hiteleket teremtve.65 Így nem meglepő, hogy a pénzkínálat növekedése (hitelexpanzió formájában) mesterséges gazdasági fellendüléshez vezetett, melyet súlyos és elkerülhetetlen recesszió követett. Ezt
a recessziót nemcsak a Neapolitan hercegek masszív pénzkövetelései, hanem Anglia
kölcsön-visszafizetési problémái és a firenzei állami kötvények jelentős árcsökkenése együttesen idézték elő. Firenzében az államadósságot új, a firenzei bankok
által a semmiből teremtett, spekulatív kölcsönökből fedezték, ezenkívül általános
bizalmi válság volt jellemző, ami a fent említett bankok bukását okozta 1341 és
1346 között. Ahogyan az várható volt, ezek a bankcsődök veszteséget jelentettek
a letéteseknek, akik hosszú idő elteltével is legfeljebb csak pénzük felét, harmadát
vagy ötödét kapták vissza.66 Szerencsére Villani feljegyezte az időszak jellemző gazdasági és pénzügyi történéseit, mely krónikát Carlo M. Cipolla „támasztott fel”. Villani írásai alapján a recessziót borzasztó deflációs hitelpolitika követte – melyre
találóan „hitelszűke” vagy mancamento della credenza néven hivatkoztak – ami
tovább rontotta a gazdasági körülményeket és az ipar, a műhelyek és különböző
üzletek bukásának sorozatához vezetett. Cipolla mélyrehatóan tanulmányozta ezt a
gazdasági recessziós időszakot, és így írja le a gazdasági fellendüléstől a válságig
és recesszióig vezető utat: „A ’Napot dicsőítő himnusz’ kora leáldozott, és utat
adott a Danse macabre számára.”67 Valójában Cipolla szerint a recesszió addig
valójában nem létezett hozzá tőke, ami megfelelt volna a letéti elismervényeknek. Mindaddig azonban,
amíg az emberek hittek abban, hogy a letétek átváltásának feltétele az, hogy a bankokban legyen a pénzük, ezeknek a kölcsönöknek hétpecsétes titkokként kellett létezniük. Ha fény derült volna a bankok
ténykedésére, azon nyomban elvesztették volna az emberek bizalmát és megbuktak volna, főleg abban
az esetben, ha ez a felfedezés olyan időszakban történik, amikor maga a kormány sem képes visszafizetni az előlegeket.” (Wicksell, Lectures on Political Economy, 2. kiadás, 74–75. oldal)
65 Számos cikket írtak erről a témáról. Lásd például a Reinhold C. Mueller által írt érdekfeszítő cikket „The Role of Bank Money in Venice, 1300–1500” címmel, amely a Studi Venezianiban jelent meg 1979-ben ( 47–96. oldal) és a The Venetian Money Market című könyvének 5. fejezetét. Carlo
M. Cipolla, The Monetary Policy of Fourteenth-Century Florence (Berkeley: University of California
Press, 1982) című írásának 13. oldalán szintén megerősíti, hogy az akkori bankok már kifejlesztették a
pénzteremtés módszerét, amellett, hogy növelték annak forgalmi sebességét.
66 Cipolla, The Monetary Policy of Fourteenth-Century Florence, 9. oldal.
67 Ugyanott, 1. oldal. Lásd még Boccaccio kommentárját a pestis gazdasági következményeiről John
Hicks Capital and Time: A Neo-Austrian Theory (Oxford: Clarendon Press, 1973) című könyvének
12–13. oldalán; lásd jelen kötet 5. fejezetében az 50. lábjegyzetet (ZZZ. oldal).
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tartott – köszönhetően a pestisjárvány pusztító következményeinek, ami radikálisan
lecsökkentette a népesség számát –, amíg a pénzkészlet és az egy főre jutó hitelek
elérték a válság előtti szintet, és megteremtették a következő visszarendeződés
alapjait.68

A Medici Bank
A Medici Bank történetére Raymond de Roover kutatásának és elkötelezettségének
köszönhetően derült fény, akinek munkáját kiegészítették (libri segreti) a Firenzei
Állami Levéltárban (Archivo di Stato) 1950-ben megtalált, a Medici Bankhoz
tartozó titkos főkönyv alapján.69 Ezeknek a főkönyveknek a titkossága ismételten
árulkodik a bankárok szégyenteljes tevékenységéről, csakúgy mint az olasz bankok
számos ügyfelének (nemesek, hercegek, sőt a Pápa) abbéli kívánságáról, hogy titkos
letétekben helyezhessék el pénzüket. Ezeknek a banki főkönyveknek a felfedezése
felettébb szerencsés dolog, hiszen elősegítik a Medici Bank 15. századi működésének megértését.
Hangsúlyoznunk kell, hogy a Medici Bank kezdetben nem fogadott el látra szóló
letéteket. Először csak határidős letétekkel foglalkoztak, amik valójában igazi kölcsönök voltak a bank ügyfeleitől. Ezeket a mutuum szerződéseket hívták depositi a
discrezionénak. Az a discrezione szavak azt jelezték, hogy mivel ezek a „letétek” valójában kölcsönök voltak, a bank szabadon és teljes egészében felhasználhatta őket –

68 Carlo M. Cipolla történelmi eseményekről szóló érzékletes elemzése nagyobb gazdaságtani tudás

gyakorlati alkalmazásáról ad számot, mint bármely más addigi szerző beszámolója – mint például A. P.
Usher és Raymond de Roover, akik mindketten meglepetésüket fejezték ki a középkori recesszióval kapcsolatban, melynek eredetét gyakran „titokzatosnak és megmagyarázhatatlannak” bélyegezték.) Carlo
M. Cipolla elemzése természetét illetően monetarista, és a recessziós időszak – a pénzkészlet szűkösségének tulajdonított – fázisaira összpontosít, ami a teljes körű hitelmegszorításokból eredeztethető. Jelentősnek tűnő részlet, hogy figyelmen kívül hagyja a megelőző gazdasági fellendülést – amit a hitelexpanzió okozott – mint az elkerülhetetlenül bekövetkező recessziók valódi kiváltó oka. Cipolla feltevése, miszerint valójában a fekete halálként emlegetett pestisjárvány oldotta meg a pénzkészlet szűkösségének
problémáját, felettébb vitatható, mivel ilyen feltételek között hajlamosak saját magukat korrigálni az általános árcsökkenés útján – a pénz értékének megfelelő növekedésén keresztül –, ami szükségtelenné teszi az egyes személyek számára, hogy magas készpénzállományokat tartsanak fenn. Nincs szükség a népességet megtizedelő háborúra vagy pestisjárványra. Még ha nem is lett volna pestisjárvány, a fellendülés során elkövetett befektetési hibákat kijavították volna, és a gazdasági hanyatlás folyamatának is vége
szakadt volna előbb-utóbb a pénz értékének növekedése és a rákövetkező készpénzállomány-csökkentés miatt. Ez a folyamat kétségtelenül egybeesett a pestisjárvány idejével, azonban attól függetlenül lépett fel. Még az olyan művelt és éleslátó történészek is, mint Cipolla, követnek el hibákat a helyzet megítélésével kapcsolatban, amikor nem a megfelelő történelmi eszközöket használják értelmezéseik során.
Az mindenképpen tagadhatatlan, hogy az inflációs értelmezés hívei hangsúlyozzák a háborúk és járványok „pozitív történelmi hatásait”, és a gazdasági válságból való felépülés kulcsaként tekintenek rájuk.
69 De Roover, The Rise and Decline of the Medici Bank, 1397–1494.

bank_1_tord.indd 72

2014.10.02. 11:24:56

A SZABÁLYTALAN PÉNZÜGYI LETÉTI SZERZŐDÉSEK JOGI ALAPELVEINEK MEGSZEGÉSE

73

legalábbis a letét kialkudott határidejének lejártáig.70 A discrezione vonatkozott még
a bank által ﬁzetett kamatra azon ügyfelek esetében, akik pénzüket határidős „letétben” helyezték el a banknál.
Raymond de Roover könyvében bemutat egy mélyreható és részletes tanulmányt
a Medici Bank által, létezésének évszázada során megélt viszontagságairól. Saját
szempontjaink alapján elég annyit hangsúlyoznunk, hogy egy bizonyos ponton a
bank elkezdett látra szóló letétekkel dolgozni, melynek egy hányadát kölcsönök kiutalására fordította. A libri segreti bizonyítja ezt a tényt; az 1442 márciusából származó kimutatásokon minden látra szóló letét mellett feltüntették, hogy az egyes letétesek feltehetően mikor követelik majd vissza pénzüket.71
Egy pénzügyi mérleg, mely a Medici Bank londoni ﬁókjából származik, 1477.
november 12-i dátumozással azt mutatja, hogy a bank adósságainak jelentős része
megfelelt a látra szóló letéteknek. Raymond de Roover maga is úgy becsüli, hogy
a bank előzetes megtakarítása egy ponton már az összes látra szóló passzíva 50%-a
alatt volt.72
Ha az A. P. Usher által használt egységes kritériumokat alkalmazzuk, ez magában foglalja a bank által megkapott látra szóló letétek összegéhez mérten a kétszeres hitelexpanziós arányt. Egyértelmű, hogy a bank fennállásának ideje alatt ez
az arány jelentősen romlott, főleg 1464 után, amely év a bank növekvő nehézségeinek kezdetét jelezte. Az általános gazdasági és bankválság – ami tönkretette a
Medici Bankot – gyökerei hasonlítanak a Carlo M. Cipolla által azonosított okokra, a 14. századi Firenzével kapcsolatban. Tulajdonképpen, a bankárok helytelen letétkezelése által előidézett hitelexpanzió mesterséges fellendülést okozott, melyet
a pénzkészlet növekedése tett lehetővé, és annak látszólagos, rövid távú „előnyös”
következményei. Mindazonáltal, mivel ez a folyamat a pénzkészlet növekedéséből
adódott, név szerint a valós megtakarítások nélküli hitelezésből, a folyamat visszafordítása elkerülhetetlen volt, ahogyan azt a negyedik és az azt követő fejezetekben részletesen bemutatjuk majd. Pontosan ugyanez történt Olaszország nagy kereskedelmi központjaival, a 15. század második felében. Gazdasági elemzését tekintve Raymond de Roover történelmi folyamatelemzése sajnos sekélyesebb, mint
Cipolláé, ráadásul kijelenti, hogy „titok marad, mi okozta ezeket az általános válságokat”.73 Azonban nem meglepő, hogy a Medici Bank végül is megbukott, ahogyan
a többi bank is, melyek részleges tartalékkal működtették üzleteik nagy részét. Ha-

70 A Medici

Bank és leányvállalatai kívülállóktól is fogadtak el letéteket mint például nemesektől,
a főpapság tagjaitól, zsoldoskapitányoktól, és politikusoktól, mint például Philippe de Comines-től és
Ymbert de Batarnaytől. Ezek a letétek általában nem látra szóló letétek voltak, hanem határidős letétek,
amelyekért kamatot vagy discrezionet fizettek. (De Roover, The Rise and Decline of the Medici Bank
1397–1494, 101. oldal)
71 Ugyanott, 213. oldal.
72 Ugyanott, 245. oldal.
73 Ugyanott, 239. oldal.
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bár Raymond de Roover kijelenti, hogy nem érti, mi okozta a válságokat a 15. század végén, elnagyolt munkája a Medici Bank létezésének utolsó fázisairól a Medici Bank létezésének utolsó fázisairól írt, elnagyolt munkájában mégis megjelennek a
jelentős, mesterséges hitelexpanziós folyamatot követő recessziós és hitelmegszorítások által jellemzett időszakok jellemzői. De Roover elmagyarázza, hogy a Mediciek rákényszerültek a hitelmegszorításos politika bevezetésére. Követelték a kölcsönök visszaﬁzetését, és szándékukban állt növelni a bank likviditását. Továbbá az is
beigazolódott, hogy a végső fázisban a Medici Bank kimondottan alacsony tartalékrátával dolgozott, ami csaknem 10% alá csökkent és ezáltal alkalmatlan volt a bank
kötelezettségeinek teljesítésére a recessziós időszak során.74 A Medici Bank végül is
megbukott, és összes vagyona hitelezőinek kezébe került. A bank riválisai hasonló
okok folytán szintén megbuktak: a pénzügyi szabálytalan letétek kezelése során a
hagyományos jogi alapelvek megszegése által előidézett mesterséges expanzió és az
azt követő gazdasági recesszió elkerülhetetlen hatásai miatt.

A katalóniai bankok a 14. és 15. században: a Taula de Canvi
A magánbankok megjelenése Barcelonában egybeesett a nagy itáliai kereskedelmi
központok magánbank-tevékenységének fejlődésével. I. Hódító Jakab uralkodása
(1213–1276) során a kereskedelmet szabályozó gótikus és római törvényeket
hatályon kívül helyezték, és az Usos de Barcelona lépett helyükbe. Ezenkívül 1300
és 1301 között a Cortes szigorú és részletes szabályozások egész sorát fogadta el a
banktevékenység irányítására vonatkozólag, mely rögzítette a bankárok hatáskörét,
jogait és kötelességeit és különféle elvárásokat fogalmazott meg a kezesekkel
kapcsolatban. Néhány elfogadott szabály nagyon is kapcsolódik a mi témánkhoz.
Például 1300. február 13-án bevezették, hogy bármely bankárnak, aki tönkremegy, hivatalosan kihirdetik Barcelona-szerte, és szigorúan kenyéren és vízen kell élnie, míg vissza nem ﬁzeti hitelezőinek a letétek teljes összegét.75 Ezenkívül, egy évvel később, 1301. május 16-án azt is eldöntötték, hogy a bankároknak működésük74 A bank

fennállásának ideje alatt tulajdonosai egyre inkább megsértették a hagyományos jogi elvet, miszerint 100%-os tartalékrátát szükséges fenntartani a látra szóló letétekre vonatkozóan, és tartalékarányuk egyre inkább csökkent, a fennmaradó pénzügyi mérlegek egy újabb jelentős tényről rántják le a fátylat:
„A Medici Bank jelentéktelen pénztartalékokkal dolgozott, melyek általában jóval az összvagyon
10%-a alatt voltak. Igaz, hogy ez egy megszokott, hétköznapi és elterjedt gyakorlat volt a középkori
kereskedelmi bankárok kimutatásaiban, például Francesco Datini és a milánói Borromei esetében is.
Annak mértéke, ahogyan hasznot húztak a rájuk bízott pénzhelyettesítő eszközökből, mindig meglepi
még a modern történészeket is. Mindazonáltal feltehetnénk a kérdést, hogy a készpénztartalékok megfelelőek voltak-e, és hogy a Medici Bank nem szenvedett-e fizetésképtelenségi gondoktól.” (Ugyanott, 371. oldal)
75 Usher, The Early History of Deposit Banking in Mediterranean Europe, 239. oldal.
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höz kezeseket vagy harmadik felek személyében biztosítékokat kell garantálniuk, és
azok bankárok, akik ezt nem teljesítik, nem tehetnek munkapultjukra asztalterítőt. Ezzel azt a célt kívánták elérni, hogy egyértelmű legyen mindenki számára, hogy ezek
a bankárok nem olyan ﬁzetőképesek, mint azok, amelyeknek van terítő a bankpultján, tehát akiknek van fedezetük. Minden bankár, aki megszegte ezt a szabályt – azaz
kitette a pultjára a terítőt, azonban nem volt biztosítéka –, csalás vádjában bűnösnek
találtatott.76 Ezeknek a szabályoknak az ismeretében feltételezhetjük, hogy a barcelonai bankrendszernek kezdetben ﬁzetőképesnek kellett lennie, és a bankok tiszteletben
tartották az alapvető jogi elveket a monetáris bankletétekre vonatkozólag.
Mindazonáltal vannak arra vonatkozó bizonyítékok, hogy ennek ellenére a bankárok hamarosan elkezdték megtéveszteni ügyfeleiket, 1321. augusztus 14-én a
bankcsődökre vonatkozó szabályokat meg is változtatták. Rögzítették, hogy azok a
bankárok, akik nem teljesítették kötelezettségeiket azonnal, azokat bukottnak nyilvánítják, és akik nem ﬁzetik vissza tartozásaikat egy éven belül, nyilvános kegyvesztésben részesülnek, amit Katalónia-szerte kisbíró visz hírül. Közvetlenül ezután, a
bankárt a munkaasztalánál kell lefejezni, és vagyona hitelezői között kerül felosztásra. Valójában ez az egyik bizonyíték a kevés közül arra, hogy a hatóságok a pénzügyi
bankletétszerződések kapcsán foglalkoztak az általános magántulajdonjogok védelmével. Míg valószínűleg a legtöbb csődbe jutott katalóniai bankár megpróbált elmenekülni, vagy visszaﬁzetni adósságait egy éven belül, bizonyíték van rá, hogy legalább egy, bizonyos Francesch Castello nevű bankárt 1360-ban lefejeztek munkapultja előtt, a törvény által előírtakkal tökéletesen egyező módon.77
A bevezetett szankciók ellenére a bankok mozgósítható tőkéje nem egyezett meg
a látra szóló letétek összegével, melynek eredményeképp tömegesen mondtak csődöt a 14. században, ugyanannak a gazdasági recessziónak az idején, ami az olaszországi pénzügyi világot is sújtotta, és amit Carlo M. Cipolla is tanulmányozott. Annak ellenére, hogy vannak arra utaló jelek, hogy a katalóniai bankok tovább kitartottak, mint az olaszországiak – a csalásért kiszabott büntetések kétségtelenül növelték
a tartalékrátákat – a dokumentumok azt mutatják, hogy végül is a katalóniai bankok
hasonlóképpen csúfosan elbuktak kötelességeik teljesítésében. 1397 márciusában
további szabályozásokat vezettek be, amikor a lakosság arra kezdett panaszkodni,
hogy a bankárok nem hajlandóak a letétbe helyezett pénzeket visszatéríteni, különféle kifogásokkal álltak elő és közölték ügyfeleikkel hogy „térjenek vissza később”,

76 Ugyanott, 239. oldal.
77 Ugyanott, 240. és 242.

oldal. A jelenlegi spanyolországi botrányok és bankválságok fényében,
csak a humor kedvéért elgondolkodhatnánk azon, nem volna-e jó ötlet a 14. századi Katalóniához hasonló szigorúsággal büntetni a csalárd módon tevékenykedő bankárokat. Elena Sousmatzian nevű tanítványunk azt mondja, hogy a Venezuelát sújtó bankválság során a Keresztényszocialista Párt egyik
képviselője „komolyan” javasolta az effajta intézkedések bevezetését egy nyilatkozatában. Mellékesen megjegyzendő az is, hogy felszólalását nem fogadták túlzottan jól a válságtól szenvedő letétesek.
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és – ha az ügyfeleknek szerencséje volt és egyáltalán kaptak valamit – csak kis értéket képviselő pénzekkel ﬁzettek nekik, soha nem a letétbe helyezett arannyal.78
A 14. századi bankválság nem vezetett a letétesek magántulajdonjogainak fokozottabb ellenőrzéséhez és védelméhez. Ehelyett egy önkormányzati bankot alapítottak, a Taula de Canvit, a Barcelonai Betétbankot. Ezt azzal a céllal hozták létre,
hogy a befolyó letétekből ﬁnanszírozzák a városi költségeket, és a Barcelona számára kibocsátott államkötvények tanúsítványait. Következésképpen, a Taula de Canvi
megfelel a közhatalmak által létrehozott bank hagyományos modelljének, amiből a
bankhoz befolyó tisztességtelen kölcsönökből közvetlen hasznot húzhattak. Ahogy
az megjósolható volt, ez végül a kiﬁzetések felfüggesztéséhez vezetett (1468 februárjában), mert a bank tartalékalapjainak nagy hányadát kölcsönökbe forgatták át,
amit Barcelona városának utaltak ki, és a bank képtelen volt kiﬁzetni letéteseit, amikor azok visszakérték volna pénzüket.79 Ekkor a bankot újraszervezték és egyre több
privilégiumot biztosítottak számára, mint például a bírói ügyekből és lefoglalásokból származó letétek feletti kizárólagos rendelkezési jog. Ez majdhogynem egy teljesen biztos és állandó bevételi forrás volt, és biztosítékként szolgált a városi ügyekhez szükséges kölcsönökhöz. A Taula továbbá minden közigazgatási letéttel, gyámkodással és végrendelkezési eljárással kapcsolatosan monopóliumot élvezett. A letéteket a bankban helyezte el lekötött betétként.80

4. BANKTEVÉKENYSÉG V. KÁROLY URALKODÁSA ALATT
ÉS A SALAMANCAI ISKOLA TANTÉTELE
Az V. Károly uralkodásának idejére jellemző banktevékenység jól példázza az
általunk leírt forgatókönyvet. Először, az amerikaiaktól beáramló temérdek mennyiségű nemesfém hatására eltolódott a gazdasági súlypont – ha csak átmenetileg
78 Ugyanott, 244. oldal.
79 1468 februárjában, egy

feszültségekkel teli időszakot követően, a letétbank a fémpénzkifizetések teljes felfüggesztésére kényszerült. Az akkori nyilvántartott egyenlegekre vonatkozólag 5%-os
éves törlesztést hagytak jóvá azoknak a letéteseknek, akik hajlandóak voltak ezt elfogadni. Azok, akik
nem fogadták el, a bank hitelezői maradtak, de nem kérhették vissza pénzüket készpénzben. (Ugyanott, 278. oldal)
80 Dokumentumok bizonyítják, hogy 1433-ban a Taula de Canvi barcelonai fiókjában a letétek
legalább 28%-a kötelező bírósági elkobzásokból származott, és ezek a letétek igen stabilnak számítottak. Lásd Usher, The Early History of Deposit Banking in Mediterranean Europe 339. oldalát és
Kindleberger, A Financial History of Western Europe 49. oldalát. Bárhogyan is, a tartalékráta folyamatosan rosszabbodott az 1468-as kifizetésekig. A Barcelonai Betétbank átszervezését követően, a következő 300 évben nehezen ugyan, de létezett a bank, köszönhetően amelyeket a bírói letétekkel és a városnak kiutalható kölcsönkorlátozásokkal kapcsolatban élvezett. Nem sokkal az után, hogy Barcelona
városát bevették a Bourbonok 1714. szeptember 14-én, a bank szerepét átvette egy új intézmény, melynek működési alapelveit 1723. január 14-én Montemar grófja határozta meg. Ezek a működési alapelvek alkották a bank gerincét egészen 1853-as, végső felszámolásáig.
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is – az észak-olaszországi kereskedővárosoktól Spanyolország felé; kimondottan
Sevilla és a többi spanyol kereskedelmi központ irányába. Másodszor, birodalmi
politikájának köszönhetően, V. Károlynak folyamatosan szüksége volt tőkére, így a
bankrendszerhez fordult mint a finanszírozás folyamatos forrásához. Ezúton gátlástalanul hasznot húzott abból a fizetőképességből, melyet a bankrendszer biztosított
számára, és határozottan megerősítette a hatóságok és a bankok közti hagyományos
együttműködést. E kettő szégyenteljes együttműködése már akkoriban is bevált
szokás volt. Ezenkívül V. Károly képtelen volt megakadályozni a királyi kincstár
csődjét, ami, ahogyan az várható volt, különösen rossz hatással volt a spanyol gazdaságra és az őt támogató bankárokra. Mindezek a történések a kor legnagyobb
elméit (a salamancai iskola gondolkodóit) arra sarkallták, hogy valamilyen módon
reagáljanak az általuk látott pénzügyi és banki tevékenységekre. Ezek a gondolkodók
számos részletes megvitatásra érdemes elemzést hagytak ránk. Most vizsgáljuk meg
sorrendben a történelmi események mindegyikét!

A bankok fejlődése Sevillában
Ramon Carande mindenképpen elismerést érdemel az V. Károly uralkodása alatt
működő sevillai bankok fejlődéséről készített részletes munkájáért.81 Állítása szerint
munkáját nagyban támogatta egy, a sevillai Casa de Contractiónból (azaz kereskedőház) származó nemesfémeknek az elkobzása előtt összeírt bankárokról szóló lista
felfedezése 1545-ben. Az elszegényedett kincstár arra késztette V. Károlyt, hogy
figyelmen kívül hagyja a legalapvetőbb jogi alapelveket, és onnan szerezzen tőkét, ahonnan csak tud: azaz a sevillai bankárok páncélkamráiból, mondván ezek a
bankárok szintén megszegték a szabálytalan pénzügyi letétekre vonatkozó jogi alapelveket és a náluk letétbe helyezett pénzek nagy részét saját ügyleteikre fordították.
Az uralkodó politikája, amivel bármilyen letétet elkobozhatott tőlük arra késztette
a bankárokat, hogy harmadik személyeknek kölcsönözzék ki a legtöbb letétbe helyezett pénzt. Mivel végső soron semmi garancia nem volt arra, hogy a hatóságok
tiszteletben tartják majd a banki tartalékokat – és a bankárok saját tapasztalatai is azt
támasztották alá, hogy pénzszűkében az uralkodó nem restelli erőszakkal kisajátítani
ezeket a tartalékalapokat „a koronának járó kötelező kölcsönként” – bölcsebbnek
látszott a letétbe helyezett pénzeket kölcsön formájában befektetni magánipari és
kereskedelmi üzletekbe, így elkerülve a kisajátítást és magasabb haszonra téve szert.
A kölcsönök elkobzásának gyakorlata feltehetően a legextrémebb változata a
közhatalmak abbéli hagyományos törekvéseinek, hogy azoknak a vagyonából húzzanak hasznot, akiknek jogi kötelessége a mások által náluk letétbe helyezett pénzek
kezelése. Így hát érthető, hogy az uralkodók, mint a bankárok kétséges tevékenysé-

81 Ramón
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geinek legfőbb haszonélvezői, kiálltak mellettük és minden előjogot megadtak a
bankárok számára, hogy azok tovább működhessenek részleges tartalékkal, a törvényesség határát súrolva.
Ramón Carande fő művében (Carlos V y sus banqueros) felsorolja V. Károly korabeli legfontosabb sevillai bankárokat, név szerint Espinosast, Domingo
de Lizarrazast, és Pedro de Morgat, továbbá a kevésbé kiemelkedő Cristóbál
Francisquínt, Diego Martínezt, Juan Íñiguezt és Octavio de Negrónt. Közülük mindannyian tönkrementek, leginkább ﬁzetésképtelenségük miatt, ami miatt nem tudták
teljesíteni letéteseik követeléseit. Ez bizonyítja, hogy részleges tartalékkal dolgoztak, melyre Sevilla városa és maga az uralkodó, V. Károly adott nekik engedélyt.82
Nincsenek arra vonatkozó információink, hogy milyen tartalékrátával dolgoztak, de
tudjuk, hogy számos alkalommal személyes befektetéseket hoztak létre az akkoriban Amerikával kereskedő ﬂottán belül vagy az adók beszedésekor stb. Ezek a kockázatos vállalkozások mindig is kimondottan vonzóak voltak, mert amikor jól működtek, óriási hasznot hoztak. Továbbá, amint azt fentebb már említettük, a bankletétek és nemesfémek ismételt elkobzása csak tovább erősítette a bankárok elhivatottságát, törvénytelen tevékenységüket illetően. Ennek következményeképp az Espinosa
bank 1579-ben csődbe ment, és a legfőbb partnereket bebörtönözték. Domingo de
Lizarrazas bankja 1553. március 11-én bukott meg, amikor képtelen volt kiﬁzetni
több mint hat és fél millió maravedít, míg Pedro de Morga, aki 1553-ban indította be
üzleteit, 1575-ben ment tönkre, II. Fülöp második bankcsődjekor. A legkevésbé kiemelkedő bankok is hasonló sorsra jutottak. Thomas Gresham érdekesen kommentálta ezt a témát: Sevillába utazott azzal a megbízással, hogy kivegyen a bankból 320
ezer dukátot készpénzben, amihez Mária Királynőtől kapta meg a szükséges engedélyeket. Gresham igencsak elcsodálkozott azon, hogy az Indiából beáramló kincsek
fővárosában ilyen ritka legyen a pénz. Ugyanez volt igaz a piacokra és Gresham attól tartott, hogy a város összes bankja felfüggeszti a kiﬁzetéseket azon nyomban,
hogy követelését teljesítették.83 Sajnos Ramón Carande helytelen elemzési eszközöket használ, valamint a bankok bukásáról szerzett információinak nem volt elég valóságalapja. Említést tesz például a nemesfémek irányában tanúsított kapzsiságról,
amely mindvégig veszélyeztette a bankok ﬁzetőképességét; a bankárok személyes
és merész üzleti vállalkozásairól (hajóbérlések, tengerentúli kereskedelem, biztosí-

82

A 17. századi spanyol bankok sem jártak jobban: a 17. század kezdetén Sevillában, Toledóban
és Granadában bírósági eljárás alá vonták őket. Nem sokkal 1622 után, Alejandro Lindo nem egy valós bankról számolt be, majd arra panaszkodott, hogy az utolsó (Jacome Matedo birtokában álló) bank
is csődbe ment Sevillában. (M. Colmeiro, Historia de la economía política española [1863; Madrid:
Fundación Banco Exterior, 1988], 2. kiadás, 342. oldal.)
83 Végül komoly erőfeszítések árán képes volt 200 ezer dukáthoz hozzájutni, miközben így írt: „attól félek, az összes Sevillai bankot csődbe döntöm.” Lásd Carande Carlos V y sus banqueros című
műve (első kiadás) 299–323. oldalát, különösen a 315–316. oldalakat, amelyek Gresham sevillai látogatását írják le.
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tások, spekulációs ügyletek stb.), melyek miatt kínos helyzetekbe kerültek; és a királyi kincstárból a vagyontárgyak ismételt elkobzásáról. Nem egyszer említi a következő eseményláncolatot: a részleges tartalékú bankolás mesterséges hitelexpanzióhoz vezetett, mely mögött nem álltak mozgósítható előzetes megtakarítások; ez
az amerikai nemesfémek inﬂálódásával együtt mesterséges fellendüléshez vezetett;
ami aztán gazdasági válsághoz és elkerülhetetlen recessziós időszakhoz vezetett; és
ez volt a bankcsődök valódi oka.
Szerencsére Ramón de Carande elméleti hiányosságait részben pótolja Carlo M.
Cipollának a 16. század végén bekövetkező gazdasági és bankválságról szóló magyarázó jellegű tanulmánya. Habár az elemzés kizárólag az olasz bankokra korlátozódik, közvetlenül alkalmazható a spanyol pénzügyi rendszerre, köszönhetően a két
ország között abban az időben meglévő szoros kapcsolatnak.84 Cipolla elmagyarázza,
hogy a 16. század második felében a pénzkészlet nagy mennyiségű „bankpénzt” foglalt magában, vagy a látra szóló letétekre vonatkozó 100%-os készpénztartalék nélkül dolgozó bankárok által a semmiből teremtett letéteket. Ez egy mesterséges gazdasági fellendülésnek kövezte ki az utat, ami a 16. század második felében kezdett
visszafordulni, amikor a letétesek gazdasági nehézségekkel találták szemben magukat, és mindeközben a legtöbb ﬁrenzei bank a csőd felé tartott.
Cipolla szerint az expanzió ezen szakaszát Olaszországban a Ricci Bank tulajdonosai indították be, akik letétjeik nagy részét államkötvények megvásárlására és
kölcsönök biztosítására fordították. A többi magánbank hasonló expanziós politikára kényszerült, ha versenyképesek kívánt maradni, valamint meg akarta őrizni hasznát és piaci részesedését. Ez nyitotta meg a hitelfellendülés folyamatát, ami hamarosan megkezdődő mesterséges expanzióhoz vezetett. 1574-ben egy nyilatkozatban
az a vád érte a bankárokat, hogy nem ﬁzetik vissza a letéteket készpénzben, valamint az a kifogás is, hogy csak „írásban” ﬁzetnek. Egyre nehezebbé vált számukra a
készpénzben való visszaﬁzetés, és a velencei városok saját bőrükön kezdték érezni a
pénzhiány okozta helyzet hátrányait. Az iparosok nem tudták visszaigényelni pénzüket, és adósságaikat sem tudták megﬁzetni, így egy komoly hitelválság (azaz deﬂáció) vette kezdetét, komoly gazdasági válsággal karöltve, melyet Cipolla részletesen
elemzett érdekfeszítő munkájában. Elméleti szempontból Cipolla elemzése helytállóbb, mint Ramón Carnade leírása, habár ez sem kifogástalan, mivel nagyobb hangsúlyt fektet a válságra és a hitelmegszorításokra, mint az ezeket megelőző szakaszra,
nevezetesen a mesterséges hitelexpanzióra, amiben valójában megbújik „a gonosz”.
A hitelexpanziós fázis rendre abban gyökerezik, hogy a bankárok képtelenek abbéli
kötelességüket teljesíteni, hogy a tantundem 100%-át tartsák fenn, és helyezzék azt

84

Lásd Cipolla Money in Sixteenth-Century Florence (Berkeley: University of California Press,
1989) című művét. A Spanyolország és Olaszország között a 16. században meglevő, szoros pénzügyi
és kereskedelmi kapcsolatot Felipe Ruiz is részletesen leírja könyvében: Pequeño capitalismo, gran
capitalismo: Simón Ruiz y sus negocios en Florencia (Barcelona: Editorial Crítica, 1990).
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biztonságba.85 Az V. Károly és a kiemelkedő Fugger család – Spanyolországban mint
Fúcares ismerték ezt a bankár-kereskedő családot – közti hosszú távú kapcsolatok
nemzetközi vonatkozásúak voltak. A Fuggerek Augsburgból mint gyapjú- és ezüstkereskedők indultak, valamint Velence és városuk közt fűszerkereskedelmet bonyolítottak. Később a banktevékenységre összpontosították ﬁgyelmüket, és amikor virágkorukat élték, összesen 18 bankﬁókjuk volt Európa-szerte. V. Károly császárrá
választásának ﬁnanszírozásához is kölcsönöztek pénzt, majd később számos alkalommal pénzelték hőstetteit. Biztosítékként megkapták az Amerikából érkező ezüstszállítmányokat és adók beszedésének jogát. 1557-ben üzletkötéseik megfeneklettek
és csak nagy nehezen kerülték el a csődöt, amikor II. Fülöp de facto felfüggesztette
a kiﬁzetéseket, majd gyakorlatilag 1634-ig folytatták a katonai rendeletekhez tartozó földek bérletét.86

A salamancai iskola és a bankszakma
Ezek a pénzügyi és banki jelenségek nem kerülték el az olyan, salamancai iskolához
tartozó illusztris gondolkodók figyelmét, akik – a legmegbízhatóbb kutatások alapján
– kikövezték a modern szubjektivista értékelmélet útját, melyet a gazdaságtannal
foglalkozó osztrák iskola bővített tovább.87
85 Cipolla rámutat, hogy az 1570-es években a Ricci Bank nem tudott a pénz visszafizetési követe-

léseknek eleget tenni, és gyakorlatilag felfüggesztette a kifizetéseket. A firenzei hatóságok csak a sajnálatos helyzet tüneteire koncentráltak, és a szokott módon, pusztán előírásokkal próbálták megoldani a helyzetet. Kötelezték a bankárokat ügyfeleik azonnali, készpénzben való kifizetésére, de nem azonosították a probléma valódi okát (a letétek szabálytalan használata és kölcsönökbe való átirányítása,
valamint a 100 százalékos készpénztartalék fenntartásának elmaradása), így nem tettek ellene semmit.
Következésképpen, az ezután meghozott rendeletek nem érték el a kívánt hatást, és a válság fokozatosan rosszabbodott, mígnem az 1570-es évek közepén hirtelen kitört. Lásd Cipolla Money in SixteenthCentury Florence című könyvének 107. oldalát.
86 Az V. Károly és a Fugger család kapcsolatáról szóló források közül a legjobbnak Ramón Carande:
Carlos y sus banqueros című műve mondható. Említést érdemel ezenkívül még Rafael Termes Carreró,
Carlos V y uno de sus banqueros: Jacobo Fugger (Madrid: Asociación de Caballeros del Monasterio de
Yuste, 1993) című tanulmánya. Rafael Termes érdekes felfedezést tesz a Fuggerek spanyolországi dominanciájával kapcsolatban: rámutat, hogy van egy utca Madridban, melyet a Fuggerek után neveztek
el (Calle de Fúcar), az Atocha és Moratin utcák közt. Ráadásul, a „fúcar” szó jelentése a Spanyol Királyi Akadémia szótárában ma is így szerepel: „gazdag és vagyonos ember”. (25. oldal)
87 Többek között a következő szerzők vizsgálták eddig a spanyol tudósok hozzájárulását a gazdaságelmélethez: Murray N. Rothbard, „New Light on the Prehistory of the Austrian School” a The
Foundations of Modern Austrian Economicsban Edwin G. Dolan szerkesztésében (Kansas City, Mo.:
Sheed and Ward, 1976), 52–74. oldal, valamint az Economic Thought Before Adam Smith 4. fejezetének
97–133. oldalán; Lucas Beltrán „Sobre los orígenes hispanos de la economía de mercado” az Ensayos
de economía política (Madrid: Unión Editorial, 1996) 234–254. oldalán; Marjorie Grice-Hutchinson,
The School of Salamanca: Readings in Spanish Monetary Theory 1544–1605 (Oxford: Clarendon
Press, 1952), Early Economic Thought in Spain 1177–1740 (London: George Allen and Unwin, 1978),
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Kronológiai sorrendben az első megvitatásra érdemes és elméletünkhöz leginkább
kapcsolódó munka a Luis Saravia de la Calle doktor Instrucción de mercaderes című
értekezése, mely 1544-ben Medina del Campóban jelent meg. Saravia de la Calle kíméletlen kritikával illeti a bankárokat, amikor úgy ír róluk, mint mohó, telhetetlen
torkos borzokról, akik mindent bekebeleznek és lerombolnak, összezavarnak, elrabolnak és összerondítanak maguk körül.88 Mint mondja, a bankárok asztalukkal, székükkel és kasszájukkal úgy teszik-veszik magukat az utcákon és utcasarkokon, mint
szajhák a bordélyházban, és amint megszerzik a birodalom törvényei által megkövetelt engedélyeket, máris nekilátnak, hogy letéteket szerezzenek ügyfeleiktől, akiknek
könyvelést és pénztárosi szolgáltatást ajánlanak fel, valamint bonyolítják a kiﬁzetéseket ügyfeleik egyenlegéről, sőt néha még kamatot is ígérnek az effajta letétekért.

és Economic Thought in Spain: Selected Essays of Marjorie Grice-Hutchinson, Laurence S. Moss
and Christopher K. Ryan szerkesztésében (Aldershot, England: Edward Elgar, 1993); Alejandro A.
Chafuen, Christians for Freedom: Late-Scholastic Economics (San Francisco: Ignatius Press, 1986); és
Huerta de Soto, „New Light on the Prehistory of the Theory of Banking and the School of Salamanca”,
59–81. oldal. A salamancai iskola elméleti hatása az osztrák iskolára nem csupán véletlen fordulat, hanem az V. Károly és testvére, I. Ferdinánd uralkodása során Spanyolország és Ausztria között kialakult szoros történelmi, politikai és kulturális kapcsolatok következménye. Ezek a kötelékek több évszázadon át fennmaradtak, és Itália jelentős szerepet játszott ebben mint valós kulturális, gazdasági és
pénzügyi kapocs a birodalom két legtávolabbi pontja között. (Ebben a témában ajánlott irodalom Jean
Bérenger érdekfeszítő könyve: A History of the Habsburg Empire, 1273–1700, C. A. Simpson fordításában [London: Longman, 1994, 133–135. oldal]). Mindazonáltal a skolasztikusok banktevékenységről
szóló tantételéről igencsak megfeledkeztek a fenti írásokban. Marjorie Grice-Hutchinson érinti a témát
Ramón Carande rövid összefoglalójának szinte szó szerinti átvételével (lásd The School of Salamanca,
7–8. oldal). Ramón Carande egyszerűen szó szerint idézi Tomás de Mercado banktevékenységről alkotott véleményét Carlos V y sus banqueros című könyvének első kiadásában, a 297–298. oldalon. Egy
jóval kifinomultabb elemzést tár elénk Alejandro A. Chafuen, aki említést tesz Luis de Molina nézeteiről, és vizsgálat tárgyává teszi a salamancai iskola egyetértését, illetve ellenkezését a részleges tartalékú banktevékenységgel kapcsolatban. Egy másik vonatkozó forrás Restituto Sierra Bravo munkája:
El pensamiento social y económico de la Escolástica desde sus orígenes al comienzo del catolicismo
social (Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Instituto de Sociología „Balmes”,
1975), első kiadás, 214–237. oldal, melyben részrehajló bemutatást olvashatunk a salamancai iskola
tagjainak nézeteiről. Sierra Bravo szerint néhányan az iskola gondolkodói közül (beleértve Domingo
de Sotót, Luis de Molinát, sőt még Tomás de Mercadót is) hajlamosak voltak elfogadni a részleges tartalékkal működő banktevékenységet. Azonban Bravo figyelmen kívül hagyja az iskola más tagjainak
írásait, akik megalapozottabb elméleti háttér mellett teljes mértékben elutasították azt. Ugyanezt a kritikát fogalmazhatjuk meg Francisco G. Camacho írásaival kapcsolatban, aki Molina munkáinak spanyol
nyelvű fordításaihoz írta az előszavakat (különösen az „Introduction” a La teoría del justo precióhoz
(Madrid: Editora Nacional, 1981), 33–34. oldala). A tantétel ezen verziójára, ami szerint a Salamancai
iskola néhány tagja elfogadta a részleges tartalékot, állítólag hatással volt Francisco Belda „Ética de la
creación de créditos según la doctrina de Molina, Lessio y Lugo” című írása. A szövegben eddig leírt
okok miatt nem értünk egyet ezeknek az íróknak a salamancai iskola gondolkodóinak tantételeihez kapcsolódó interpretációjával. Az ellenvetéseket részletesebben a 8. fejezet első részében tárgyaljuk majd.
88 Saravia de la Calle, Instrucción de mercaderes, 180. oldal.
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Megcáfolhatatlan jogi érvelésével Saravia de la Calle rámutat, hogy a kamat öszszeegyeztethetetlen a monetáris letéttel, és hogy a bankárt mindenképp valamiféle
díj illetné meg a pénz megőrzéséért és biztonságba helyezéséért. Szigorúan meg is
szidja azokat az ügyfeleket, akik olyanféle üzletet kezdenek a bankárokkal, és kijelenti: azt állítani, hogy az nem pénzkölcsönzés, hanem letétbe helyezés, szemfényvesztés, hiszen ki látott valaha is letéteményest ﬁzetni, ők azért kapnak ﬁzetséget,
hogy a pénzt biztonságba helyezzék; s ha mégis egy proﬁthajhász valutaüzérre bízzuk a pénzünket, amint hozzájutunk a proﬁt egy részéhez, a bűnösségből is részesülünk, még nagyobb mértékben is, mint a haszonból.89
Könyvének 12. fejezetében Saravia de la Calle tisztán megkülönbözteti a bankárok által végrehajtott két, radikálisan különböző műveletet: a látra szóló letéteket és
a határidős „lekötött betéteket”. Az első esetben az ügyfél kamatmentesen bízza pénzét a bankárokra, így a pénz biztonságosabb helyen van, és könnyebben elérhető kiﬁzetések esetén, illetve nem kell foglalkozni a számolgatások és megőrzés körüli zűrzavarral. Ezért a jótéteményért hálából a pénzkölcsönző elnéz nekik némi hiteltúllépést abban az esetben, ha kifogynának az elhelyezett megtakarításaikból.90
A második tevékenység, a határidős letét nagyban különbözik az előbbitől, és valójában igazi kölcsön vagy mutuum, ami a bankárnak meghatározott ideig garantált,
és kamatokat hoz. Saravia de la Calle a hagyományos egyházi tiltásokkal megegyezően elítéli ezeket a tranzakciókat. Ezenkívül egyértelműen kijelenti, hogy a látra
szóló letétszerződés esetében az ügyfeleknek ﬁzetniük kell a pénz biztonságba helyezéséért, és nem juthatnak akkora haszonhoz, amekkorát a törvény enged, amikor
letétbe helyezik pénzüket vagy tulajdonukat.91
Saravia de la Calle kritizálja azokat az ügyfeleket is, akik önző módon a bankárok törvénytelen tevékenységéből próbálnak hasznot húzni oly módon, hogy letétbe
helyezik pénzüket kamatﬁzetés reményében. Ahogy fogalmaz:
Aki olyan ember kezébe adja a pénzét, akiről tudja, hogy nem biztonságba helyezi, hanem felhasználja, nem mentes a bűnösség alól, még ha cselekedete bocsánatos bűn is.
Mintha valaki szűzből kéjenccé válna vagy mértékletesből falánkká.92

Továbbá a letétes azzal sem nyugtathatja lelkiismeretét, hogy a bankár mások pénzét
kölcsönzi ki vagy használja fel, nem pedig az övét:
[a letétes] abban bízik, hogy a bankárnál elhelyezett pénzzel a bankár nem fog üzletelni,
miközben ez valójában egy proﬁthajhásztól nem várható el. Ellenkezőleg, a bankár hamarosan befekteti a letétet, és megpróbál vele pénzt keresni. Hogyan tudnának az őket

89 Ugyanott,
90 Ugyanott,
91 Ugyanott,
92 Ugyanott,
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pénzelőknek 7 és 10 százalékos kamatot ﬁzetni a bankárok a letétek használata nélkül?
Még ha tisztán bizonyított is, hogy nem követtél el bűnt (ami nem így van, épp ellenkezőleg), a pénzt kölcsönző egészen biztos, hogy bűnt követ el, amikor a pénzeddel üzletel, és minden bizonnyal a te pénzedet használja arra, hogy kiforgassa a szomszédodat a
vagyonából.93

Saravia de la Calle rendkívül következetesen vallja: a bankároknál látra szóló
letétként elhelyezett pénz saját célú felhasználása (kölcsönök biztosításán keresztül)
törvénytelen és súlyos bűnt jelent. Ez a tantétel megegyezik a római törvények
megalkotói által eredetileg lefektetett doktrínával, melyet az első fejezetben
tárgyaltunk, és amely a pénzügyi szabálytalan letétszerződések alapvető céljáról és
jogi természetéről szól.
Saravia de la Calle nagyon szemléletesen írja le a bankárok által szerzett aránytalan proﬁtokat is, melyeket a letétek törvénytelen kisajátításából szereznek, ahelyett
hogy megelégednének a mérsékelt keresettel, mely a letétek egyszerű biztonságban
tartásáért illetné meg őket. Erről így ír:
ha ﬁzetést kapsz, az legyen mérsékelt és megfelelő az ellátásodhoz mérten, ne olyan minden határt túllépő pénzmennyiség, amelyből óriási házakat építhetsz, fényűző birtokot
vásárolhatsz, szolgákat ﬁzethetsz, tékozló luxuscikkeket szerezhetsz a családodnak, nagy
lakomákat tarthatsz és díszesen öltözhetsz, különösképpen, ha üzérkedéseid előtt szegény voltál.94

Továbbá Saravia de la Calle elmagyarázza azt is, hogy a bankárok igencsak közel
állnak a csődhöz, és felületes elméleti elemzést készít, mely bemutatja, hogy a
profithajhászok által előidézett mesterséges hitelexpanzióval járó expanziós fázist
elkerülhetetlenül recessziós időszak fogja követni, amely során a tartozások meg
nem fizetése a bankok csődjének sorát fogja előidézni. Hozzáteszi, hogy amennyiben
a kereskedő nem ﬁzet a proﬁthajhásznak, a bukását okozza; megszűnnek a kiﬁzetések,
és minden elveszik. Tudvalevő, hogy a pénzek kölcsönzője a kezdete, oka és kiváltója
mindennek, mert ha ők nem léteznének, minden ember a maga határain belül használná
saját pénzét, és a dolgok annyiba kerülnének, amennyit érnek, a méltányosnál nem számítanának fel érte többet. Így hát nagyon is megérné, ha a hercegek nem tűrnék meg tovább
ezeket a haszonlesőket Spanyolországban, ahogy egyetlen más nemzet sem tűri meg őket
a világon, és száműznék ezt a pestist udvaraikból és a királyságból.95

93 Ugyanott.
94 Ugyanott,
95 Ugyanott,
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Mint tudjuk, nem igaz, hogy más nemzetek hatóságai sikeresebben kontrollálták volna a bankárok működését, mint Spanyolországban történt, ehelyett többé-kevésbé
ugyanaz történt mindenütt, és az uralkodók végül is különféle privilégiumokat adtak
a bankároknak, hogy azok saját hasznukra fordíthassák a letétesek pénzét, cserébe a
bankrendszerből származó haszon egy részéért, melyből jóval könnyebb és gyorsabb
volt az ország pénzellátását megoldani, mint az adókból.
Elemzésének zárásaképpen Saravia de la Calle megerősíti, hogy egy keresztény
embernek semmilyen körülmények között nem volna szabad pénzét ilyen haszonlesőkre bíznia, tartózkodnia kellene attól, hogy ebben vétkezzen, ily módon attól is,
hogy a pénzkölcsönző bűnbeesését okozza. Hozzáteszi még, hogy ha nem veszik
igénybe a bankárok szolgáltatásait, a letéteseket nem fogja megrázkódtatás érni, ha
a pénzkölcsönző felfüggeszti a kiﬁzetéseket; s ha csődbe megy, „ahogyan azt az Úr
nemegyszer megengedi”, hagyni kell elveszni.96
Saravia de la Calle elemzéséről elmondhatjuk, hogy éles eszű meglátásai és humora mellett munkája kifogástalan és mentes az ellentmondásoktól. Habár a bankárokat illető kritikájában talán túl nagy hangsúlyt fektet arra a tényre, hogy kamatot
számoltak fel és ﬁzettek, megszegve az uzsoráskodás egyházi tiltását, ahelyett hogy
azt hangsúlyozta volna, hogyan sajátították ki a látra szóló letéteket.
Egy másik író, aki a pénzügyi szabálytalan letéteket vizsgálta, Martín de Azpilcueta volt, ismertebb nevén „doctor Navarro”. Comentario Resolutorio de cambios
című könyvében, melyet először 1556 végén publikáltak Salamancában, nyíltan hivatkozik a „banktevékenység a pénzek biztonságos elhelyezéséért” témájára, ami
magában foglalja a pénzügyi letétszerződést. Martín de Azpilcueta számára a szabálytalan letétszerződés teljesen megfelel a törvénynek, és azt jelenti, hogy a bankár
a pénz őrzője és a letét kezelője bármilyen csere útján hozzá került pénzekből köteles lebonyolítani a kiﬁzetéseket a kereskedőknek, vagy bárkinek, akinek a letétes ilyen vagy
olyan okokból kiﬁzetéseket rendel el. Ezért pedig törvényesen számolhat fel bizonyos
mértékű díjat, mivel üzleteivel és az általa vállalt felelősséggel a köztársaság vagy a letétesek javát szolgálja, jogszerűen, hiszen egy munkás nem követ el bűnt, amikor pénzt fogad el az általa végzett munkáért. A pénzváltó dolga az, hogy elfogadja, biztonságba helyezze és megtartsa a kereskedők pénzét, melyről könyvelést vezet, ami sok nehézséggel
jár és magában hordozza a hiba kockázatát. Ezt a berendezkedést egy szerződéssel lehet
hivatalossá tenni, melyben adott személy elkötelezi magát mások pénzének kezelése mellett, melyből ﬁnanszírozza a kiﬁzetéseket, nyilvántartja azokat, és a megállapodás szerint
feljegyez mindent, mivel ez egy olyan megegyezés, melyben felfogadnak egy embert egy
munkára, ami jól ismert és bűnöktől mentes, áldott szerződés.97
96 Ugyanott, 198. oldal.
97 Martín de Azpilcueta:

Comentario resolutorio de cambios (Madrid: Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, 1965), 57–58. oldal. Tanulmányunkban dr. Navarro tantételeinek spanyol
eredetijét használtuk fel, melyet Andrés de Portanarjis adott ki 1556-ban Salamancában. A portugál kiadást Barreyra publikálta 1560-ban Coimbrában, Comentario resolutorio de onzenas címmel. Ebben a
kiadásban a fent említett idézetnek megfelelő rész a 77–80. oldalon található.
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Mint látjuk, Martín de Azpilcueta úgy tekint a pénzügyi szabálytalan letétre, mint
egy teljességgel törvényes szerződésre, melyben az emberek pénzük felügyeletét egy
hivatásos emberre (bankárra) bízzák, akinek biztonságban kell tartania azt, akárcsak
egy jó szülőnek egy gyermeket, és folyamatosan elérhetővé kell tennie a letétesek
számára, bármilyen pénztárosi szolgáltatással forduljanak is hozzá; továbbá a bankárnak joga van letéteseinél díjat felszámolni szolgáltatásaiért. Tulajdonképpen Martín
de Azpilcueta úgy érzi, a letéteseknek kellene a letétkezelőnek vagy bankárnak fizetniük, és sohasem fordítva, azaz a letétesek a pénzváltó aggodalmaiért és a pénz
biztonságának garantálásával járó gondokért cserébe fizetnének a pénzváltónak.
Minden bankárnak feddhetetlenül kell végeznie munkáját és meg kell elégednie egy
reális bérrel, amit azoktól kaptak, akik rájuk bízzák pénzüket és akiknek a könyvelését vezetik, nem pedig azoktól kellene fizetséget várniuk, akik nincsenek elkötelezve
feléjük.
Másfelől, megpróbálván tisztázni a helyzetet és elkerülni a félreértéseket, Martín de Azpilcueta – ugyanazt az érvelést alkalmazva, mint Saravia de la Calle – nyíltan elítéli azokat az ügyfeleket, akik letétjeik megőrzéséért semmit nem hajlandóak
ﬁzetni, és megpróbálnak még kamatot is keresni azokon. Arra a következtetésre jut,
hogy ebben az esetben nemcsak a pénzváltó bűnös,
hanem azok is, akik rájuk bízzák pénzük biztonságban tartását. Később megtagadják a
munkabér kiﬁzetését, mondván a pénzükön nyert haszon és a készpénzzel ﬁzetőktől befolyó összeg elég ﬁzetség. Amennyiben a pénzváltók bérért folyamodnak, az ügyfeleik
elhagyják őket és másra bízzák pénzüket. Így ha meg akarják tartani ezeket az ügyfeleket, a bankároknak le kell mondaniuk ﬁzetségükről, és helyette azoktól követelnek pénzt,
akik nem tartoznak nekik semmivel.98

Suma de tratos y contratos (Sevilla, 1571) című könyvében Tomás de Mercado egy a
korábbi írók gondolkodásmódjához nagyon közel álló elemzést ad a banktevékenységről. Azzal kezdi, hogy a letéteseknek fizetniük kellene a bankároknak az általuk
végzett munkáért, megállapítva, hogy
a bankárok körében egyöntetűen elfogadott általános szabály, hogy pénzt kérnek (minden
évre, vagy ezrenként egy bizonyos összeget) azoktól, akik az ő bankjukban helyezik el
pénzüket, hiszen a bankárok szolgálják ki a letéteseket és tartják biztonságban pénzüket.99

98 Ugyanott, 61. oldal.
99 A Pénzügyi Kutatások

Intézetének (Instituto de Estudios Fiscales) kiadását idéztük, mely 1977ben jelent meg Madridban, Nicolás Sánchez Albornoz szerkesztésében és előszavával (második kötet,
479. oldal). Sierra Bravo jegyez egy másik kiadást, mely az Editora Nacionalnál jelent meg 1975-ben.
E kiadványban a fenti idézet a 401. oldalon található. Az eredeti kiadás Sevillában látott napvilágot
1571-ben.
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Ugyanakkor ironikusan rámutat a sevillai bankárok „nagylelkűségére”, amiért
semmit nem számolnak fel a letétek kezeléséért, hiszen oly nagyszerűek és nemesek,
hogy nem várnak fizetséget.100 Tomás de Mercado megállapítja, hogy ezeknek a
bankároknak valójában nincs szükségük arra, hogy bármit is felszámoljanak, mivel a
nagy mennyiségű pénzből, mely letéteseiktől hozzájuk kerül, jelentős haszonra tesznek szert magánügyleteik során. Hangsúlyoznunk kell, hogy véleményünk szerint
Tomás de Mercado itt egyszerűen csak tényként rögzít egy meglévő gyakorlatot,
nem pedig törvényes cselekedetként, mint azt néhány modern szerző – többek között Restituto Sierra Bravo és Francisco G. Camacho – feltételezni látszik.101 Épp
az ellenkezője igaz: az eredeti római tantétel szempontjából és az első fejezetben
elemzett pénzügyi szabálytalan letétszerződés alapvető jogi természetéből fakadóan
Tomás de Mercado az a skolasztikus író, aki egyértelműen kijelenti, hogy a vagyon
szabálytalan letétbe való áthelyezése nem foglalja magában a tantundem elérésének
egyidejű áthelyezését, és így praktikus okokból nem történik meg a vagyon teljes
áthelyezése. Igen találóan fejezi ki magát, mikor így ír: „[a bankároknak] meg kell
érteniük, hogy a pénz nem az övék, hanem másokhoz tartozik, és nem igazságos,
hogy felhasználásával többé már ne a tulajdonost szolgálják.” Tomás de Mercado
hozzáteszi, hogy a bankároknak két alapvető szabálynak kellene megfelelniük.
Először is,
nem volna szabad olyan mértékben kifosztaniuk a bankot, hogy ne tudják fedezni az intézvényeket, mert ha képtelenek ﬁzetni amiatt, hogy minden befektetett pénzt zűrzavaros
ügyletekre és más üzletekre költöttek, egyértelműen bűnt követnek el. Másodszor pedig,
nem volna szabad kockázatos ügyletekbe keveredniük, hisz akkor is bűnt követnek el, ha
az üzlet jól sikerül, mivel előfordulhat, hogy a bankárok eközben nem képesek teljesíteni
kötelezettségeiket, és komoly sérelmet okoznak azoknak, akik bíztak bennük.102

Habár tekinthetnénk úgy ezekre az ajánlatokra, mintha Tomás de Mercado nem volna hajlandó elfogadni a részleges tartalékot, fontos észben tartanunk, hogy felettébb
határozott azt illetően, hogy a letétbe helyezett pénz alapvetően nem a bankárok
tulajdona, hanem a letéteseké. Kijelenti továbbá, hogy egy bankár sem felel meg ez
általa felvetett ajánlásoknak:

100 Mercado, Suma de tratos y contratos (Madrid: Instituto de Estudios Fiscales, 1977), 2. kötet, 480.
oldal, illetve a Sierra Bravo-féle kiadásban 401. oldal.
101 Lásd Sierra Bravo, Francisco Belda és Francisco García Camacho 60. lábjegyzetben hivatkozott
írásait.
102 Mercado, Suma de tratos y contratos (Instituto de Estudios Fiscales), 2. kötet, 480. oldal, illetve
a Sierra Bravo-féle kiadásban 401. oldal.
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amikor jól megy az üzlet és előnyös helyzetben vannak, nagyon nehéz a kapzsiságot megfékezni, ilyenkor egyikőjük sem veszi ﬁgyelembe a ﬁgyelmeztetéseket, és nem tesznek
eleget kötelezettségeiknek.103

Emiatt tartja az V. Károly uralkodó által bevezetett szabályozásokat kimondottan
előnyösnek. Ezekben a szabályozásokban megtiltották a bankároknak, hogy
személyes üzleteket bonyolítsanak és meg akarták szüntetni még a kísértést is, hogy
a bankárok a letétesek pénzéből finanszírozzák az effajta ügyleteket.104
A Suma de tratos y contratos negyedik fejezetének végén Tomás de Mercado kijelenti, hogy a sevillai bankároknál olyan pénzletétek és nemesfémek voltak, amik
az Újvilággal üzletelő kereskedők birtokában voltak, és az effajta jelentős letétekkel „nagyszerű befektetéseket” tudtak kivitelezni, tetemes haszonra téve ezzel szert.
Tomás de Mercado nem ítéli el nyíltan ezt a gyakorlatot, de tudnunk kell, hogy a kérdéses dolog ismét inkább a tények leírása, nem pedig azok jogszerűségének megítélése. Azonban a törvényesség megítéléséről is szól részletesen a 14. fejezetben,
melyről már értekeztünk. Tomás de Mercado arra a következtetésre jut, hogy a bankárok részt vesznek a pénzváltásban és költségfelszámításokban; és kimondottan
széles körű tevékenységeket vállalnak, azonban néha a „ki sokat markol, keveset
fog” helyzet áll elő, és minden elveszik.105
A pénzügyi szabálytalan letétszerződés elvi megítélésében leginkább félrevezetett skolasztikusok Domingo de Soto és (különösen) Luis de Molina, valamint Juan
de Lugo. Ezek a gondolkodók hagyták magukat félrevezetni a szövegmagyarázók
középkori hagyománya – amiről a 2. fejezetben írtunk – és kimondottan a depositum
confessatum körül kialakult zavar által. De Soto és főleg Molina úgy tekintenek a
szabálytalan letétre, mint kölcsönre, melyben mind a tulajdonjogot, mind pedig a

103 Ugyanott.
104 Nueva Recopilación, 12. törvény, 18. cikk, 5. könyv, melyet Zamorában, 1554. június 6-án emelt

törvényerőre V. Károly, Juana Királynő és Fülöp herceg. Így szól:
„Mivel az állami bankok a Medina del Campóban, Riosecóban és Villalónban lévő piacokon, valamint ezen királyságok városaiban és falvaiban … [olyan ügyletekbe bocsátkozván, ami kívül állt a
pénzzel kapcsolatos meghatározott feladataikon] felfüggesztették a kifizetéseket és megbuktak; a fentiek elkerülése végett kijelentjük, hogy csakis meghatározott kötelezettségüknek kell szentelniük magukat, és nem egy, hanem minimum két ember szükségeltetik egy ilyen bank létrehozásához, … és mielőtt … [megkezdik működésüket], megfelelő biztosítékokat kell garantálniuk.”
Az „állami bank” itt nem a kormányzati bankokra vonatkozik, hanem a magánbankokra, amelyekhez a lakosságtól érkeznek a letétek, meghatározott feltételek mellett (legalább két tulajdonos, biztosítékok stb.). Lásd José Antonio Rubio Sacristán, „La fundación del Banco de Amsterdam (1609) y la
banca de Sevilla”, Moneda y crédito (March 1948).
105 Ramón Carande ezt a részletet használja fel Tomás de Mercadótól a Carlos y sus banqueros című
művében, a sevillai bankárok bemutatásának bevezetéseképpen, és a válsághoz vezető út leírásakor.
Lásd Mercado, Suma de tratos y contratos (Instituto de Estudios Fiscales), 2. kötet, 381–382. oldal, illetve a Sierra Bravo-féle kiadásban 321. oldal.
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tantundem teljes elérhetőségét a bankárra ruházzák. Így hát azt gondolják, hogy a letétbe helyezett tőke kikölcsönzése harmadik feleknek törvényes egészen addig, míg
a bankárok megfontoltan és előrelátóan működnek. Domingo de Soto volt az első,
aki ezt az elméletet tartotta fenn, habár csak igen közvetetten nyilvánította ki ebbéli véleményét. La justicia y el derecho (1556) című könyvében a következőkről olvashatunk:
[A bankároknak] szokásuk, hogy nagyobb összegű pénzért vállalnak felelősséget, mint
a letétbe helyezett pénz, ha a kereskedő készpénzben ﬁzeti ki letétjét. Ha tízezret adok a
pénzváltónak, ő máris tizenkét- vagy tizenötezerrel tartozik nekem, hiszen számára igencsak jövedelmező, ha készpénzt kap.106

A hitelteremtés egy másik jellemző példája, amit Domingo de Soto elfogadni látszik,
az az értékpapírok leszámítolásából adódó kölcsön, melyet szintén az ügyfelek
letétjeiből finanszíroznak.
Mindazonáltal mégis a jezsuita Luis de Molina az az elméletalkotó, aki minden kétséget kizáróan a leginkább tévesen közelített a pénzügyi szabálytalan letéttel kapcsolatos banki szerződések esetéhez.107 Tratado sobre los cambios (1597) című
művében megvédi azt a középkori tantételt, miszerint a szabálytalan letét egy kölcsön- vagy mutuum szerződés a bankár javára, melyben nemcsak a tulajdonjogot ruházzák át, hanem a tantundem teljes elérhetőségét is, ami azt jelenti, hogy a bankár
törvényesen használhatja a pénzt saját céljai érdekében, kölcsönök formájában, vagy
bármilyen más módon. Ezt Luis de Molina így fogalmazta meg: a bankárok a letétbe helyezett pénzek valódi tulajdonosai, és ebből a szempontból nagyban különböznek más letéteményestől, így ők a pénzt saját felelősségükre mint kockázatos kölcsönt kapják. Az ilyen letétet Molina valódi kölcsönnek nevezte, és ahogyan azt fentebb már említettük, a letétbe helyezett pénz tulajdonjogát a letevők a bankárnak adták át, így ha az elveszett, azt a bankár veszítette el.108

106 Sierra Bravo (El pensamiento social y económico de la Escolástica, 215. oldal) azon a vélemé-

nyen van, hogy Domingo de Soto ezen szavai a részleges tartalék elfogadására utalnak.
107 Szembeötlő, hogy a különböző írók, beleértve Marjorie Grice-Hutchinsont is, hezitálnak azt illetően, besorolhatják-e Luis de Molinát a salamancai iskola gondolkodói közé: Marjorie Grice-Hutchinson,
„The Concept of the School of Salamanca: Its Origins and Development” című írásának második fejezetében (in: Economic Thought in Spain: Selected Essays of Marjorie Grice-Hutchinson, 25. oldal)
megfogalmazza, hogy Molina ebbe az iskolába való besorolása egyre inkább kétséges számára. Egyértelműnek tűnik, hogy a salamancai iskola kulcsemberei dominikánusok voltak, és legalább banki vonatkozásban szükséges őket elválasztanunk a jezsuita gondolkodóktól, amely egy kevésbé szigorú csoport volt.
108 Luis de Molina, Tratado sobre los cambios, Francisco Gómez Camacho szerkesztésében és előszavával (Madrid: Instituto de Estudios Fiscales, 1991), 137–140. oldal. Az eredeti kiadást Cuencában
publikálták 1597-ben.

bank_1_tord.indd 88

2014.10.02. 11:24:56

A SZABÁLYTALAN PÉNZÜGYI LETÉTI SZERZŐDÉSEK JOGI ALAPELVEINEK MEGSZEGÉSE

89

Ez az álláspont ellentétes azzal, amit Luis de Molina Tratado Sobre los préstamos
y la usura című könyvében képvisel, és melyben jelzi, hogy az időtartam (futamidő)
minden kölcsönszerződésnek alapvető eleme, és ha egy kölcsön pontos lejárati idejében nem állapodtak meg a felek, illetve nem helyeznek kilátásba egy visszaﬁzetési
dátumot, bírói döntést kell segítségül hívni a kölcsön lejárati idejének tisztázására.109
Továbbá Luis de Molina ﬁgyelmen kívül hagyja az első fejezetben tárgyalt összes
érvet, hogy bizonyítsa, a szabálytalan letétszerződésben és a kölcsön- vagy mutuum
szerződésben semmi közös nem lelhető fel, ami azok jogi természetét és lényegét illeti. Így tehát a két szerződéstípust egynek tekinteni egyértelműen visszalépés, nemcsak Saravia de la Calle és Martin de Azpilcueta jóval koherensebb nézeteihez képest, de a szerződések valós jogi természetét illetően is, amit a római jogban jóval
korábban rögzítettek. Így furcsa, hogy egy olyan éles eszű és lényeglátó elme, mint
Luis de Molina, nem vette észre a szabálytalan letétekre vonatkozó általános jogi
alapelvek megszegésében rejlő potenciális veszélyt, és kijelentette:
nem állhat fenn annak az esete, hogy minden letétesnek úgy van szüksége a pénzére, hogy
nem hagy több ezer dukátot letétben, amivel a bankárok bonyolíthatják üzleteiket, és haszonra vagy veszteségre tehetnek szert.110

Molina nem veszi észre, hogy ezúton nemcsak a szerződés tárgyát és alapvető célját – a pénz megőrzése és biztonságba helyezése – sértik meg, hanem indítékot is
szolgáltatnak minden jogsértő tevékenységhez és visszaéléshez, amelyek kérlelhetetlenül gazdasági recessziót és a bankok bukását fogják előidézni. Amikor a tantundem
folyamatos biztonságban tartását megkövetelő hagyományos jogi alapelvet nem
tartják tiszteletben, nem adnak megfelelő útmutatást arra, hogyan lehetne elkerülni a
bankcsődöket. Továbbá biztos, hogy az olyan homályos és felületes javaslatok, mint
a „próbáljunk előrelátóan viselkedni” és „ne keveredjünk kockázatos ügyletekbe”,
nem nyújtanak elegendő segítséget ahhoz, hogy megakadályozhatóak legyenek a
részleges tartalékú bankolás gazdaságra és társadalomra gyakorolt kiemelten káros
hatásai. Molina szerint:
Fontos jelezni, hogy [a bankárok] végzetes bűnt követnek el, ha saját üzleteikre annyi
pénzt használnak a náluk lévő letétekből, hogy később képtelenek a megfelelő időben a
megkövetelt mennyiséget biztosítani letéteseik számára, vagy nem tudják az elrendelt kiﬁzetéseket a letétek ellenében teljesíteni. Ráadásul akkor is bűnt követnek el, amikor kockázatos üzletekbe bocsátkoznak, amik miatt esetleg képtelenek lesznek visszatéríteni a

109 Luis

de Molina, Tratado sobre los préstamos y la usura, Francisco Gómez Camacho szerkesztésében és előszavával (Madrid: Instituto de Estudios Fiscales, 1989), 13. oldal. Az eredeti kiadást
Cuencában publikálták 1597-ben.
110 Molina, Tratado sobre los cambios, 137. oldal.
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letétek összegét. Például ha olyan sok árut küldenének a tengerentúlra, hogy a hajó elsülylyed, vagy kalózok áldozatává válik, nem volnának képesek visszaﬁzetni a letéteket, még
minden tőkéjük értékesítése esetén sem. És nemcsak akkor követnek el végzetes bűnt, ha
ügyleteik rosszul sülnek el, hanem akkor is, ha jól jönnek ki belőlük.111

Luis de Molina ezen kijelentését csodálatra méltónak tartjuk, ugyanakkor meg vagyunk döbbenve azon az óriási tévedésen, ami abban áll, hogy nem veszi észre
azt a tagadhatatlan ellentétet, ami a figyelmeztetései és a „megfontolt” részleges
tartalékú bankolás elfogadása között feszül. Tény, hogy tekintet nélkül a bankárok
megfontoltságára, a kockázatok elkerülésének és a letétek folyamatos elérhetőségének biztosítására az egyetlen biztos módszer a 100%-os tartalékarány fenntartása
minden időben.112

5. ÚJABB KÍSÉRLET A BANKTEVÉKENYSÉG TÖRVÉNYESSÉ
TÉTELÉRE: AZ AMSZTERDAMI BANK.
BANKSZAKMA A 17. ÉS 18. SZÁZADBAN

Az Amszterdami Bank
Az utolsó próbálkozás egy olyan bank megalapítására, mely a szabálytalan pénzügyi letéteket irányító általános jogelveken alapul, és egy olyan kormányzati ellenőrzési rendszer kiépítésére, amely megfelelően határozza meg és védelmezi a
letétesek tulajdonjogait 1609-re datálható, ekkor hozták létre az Amszterdami
Városi Bankot. A bank megalapítása egy komoly pénzügyi káosz és a bankárok
csalárd (részleges tartalékú) működése által jellemzett időszak után történt azzal
a céllal, hogy véget vessen a kaotikus helyzetnek és fenntartsa a rendet a pénzügyi
kapcsolatokban. Az Amszterdami Bank 1609. január 31-én kezdte meg működését,
Váltóbank néven.113 Az Amszterdami Bank védjegye egészen a megalapításától
111 Ugyanott, 138–139. oldal.
112 Molinát követően a vezető

gondolkodó – hasonló, a banki ügyleteket illető meglátásokkal – a
szintén jezsuita Juan de Lugo volt. Ezáltal a bankszakmára való tekintettel, a salamancai iskola két általános gondolatmenetet képviselt egy megalapozott, elviekben alátámasztottat, ami közel állt a későbbi currency iskola elveihez, és melyet Saravia de la Calle, Martín de Azpilcueta, és Tomás de Mercado
képviseltek; és egy másikat, mely közelebb állt az inflációs elméletekhez és a részleges tartalékhoz, és a
későbbi banking iskolához. Luis de Molina, Juan de Lugo, és kisebb mértékben Domingo de Soto képviselték ezt a gondolkodásmódot. A 8. fejezetben részletesebben meg fogjuk vizsgálni ezt az elméletet.
113 Ami a sevillai (és velencei) bankokra – mint az Amszterdami Bank modelljéül szolgáló bankokra
– utaló különös hivatkozást illeti, lásd José Antonio Rubio Sacristán „La fundación del Banco de Amsterdam (1609) y la banca de Sevilla” című írását, mely az Amszterdami Tanácsnak benyújtott holland
kereskedők egy petíciójában is megjelent.
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kezdve, a szabálytalan pénzügyi letéteket irányító univerzális jogi alapelvek iránti
elhivatottsága volt. Pontosabban, azon az alapelven hozták létre, hogy a pénzügyi
szabálytalan letétszerződésben a letétbank kötelezettségei közt szerepel a tantundem
folyamatos elérhetősége a letétes érdekében; azaz a „látra” szóló letétekkel szemben mindig 100%-os tartalékarányt kell fenntartani. Ez a rendelkezés a banktevékenységek törvényességének biztosítását szolgálta, valamint a visszaélések és
bankcsődök megakadályozását, amelyek minden országban megjelentek, ahol az
állam nemcsak hogy nem foglalkozott a látra szóló letétek pénzösszegeinek illegális
eltulajdonításával, hanem épp ellenkezőleg, mindenféle privilégiumot biztosított a
bankároknak, hogy azok folytathassák csalárd tevékenységeiket, azért cserébe, hogy
ebből az állam is pénzügyi előnyhöz juthasson.
Az Amszterdami Bank több mint 150 éven keresztül minden részletében betartotta az alapításakor rögzített kötelezettségeket. Bizonyítható, hogy működésének
első éveiben, 1610 és 1616 között mind a bank letétjei, mind készpénzállománya
közel álltak az egymillió ﬂorinos összeghez. Az 1619 és 1635 közötti időszakban a
letétek összege elérte a négymillió ﬂorint, és a készpénzállomány túllépte a három
és fél milliót. Ez után az enyhe kiegyensúlyozatlanság után az egyensúly visszaállt
1645-ben, amikor a letétek összege tizenegymillió-nyolcszáznyolcvanezer ﬂorinra
rúgott, és a készpénzállomány tizenegymillió-nyolcszáznyolcvanezer ﬂorinnal volt
egyenlő. Az egyensúly és a növekedés többé-kevésbé stabil volt, és a 18. században – 1720 és 1722 között – a bank letétjeinek összege összesen huszonnyolcmillió ﬂorin, míg készpénzállománya csaknem ugyanennyi, huszonhétmillió ﬂorin volt.
Az Amszterdami Bank letétjeinek ez a fajta emelkedése abból eredt – más egyéb
okok mellett –, hogy egyfajta mentsvárat jelentett azoknak, akik az 1720-as években
Franciaországában John Law által létrehozott inﬂacionista spekulációs rendszerből
ki akarták menteni pénzüket. Ez egészen 1772-ig folytatódott, amikor mind a letétek, mind pedig a készpénzállomány elérte a 28–29 millió ﬂorint. Evidens, hogy ez
időszak alatt az Amszterdami Bank 100%-os készpénztartalékot tartott fenn. Ez válság esetén lehetővé tette, hogy minden egyes letétbe helyezett ﬂorinért a benyújtott
visszaﬁzetési kérelmeket teljesíteni tudják. Ez igaz volt 1672-ben is, amikor francia
fenyegetés miatt a holland bankokból tömegével igényelték vissza a pénzeket, melyeknek legtöbbjének fel kellett függesztenie a kiﬁzetéseket – ahogyan az a Rotterdam és Middelburg bankokkal is történt. Az Amszterdami Bank volt a kivétel, aminek természetesen nem jelentett gondot a pénzek visszaﬁzetése. Ennek eredményeképpen megnövekedett a belé vetett bizalom is, és az Amszterdami Bank ez idő tájt
csodálat tárgyát képezte a gazdasági szférán belül. Pierre Vilar jegyzi, meg, hogy
1699-ben egy francia nagykövet így írt királyának jelentésében:
A németalföldi tartomány összes városa közül kétségkívül Amszterdam a legelőbbre való
nagyságában, gazdagságában és kereskedelmének kiterjedtségében. Van Európában néhány hasonlóan nagyszerű város a két utóbbi szempontot tekintve, de Amszterdam keres-
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kedelme kiterjed a földkerekség mindkét felére, és gazdagsága oly nagy, hogy a háború
alatt is jelentős támogatást nyújtott.114

1802-ben, amikor – ahogyan azt most látni fogjuk – az Amszterdami Bank kezdett
korrupttá válni és megszegni az alapításakor érvényes elveket, a bank még mindig
nagy megbecsülésnek örvendett, olyannyira, hogy a francia konzul Amszterdamban
a következőket jegyezte fel:
A tengeri háború végén, ami alatt a hatalmak a kincseket a spanyol és portugál gyarmatokon halmozták fel, Európát hirtelen elárasztotta az arany és ezüst, addig soha nem látott – és a szükségesnél nagyobb – mértékben, így értékük romlott volna, ha egyszerre
helyezik őket forgalomba. Az ilyen eshetőségek miatt, az amszterdami emberek nemesfém rudak formájában helyezték el pénzüket a bankban, ahol olcsón megőrizték számukra, és amikor letevőknek szükségük volt rá, kivehettek belőle. Ha hagyták volna, hogy ez
a pénz hirtelen forgalomba kerüljön, nagyon felvitte volna az árát mindennek, óriási kárt
okozva ezzel azoknak, akik ﬁx bevételből éltek. Ehelyett több csatornán osztották el fokozatosan, amivel életet leheltek az iparba és fellendítették a kereskedelmet. Az Amszterdami Bank aztán már nemcsak a város kereskedőinek különleges érdekei szerint működött, hanem egész Európa neki köszönheti az árak stabilitását, a csereforgalom kiegyensúlyozottságát, valamint a két, pénzverésre alkalmas fém közötti állandó arány megszilárdítását. Ha a bankot nem alapították volna újra, azt mondhatnánk, hogy a civilizált világkereskedelmi és gazdaságpolitikai rendszeréből hiányozna egy létfontosságú elem.115

Így tehát láthatjuk, hogy az Amszterdami Bank nem próbált aránytalan profithoz
jutni a letétek csalárd módon való felhasználásával. Ehelyett Saravia de la Calle és
mások ajánlásai szerint megelégedett a mérsékelt előnyökkel, melyek a letétek biztonságban tartásáért járó díjakból származtak, valamint a pénzváltásból és nemesfém
rudak eladásából származó kismértékű haszonnal. Mindazonáltal a bevétel bőven fedezte a bank működési és adminisztrációs költségeit bizonyos profit elérése mellett,
és biztosította a fedezetet arra is, hogy egy olyan megbízható intézményt tartsanak
fenn belőle, mely maradéktalanul eleget tesz kötelezettségeinek.
Az Amszterdami Bank tekintélyét támasztja alá a spanyol San Carlos-i Bank cégalapító okiratában található, 1782-ből származó hivatkozás. Habár ez a bank a kez-

114 Pierre Vilar, A History of Gold and Money, 1450–1920, Judith White fordításában (London: NLB,
1976), 207. oldal. Az általunk közölt letéti és tartalékokra vonatkozó adatok megtalálhatóak a 208–209.
oldalakon is. Két másik európai bankot is alapítottak az Amszterdami Bank után: a Velencei Bankot és
a Hamburgi Bankot, mindkettőt 1619-ben. Bár az első végül is megszegte a pénz biztonságban tartásának szigorú kötelezettségét, és 1797-ben el is tűnt, a Hamburgi Bank jóval megfontoltabban működött, és egészen 1873-ig működött, amikor is egyesült a birodalmi bankkal (Reichsbank). J. K. Ingram,
„Banks, Early European”, in: Palgrave’s Dictionary of Political Economy, szerk. Henry Higgs (London: Macmillan, 1926), első kiadás, 103–106. oldal.
115 Vilar, A History of Gold and Money, 1450–1920, 209. oldal.
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detektől nélkülözte az Amszterdami Bank biztosítékait, és azzal a céllal hozták létre,
hogy letétjei, hatalma és érdekérvényesítése használatával az államkincstárat támogassák, nem tudott megmenekülni a holland bank óriási befolyásától. Így az alapító
okirat XLIV. számú cikkelyében arról olvashatunk, hogy a magánemberek vagy letéteket tartanak a bankban, vagy
egyenlő pénzalapot készpénzben, és bárki, aki letétbe kívánja helyezni pénzét, megteheti – akár azért, hogy számlákat ﬁzessen belőle, akár azért, hogy folyamatosan elérhető legyen számára a pénzösszeg, így mentesülnek a kiﬁzetések bonyolítása alól. Első találkozásukkor a részvényesek meghatározzák a mennyiséget, amit a kereskedőknek kell ﬁzetniük letétjeik ellenében, ahogyan azt Hollandiában teszik, és további intézkedéseket hoznak a leértékelések és leszállítások legjobb kivitelezéséről.116

David Hume és az Amszterdami Bank
Az Amszterdami Bank tudósok és gondolkodók, valamint kereskedők körében nagy
tekintélyéről David Hume is egyértelműen említést tesz „Of Money” (A pénzről)
című értekezésében. Ez az esszé, másokkal egyetemben, először a Political Discourses (Politikai tanulmányok) című könyvben jelent meg, melyet 1752-ben,
Edinburghban adtak ki. Ebben David Hume hangsúlyozza a papírpénz elleni érveit,
és kijelenti, hogy az egyetlen szalonképes pénzügyi politika az, hogyha a bankokat
100 százalékos tartalékráta fenntartására kötelezik a szabálytalan pénzletéteket
irányító hagyományos alapelveknek megfelelően. David Hume azt a következtetést
vonja le, hogy ilyen hitelt mesterségesen létrehozni egyetlen kereskedő nemzetnek
sem lehet érdeke, sőt hátrányos, ha a pénz értékét a munkához és árucikkekhez mért
természetes aránya fölé emeljük, így növelve az árakat. Ebből a szempontból egy
banknak sem volna szabad nagyobb előnyt élveznie, mint annak, amelyik elzárja a
pénzt, ami befolyt hozzá, és soha nem szaporítja a forgalomban lévő pénzt azáltal,
hogy a nála lévő pénz egy részét ismételten forgalomba helyezi. Ily módon egy
közbank elejét veheti a magánbankárokkal és pénzügynökökkel való üzletelésnek,
és habár az állam fizetne a bank igazgatóinak és dolgozóinak, a munka alacsony
árából és a hitelek lerombolásából adódó nemzeti haszon megfelelő kompenzáció
volna.

116 Real Cédula de S. M. y Señores del Consejo, por la qual se crea, erige y autoriza un Banco
nacional y general para facilitar las operaciones del Comercio y el beneficio público de estos Reynos
y los de Indias, con la denominación de Banco de San Carlos baxo las reglas que se expresan (Madrid: Don Pedro Marin, 1782), 31–32. oldal. Kitűnő összefoglalót írt még a San Carlos-i Bankról Pedro
Tedde de Lorca El banco de San Carlos, 1782–1829 (Madrid: Banco de España and Alianza Editorial,
1988) címmel.
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Hume nem teljesen korrekt, amikor kijelenti, hogy a banknak nem volna haszna, hisz a pénz biztonságba helyezéséért kapott pénz csak a működési költségeket
fedezné, és csak mérsékelt hasznot hozna, ahogyan az Amszterdami Banknál történt. Ugyanakkor elemzése határozott, és felfedi, hogy egy ilyen bank létrehozásának felvetésekor az Amszterdami Bank sikere lebegett a szeme előtt. Az Essays and
Treatises on Several Subjects harmadik kiadásában – melyet 1753–1754-ben Londonban és Edinburghban adtak ki –, Hume megjegyzi, hogy „egy banknak sem volna
szabad előnyösebbnek lennie, mint annak, amelyik hiánytalanul elzárja a pénzt, ami
befolyt hozzá”, majd kiegészíti a negyedik lábjegyzetben: „ez a helyzet az Amszterdami Bankkal”. Úgy tűnik, Hume azzal a céllal írta ezt a lábjegyzetet, hogy még
egyértelműbben kihangsúlyozza abbéli nézeteit, hogy az Amszterdami Bank az ideális bankmodellt testesíti meg. Nem Hume volt az első, aki 100 százalékos tartalékarányt javasolt a bankszakmán belül: megelőzte őt Jacob Vanderlint (1734) és
Joseph Harris, az állami pénzverde igazgatója, akik szerint a bankok addig hasznosak, míg nem adnak ki bankjegyeket valós pénzügyi fedezet nélkül.117

Sir James Steuart, Adam Smith és az Amszterdami Bank
Sir James Steuart korabeli, jelentős tanulmányát az Amszterdami Bank működéséről
az 1767-ben publikált An Enquiry into the Principles of Political Oeconomy: Being an Essay on the Science of Domestic Policy in Free Nations című kötetben
jelentette meg. A második kötet 39. fejezetében mutatja be az Amszterdami Bank
pénzáramlásairól szóló elemzését. Fenntartja, hogy minden egyes feljegyzett shilling a bank raktárában van elzárva. Ennek ellenére azt mondja, hogy bár a szabályok
szerint a bank nem adhat ki pénzt akkor sem, ha valakinek hitele van a banknál, nem
kétséges, hogy mind a hitel, mind a készpénz veszthet értékéből attól függően, hogy
nő vagy csökken a pénz iránti kereslet.118
Steuart megjegyzi, hogy a bank tevékenységét a legnagyobb titoktartás és diszkréció övezi, ami az Amszterdami Bank esetében kimondottan jellemző, ahol ráadásul az alapelvek megkövetelik a 100 százalékos tartalékarány folyamatos fenntartását. Ha Steuart nem téved, és ez az arány néhányszor sérült, logikus, hogy akkoriban
az Amszterdami Bank mindent megtett azért, hogy elfedje ezt a tényt.
Habár vannak arra utaló jelek, hogy az 1770-es évek végén az Amszterdami Bank
kezdte megszegni az alapításakor rögzített alapelveket, Adam Smith 1776-ban An
117 Rothbard, Economic Thought before Adam Smith, 332–335. és 462. oldal.
118 Steuart, An Enquiry into the Principles of Political Economy: Being an Essay on the Science of

Domestic Policy in Free Nations (London: A. Miller and T. Cadell in the Strand, 1767), 2. kötet, 301.
oldal. Steuart elemzését megelőzően az Amszterdami Bank működéséről Abbot Ferdinando Galiani is
írt Della moneta című híres könyvében, melyet elsőként Giuseppe Raimondi adott ki (Nápoly, 1750),
326–328. oldal.
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Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nation (A nemzetek gazdagsága, e gazdagság természetének és okainak vizsgálata) című művében még mindig
azt erősítette meg, hogy az Amszterdami Bank vezetősége azt állította, hogy a náluk
letétbe helyezett pénzekből nem utalt ki hiteleket, és minden egyes guldenért, amiért hitelt adott a könyvelésben, raktárában megvolt a gulden értéke, vagy pénzben,
vagy arany-, illetve ezüstrudakban. Az, hogy raktáraiban tartotta az összes pénzt és
nemesfém rudat annak érdekében, hogy azok folyamatosan elérhetőek legyenek, és
gond nélkül bonyolíthassák a kiﬁzetéseket, kétségtelen. Minden egyes bankpénzként
forgalomba hozott guldennel szemben ott volt az Amszterdami Bankban az annak
megfelelő arany- vagy ezüstgulden.119
Adam Smith kitartott amellett, hogy maga a város garantálta az Amszterdami
Bank működését, a fentebb leírt módon, ami négy polgármester irányítása alatt állt,
akik minden évben váltották egymást. Mindegyikőjük meglátogatta a páncélkamrákat, összehasonlította készpénztartalmukat a bankkönyvekben található letétbejegyzésekkel, és nagy ünnepélyességgel, eskü alatt vallották, hogy a kettő megegyezett.
Adam Smith élcelődően megjegyzi, hogy abban a diszkrét és vallásos országban az
eskü még nélkülözhetetlen volt.120
Összefoglalóját azzal zárja, hogy ez a gyakorlat megfelelő volt ahhoz, hogy a
bankban lévő letétek abszolút biztonságát garantálják. Semmilyen politikai párt nem
volt képes a bank lojalitását megkérdőjelezni működése során: Adam Smith például megemlíti, hogy 1672-ben, amikor a francia király Utrechtbe vonult és Hollandia
függetlensége veszélybe került, az Amszterdami Bank még mindig minden egyes letét után eleget tudott tenni a kiﬁzetési kérelmeknek. Amint azt korábban is említettük, ez volt a lehető legkomolyabb megerősítés a lakosság számára a bank ﬁzetőképességét illetően.
Azt, hogy az Amszterdami Bank 100 százalékos tartalékarányt tartott fenn, bizonyítja továbbá az Adam Smith által közzétett anekdota is, miszerint az 1609-es tűzvészben – ami a bankot sújtotta – néhány fémpénz megsérült, így dokumentálható,
hogy a tűzvészben érintett pénzkészlet mikor került ki a bankból: a sérült érmékkel
bizonyítható, hogy több mint 150 évig őrizték őket. Végül Adam Smith megjegyzi, hogy a bank bevételei szigorúan a szabálytalan letéti szerződésnek megfelelően – ami megköveteli, hogy a letétes ﬁzessen a banknak – a pénzek biztonságos elhelyezéséért kapott pénzekből eredtek.
Amszterdam városa jelentős állami bevételre tett szert a bank működéséből, amellett,
hogy tárolási díjként minden új számlát nyitó ügyfél 10 guldent ﬁzetett, minden további
számla után három guldent és három ﬁllért; minden tranzakcióért két ﬁllért, illetve ha a

119 Adam Smith, An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations (London: W. Strahan

and T. Cadell in the Strand, 1776), 2. kötet, 72–73. oldal.
120 Ugyanott, 73. oldal.
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tranzakció kevesebb mint 300 guldenről szólt, akkor ugyanez már hat ﬁllérbe került, mivel csökkenteni akarták a kis tranzakciók gyakoriságát.121

Továbbá Adam Smith hivatkozik még más, már említett bevételi forrásokra is, mint
például a pénzváltásra és az arany- vagy ezüstrudak eladására.
Sajnos az 1780-as években az Amszterdami Bank elkezdte szisztematikusan
megszegni a jogi alapelveket, melyeket alapításakor rögzítettek, és bizonyíték van
rá, hogy a negyedik angolszász–holland háborút követően a tartalékarány drasztikusan lecsökkent, mert Amszterdam városa nagymértékű kölcsönöket követelt a banktól, hogy ﬁnanszírozni tudja a növekvő közkiadásokat. Abban az időben a letétek elérték a húszmillió ﬂorint, míg csak négymillió ﬂorin nemesfémrúd volt a páncélkamrákban; ami azt jelzi, hogy a bank nemcsak megszegte a biztonságba helyezés alapvető szabályait – amelyek alapján a kezdetektől fogva 170 éven keresztül jól működött –, hanem, hogy a tartalékarány 100 százalékról 25 százalékra csökkent. Ez az
Amszterdami Bank tekintélyének végét jelentette: innentől kezdve a letétek fokozatosan csökkentek, és 1820-ban már kevesebb mint 140 ezer ﬂorinnal értek fel.122
Az Amszterdami Bank volt az utolsó bank a történelem során, mely 100 százalékos tartalékarányt tartott fenn, és csődje az általános jogelvek alapján alapított
bankok végét jelentette. Amszterdam pénzügyi dominanciáját az Egyesült Királyság
vette át, aminek a pénzügyi rendszere a hitelexpanzión a letéteken és papírpénzen
alapult, ezáltal jóval stabilabb és kevésbé hitelképes volt.

Svédországi és angliai bankok
Az Amszterdami Bank annak a Stockholmi Banknak (Riksbank) az előfutára volt,
mely 1656-ban kezdte meg működését. Két részlegre osztották: az egyik a letétek
biztonságos elhelyezéséért volt felelős (100 százalékos tartalékaránnyal) és az
Amszterdami Bank mintájára épült fel, a másik részleg pedig a kölcsönökért felelt.
Habár a két részleg feltehetően egymástól függetlenül működött, a gyakorlatban
csak papíron voltak különállóak, és a Stockholmi Bank hamarosan eltért a holland
bank által felállított szabályoktól.123 A svéd hatóságok 1668-ban államosították, így
tették meg a modern világ első kormányzati bankjává.124 Ez nemcsak az Amszterdami

121 Ugyanott, 74. oldal.
122 Vilar, A History of Gold and Money, 1450–1920, 208. oldal. Az Amszterdami Bank működéséről

lásd még Wicksell, Lectures on Political Economy, 2. kötet, 75–76. oldal.
123 Ebben az értelemben, ahogyan azt Kindleberger megállapítjaz A Financial History of Western
Europe, 52–53. oldalán, a Riksbank szervezeti rendszere a két évszázaddal későbbi, Angol Nemzeti
Bankra vonatkozó, 1844-es Peel-törvény (Bank Charter Act) előfutára volt.
124 A Stockholmi Bank alapításának háromszáz éves fordulójának ünnepségén létrehozták a közgazdasági Nobel-díjat támogató alapítványt.
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Bank legfontosabb hagyományos alapelveit sértette, hanem új, tervszerű és csalárd
gyakorlatnak nyitott utat: a bankjegyek és letéti elismervények kibocsátásának olyan
összegben, mely túllépi az aktuális letéti készpénzösszegeket. Így születtek meg a
bankjegyek, kibocsátásuk meghaladta a letétek teljes összegét, és ez jövedelmező
tevékenységnek bizonyult. Idővel ez a tevékenység vált a legelterjedtebb banki gyakorlattá, különösen az elkövetkező évszázadokban, melyek során azokat a gondolkodókat is félrevezette, akik nem ismerték fel, hogy a bankjegykibocsátás ugyanazokkal a visszahatásokkal jár, mint a mesterséges hitelexpanzió és a letétek teremtése, amik, ahogyan azt A. P. Usher is megjegyezte, kezdetektől a bankszakma legjavát alkották.
Köszönhetően annak a jelentős befolyásnak, melyet Hollandia gyakorolt Angliára – miután az Orániai-uralkodóház foglalta el az angol trónt –, az Angol Nemzeti Bankot (Bank of England) 1694-ben hozták létre, szintén az Amszterdami Bank
mintájára. Azonban, a bankot nem ugyanazokkal a jogi biztosítékokkal hozták létre,
mint az amszterdamit: ehelyett a bank egyik fő célja a kezdetektől a közkiadások ﬁnanszírozása volt. Ez okból kifolyólag – habár az Angol Nemzeti Bank szándéka a
magánbankárok és kormány által elkövetett gyakori és tervszerű visszaélések megakadályozása volt125 – gyakorlatban ezt a célt sosem érte el. Röviden, az Angol Nemzeti Bank végül is megbukott, annak ellenére, hogy a kormány bankjaként kivételezett helyzetnek örvendett: Anglia korlátozott ﬁzetőképessége fölött monopóliummal
rendelkezett, továbbá a bankjegykibocsátás egyedüli engedélyezője volt. A pénz biztonságba helyezési és biztonságban tartási kötelezettségének nem tett eleget, míg végül 1797-ben – a bankban elhelyezett letétek ellenében kiutalt kölcsönök és a kincstárnak biztosított előnyök eredményeképpen – az Angol Nemzeti Bank kénytelen
volt felfüggeszteni a kiﬁzetéseket, miután számos konﬂiktusba keveredett, beleértve például a South Sea Bubble (A Déltengeri Társaság fellendülése és kipukkadása)
esetét.126 1797-ben megtiltották azt is, hogy a bank készpénzben ﬁzessen vissza leté125 Például 1640-ben I. Károly – a Spanyolországban V. Károly által bevezetett politikának megfele-

lően – kisajátította az aranyat és értéktárgyakat, melyeket a londoni Tower-ban helyeztek biztonságba,
és tejesen lerombolta a pénzverde, mint a pénz biztonságos elhelyezésére hivatott hely tekintélyét. 32
évvel később II. Károly szintén sikertelenül teljesítette feladatát, melynek eredményeképpen a királyi
kincstár beszüntette a kifizetéseket és elősegítette számos magánbank csődjét, melyek kölcsönöket adtak a koronának vagy közvetlenül a kincstári takarékjegyekből vásároltak. Lásd Kindleberger A Financial History od Western Europe című könyvének 53–54. oldalát.
126 1720-ban a Déltengeri Társaság kidolgozott egy célratörő tervet Anglia nemzeti adósságával kapcsolatban. Ez a társulás a Tory pártból emelkedett ki, csakúgy mint az Angol Nemzeti Bank, és a háborúk finanszírozását hivatott megoldani. Cserébe a kormány kiváltságokat biztosított bizonyos vállalatoknak. A Déltengeri Társaság célja valójában a vállalati tőkével való spekuláció volt. Az év során az
Angol Nemzeti Bank kiterjesztette kölcsöneit saját értékpapír-beszerzéseit megkönnyítendő, ahogyan
azt a Déltengeri Társaság is tette. Ez beindított egy inflációs folyamatot, ami alatt a vállalati és banki
tőke óriási növekedésnek indult, hatalmas hasznot generálva ezzel. A spekulánsok – köztük számos vállalati hivatalnok – hasznot húztak ezekből az előnyökből. A haszon egy részét földekbe fektették, melyeknek ára szintén jelentősen növekedett. Az egész spekulációs és inflációs „mánia” 1720 nyarán hir-
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teket, és bejelentették, hogy az adókat és adósságokat a bank által kibocsátott értékpapírokkal kell kiﬁzetni, valamint arra vonatkozó próbálkozást is tettek, hogy csökkentsék a kormánynak biztosított kölcsönök és előnyök mértékét.127 Ez volt a részleges tartalékon és a központi bank mint végső hitelező jelenlétén alapuló modern
bankrendszer kezdete. A 8. fejezetben részletesen elemezzük a központi bankok létrehozásának okait, szerepüket és feladatuk teljesítésének elméleti lehetetlenségét.
Kitérünk továbbá a központi és szabad bankrendszerek között feszülő ellentétre, és a
pénzről, banktevékenységről és gazdasági körforgásról szóló elméletekre gyakorolt
hatásukra. Ez a fejezet pedig nem volna teljes, ha nem tennénk említést a bankszakma és papírpénzek a 18. századi franciaországi fejlődéséről.

John Law és a 18. századi bankszakma Franciaországban
A Franciaországra a 18. században jellemző pénzügyi és bankszakma szorosan kapcsolódik a skót pénzügyi szakember, John Law személyéhez és az általa bevezetett
„rendszerhez”. Law meggyőzte Orleans-i Fülöpöt, Franciaország régensét, hogy az
ideális bank az ami a befolyó letétekből hasznot képez, mivel növeli a forgalomban
lévő pénz mennyiségét és „serkenti” a gazdasági növekedést. Law rendszere – mint a
telen megszakadt, épp amikor John Law spekulációs hálózata hanyatlani kezdett Párizsban. Amint az
árak csökkenni kezdtek, gyakorlatilag lehetetlenné vált megállítani a bedőlés folyamatát. A Déltengeri
Társaság részvényárfolyamai szeptembertől október közepére 775 pontról 170-re zuhantak, míg az Angol Nemzeti Bank részvényei egy hónap leforgása alatt 225 pontról 135-re estek. A Parlament a Bubble
Act elnevezésű törvénnyel válaszolt a kialakult helyzetre, amivel szigorúan korlátozták a vállalatok létrehozását. Azonban, a pénzügyi problémákat csak nehéz viták árán, 1722-re sikerült orvosolni. Ebben
az évben a Parlament jóváhagyott egy megállapodást az Angol Nemzeti Bank és a Déltengeri Társaság
között, megállapítván, hogy az előbbit 4 millió font illeti meg utóbbi tőkéjéből a kincstár által garantált, 5%-os éves kifizetésekben.
127 Innen kezdve sok gondolkodó – elsősorban amerikai – határozottan úgy vélte, hogy a bankárok
és az állam közötti implicit vagy explicit módon létrejövő szövetség komoly fenyegetés a személy szabadságra nézve. Ez a szövetség a privilégiumok folyamatos és tervszerű biztosításában nyilvánult meg,
melyek lehetővé tették, hogy a bankok megszegjék jogi kötelezettségeiket, és így felfüggeszthessék
a letétek készpénzes visszafizetését. Például John Taylor, 18. század végi amerikai szenátor valóságos csalásnak nevezte ezt a gyakorlatot, kijelentvén, hogy a bankok bűntettei talán nyilvántarthatóak, de a büntetésekről nincs információ, hiszen valójában soha nem fogják őket büntetni. Lásd John
Taylor, Construction Construed and Constitutions Vindicated (Richmond, Va.: Shepherd and Polland,
1820; New York: Da Capa Press, 1970), 182–183. oldal. Egy másik érdekes írás e témában James P.
Philbin cikke, „An Austrian Perspective on Some Leading Jacksonian Monetary Theorists”, Journal
of Libertarian Studies 10, 1. szám (1991): 83–95. oldal (különösen a 89. oldal). Murray N. Rothbard
írt egy lenyűgöző összefoglalást a részleges tartalékkal működő banktevékenységről az Egyesült Államok történelmének korai időszakából: „Inflation and the Creation of Paper Money”, in: Conceived
in Liberty, 2. kötet („Salutary Neglect”: The American Colonies in the First Half of the 18th Century)
(New York: Arlington House, 1975), 26. fejezet, 123–140. oldal. (Második kiadás: Auburn, Ala.:
Ludwig von Mises Institute, 1999).
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gazdasági intervencionizmus általában – három különböző, ám kapcsolódó tényezőből
épült fel. Az első a hagyományos jogi és erkölcsi alapelvek, különösen a folyamatos,
100 százalékos tartalékarány fenntartásáról szóló kötelezettség semmibevétele. A
második tényező a jogi alapelvek megszegése látszólag előnyös célok gyors elérése
érdekében. A harmadik érv pedig az volt, hogy mindig lesznek olyan felek, akik a
javasolt reformokban a hatalmas profit lehetőségét látják. Ennek a három tényezőnek
a kombinációja vette rá a nagy politikus-álmodozót, Law-t, hogy bevezesse
„bankrendszerét” Franciaországban, a 18. század elején. Valójában, amint a bank
elnyerte az emberek bizalmát, megkezdte a bankjegyek kibocsátását, jóval átlépve a
letétek összegét, és a letétek ellenében kiterjesztette a kölcsönöket is. A forgalomban
lévő papírpénzek mennyisége hirtelen megnövekedett, és mint az logikus, egy
mesterséges gazdasági fellendülés vette kezdetét. 1718-ban a bankot államosították
– királyi bank lett belőle – és egyre több bankjegyet és kölcsönt kezdett kiadni. Ez
általában serkentette a tőzsdei spekulációt – különösen John Law Kelet-Louisiana
Társaságnak vagy a Mississippi Kereskedelmi Vállalat részvényeinek spekulatív
felvásárlását és eladását, azzal a céllal, hogy előremozdítsák a kereskedelmet a francia
terület és Amerika között. 1720-ra a pénzügyi buborék abszurd arányai nyilvánvalóvá
váltak. Law elkeseredetten próbálta stabilizálni a vállalat tőzsdei értékét és a bankja
papírpénzének értékét: a bankot és a kereskedelmi vállalatot egyesítették, a vállalati
kötvényt törvényes fizetőeszközzé tették, a bankjegyekkel való kapcsolat fenntartása
érdekében a pénzérmék veszítettek súlyukból, stb. Azonban mindez hiábavaló volt,
és az inflációs buborék kipukkadt, pénzügyi összeomlást hozván nemcsak a bankra,
hanem számos francia befektetőre, akik a bankba és a kereskedelmi vállalatba
helyezték bizalmukat. Olyan komolyak voltak a veszteségek, hogy száz éven keresztül
igazi szitokszónak számított Franciaországban a „bank” szó, ami jó időre a „csalás”
szinonimájává vált.128 Az infláció szörnyű járványa néhány évtizeddel később ismét
pusztított Franciaországban, mint azt a komoly pénzügyi káosz és az asszignáták
kontrollálatlan kibocsátása is bizonyítja a forradalmi időszak során. Mindezek állandó
nyomással nehezedtek a franciák kollektív tudatára, akik mindmáig tisztában vannak
a papírpénz inflálódásának veszélyeivel, és fennmaradt a hagyománya annak, hogy
nagy mennyiségű aranyérmét és nemesfém rudat őriznek. Valójában Franciaország
– Indiával egyetemben – az egyik olyan ország, ahol az aranyállomány legnagyobb
része magánkézben van.

128 Law

hírhedt bankcsődjéről első kézből származó részletes beszámolót olvashatunk Ferdinando
Galiani Della moneta című könyvében, a 329–334. oldalon, illetve Sir James Steuart An Enquiry into
the Principles of Political Oeconomy című művének második kiadásában (235–291. oldal). Tanulságos és elméletileg megalapozott elemzést tár elénk a 18. századi Franciaország pénzügyi, monetáris és
bankrendszeréről F. A. Hayek „First Paper Money in Eighteenth Century France” című cikkében, in:
The Collected Works of F. A. Hayek, 3. kötet (The Trend of Economic Thinking), 10. fejezet, 55–176. oldal. A John Law életéről szóló legjobb életrajzi írás Antoin E. Murphy tollából származik: John Law:
Economic Theorist and Policy Maker (Oxford: Clarendon Press, 1997).
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A fentiek és félresikerült banki kísérlete ellenére John Law hozzájárult a pénzügyi elméletek fejlődéséhez. Bár nem fogadhatjuk el inﬂacionista és ős-keynesiánus
nézeteit, el kell ismernünk, ahogy Carl Menger is tette, hogy Law volt az első, aki kidolgozott egy helytálló elméletet a pénz spontán, evolúciós eredetéről.

Richard Cantillon és a szabálytalan pénzügyi letétszerződés
csalárd megszegése
Szembeszökő tény, hogy a 18–19. század legismertebb monetarista gondolkodói
között hárman bankárok voltak: John Law, Richard Cantillon,129 és Henry Thornton.
Mindegyikük bankja megbukott.130 Egyedül Cantillon úszta meg viszonylag ép bőrrel,
nemcsak azért, mert még időben felhagyott kockázatos tevékenységeivel, hanem
– és ez a legfontosabb – a nagy profitoknak köszönhetően, amiket csaló módjára sajátított ki, megszegve ezzel az ügyfelei vagyonának biztonságba helyezéséről
szóló kötelezettségeit.
Cantillon ráadásul egyértelműen megszegte a szabálytalan letétekre vonatkozó
szerződést, habár ez esetben a letét nem készpénz volt, hanem a John Law által alapított Mississippi Kereskedelmi Vállalat részvényei. Cantillon csalárd rendszere a
következőképpen nézett ki: jelentős összegről szóló kölcsönöket utalt ki ügyfeleinek, amiből azok vállalati részvényeket tudtak felvásárolni, azzal a feltétellel, hogy
az értékpapírok, mint fedezet működnek majd, és mint szabálytalan letét Cantillon
bankjában maradnak. Később Cantillon – ügyfelei tudta nélkül – kisajátította a letétbe helyezett vagyont, eladta, amikor úgy gondolta, hogy piaci értékük magas, és
megtartotta a készpénzt. Amint a részvények gyakorlatilag teljesen elvesztették értéküket, Cantillon visszavásárolta őket a régi ár töredékéért, és helyreállította a letéteket, biztosítva ezzel a tetemes hasznot saját maga számára. Végül követelte az általa
kiutalt kölcsönök visszaﬁzetését az ügyfeleitől, akik képtelenek voltak visszatéríteni
a pénzt, mivel a fedezet szinte semmit nem ért. Ezek a csalárd tettek vezettek több129 Richard

Cantillon elsőként jelentette ki, hogy a „biztonságos” banki működés csakis 100%-os
tartalékarány fenntartásával kivitelezhető. Lásd Essai sur la nature du commerce en général, névtelen
londoni kiadás (Fletcher Gyles in Holborn, 1755). Meglepő módon, Murray Rothbard nem említi ezt a
Cantillonról szóló nagyszerű tanulmányában. Lásd Rothbard, Economic Thought Before Adam Smith,
345–362. oldal.
130 Thornton bankja – a tulajdonos halála után – egészen 1825 decemberéig nem bukott meg. Lásd
F. A. Hayek bevezetését Henry Thornton An Inquiry into the Nature and Effects of the Paper Credit of
Great Britain című könyvében a 34–36. oldalon, amit eredetileg 1802-ben publikáltak, majd 1978-ban
Augustus M. Kelley újra kiadott. A. E. Murphy szintén megemlíti, hogy Law és Cantillon azok a közgazdászok, akiket gyilkossággal és egyéb bűntényekkel vádoltak meg. Lásd A. E. Murphy, Richard
Cantillon: Entrepreneur and Economist (Oxford: Clarendon Press, 1986), 237. oldal. Thornton vallási
és erkölcsi tekintélye legalább megvédte őt az atrocitásoktól.
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szörös bűnvádhoz és polgári perekhez Cantillon ellen, aki nem sokkal letartóztatása
és bebörtönzése után elhagyni kényszerült Franciaországot, és Angliába menekült.
Cantillon saját védelmére a középkori írók által is gyakran használt érvelést vezette elő, akik összekeverték a szabálytalan letéteket a kölcsönökkel. Cantillon azzal próbálta megvédeni magát, hogy az állította, a nála elhelyezett értékpapírok (mint
számozatlan helyettesíthető áruk) nem képeztek valós letéteket, csak egy kölcsönről volt szó, ami során a tulajdonjogot és elérhetőséget teljes mértékben a bankárnak
adták át. Így Cantillon tökéletesen „jogszerűnek” ítélte cselekedeteit. Mindazonáltal
tudjuk, hogy jogi érvelése nem állja meg a helyét, és habár az értékpapírok letétbe helyezése helyettesíthető áruk szabálytalan letétjét jelentette, azok biztonságba helyezésére és folyamatos elérhetőségük biztosítására való kötelezettség fennmaradt. Így
hát Cantillon eladta a részvényeket, károsítva ezzel ügyfeleit, és egyértelműen a jogtalan kisajátítás bűntettét elkövetve. F. A. Hayek így ír Cantillon magyarázkodásáról:
Nézőpontja szerint – ahogyan azt később megmagyarázta – a nála letétbe helyezett részvények, mivel szám szerint nem regisztrálták őket, nem képeztek valódi letéteket. A vállalat természetesen óriási haszonra tett szert így, mivel olcsón vissza tudta vásárolni a drágán eladott részvényeket, miközben a tőke, amiért magas kamatokat számoltak fel nem
vesztett értékéből. Amikor Cantillon – aki részben saját maga jutott előnyökhöz – a komoly károkat elszenvedő spekulánsoktól a kölcsönök visszaﬁzetését kérte, majd beperelte őket és benyújtotta követeléseit, azok szintén bíróság elé citálták őt és csalással, valamint uzsoráskodással vádolták meg. Miután bemutatták, hogy Cantillon és a vállalat között kapcsolat van, bebizonyították, hogy az üzérkedések Cantillon közvetlen irányítása
alatt történtek, amiért személyesen kell vállalnia a felelősséget.131

A következő fejezetben elmagyarázzuk, hogy a szabálytalan értékpapírletétekkel
kapcsolatos szabályok megszegése jogi szempontból éppen olyan korrupt, mint a
szabálytalan pénzletétek szabályainak megszegése. A 20. századból tökéletes példa
erre a Barcelonai Bank és más katalóniai bankok bukása, melyek szisztematikusan
fogadtak el szabálytalan értékpapír letéteket anélkül, hogy teljes megőrzésüket teljesítették volna.132 Ehelyett, hogy haszonra tegyenek szert, számos spekulatív ügylethez

131 Lásd Hayek, „Richard Cantillon (1680–1734)”, in: The Trend of Economic Thinking, 13. fejezet,

245–293. oldal, különösen a 284. oldal. Lásd még Cantillon ügyvédjének jelentését: Henry Cochin,
Memoire pour Richard Cantillon, intimé & apellant (Paris: Andre Knapen, 1730).
132 A szabálytalan értékpapírletétekről, valamint a kisajátításnak arról a formájáról, ami Cantillon és
később a katalóniai bankárok gyakorlatára jellemző, lásd: La cuenta corriente de efectos o valores de
un sector de la banca catalana: su repercusión en el crédito y en la economía, su calificación jurídica
en el ámbito del derecho penal, civil y mercantil positivos españoles según los dictámenes emitidos por
los letrados señores Rodríguez Sastre, Garrigues, Sánchez Román, Goicoechea, Miñana y Clemente
de Diego, seguidos de un estudio sobre la cuenta de efectos y el mercado libre de valores de Barcelona por D. Agustín Peláez, Síndico Presidente de la Bolsa de Madrid (Madrid: Delgado Sáez, 1936).
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használták fel őket, természetesen megkárosítva ezzel a tulajdonosokat, ugyanúgy,
ahogyan Cantillon tette 200 évvel azelőtt. Richard Cantillont a bebörtönzés
folyamatos fenyegetettsége, húszévnyi pereskedés és két letartóztatás után, 1734ben különös kegyetlenséggel gyilkolták meg londoni otthonában. Habár a hivatalos
verzió az, hogy egy ex-szakács, aki azért ölte őt meg, hogy kirabolja, testét elégette,
az is elképzelhető, hogy egy hitelezője követte el a gyilkosságot, vagy akár az is
lehetséges, hogy ahogyan azt életrajzírója, A. E. Murphy felvetette Cantillon
megrendezte saját halálát, hogy megmeneküljön a többéves jogvita és pereskedés
elől.133

133 Antoin

E. Murphy, Richard Cantillon: Entrepreneur and Economist (Oxford: Clarendon Press,
1986), 209. és 291–297. oldal. Hogy alátámassza utolsó elméletét, Murphy a következő tényeket említi: (1) Cantillon a gyilkosságát megelőző napon értékpapírjainak egy jelentős részét likviddé tette; (2)
Cantillon teste a felismerhetetlenségig elégett; (3) családja furcsa közönyt tanúsított halálát követően;
és (4) a vádlott különösen viselkedett, egyáltalán nem úgy, mint egy tipikus bűnöző.
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HARMADIK FEJEZET

KÍSÉRLETEK A RÉSZLEGES TARTALÉKKAL
MŰKÖDŐ BANKRENDSZER TÖRVÉNY ÁLTALI
IGAZOLÁSÁRA

Ez a fejezet azoknak az elméleti szintű kísérleteknek a kritikai vizsgálatával foglalkozik, amelyek a részleges tartalékkal működő bankrendszer törvény általi igazolására irányultak. Mérlegelni fogjuk az olyan pénzügyi, rendhagyó letéti szerződés
jogi támogatását célul kitűző érveléseket, mely értelmében a letéteményes a látra
szóló betétben található pénzt saját egyéni céljaira használhatja fel. Az első fejezetben bemutatott jogi doktrína és a következő fejezetek gazdasági elemzésének
fényében két fő védelmi sáv megvitatására kerül majd sor.

1. BEVEZETÉS
A részleges tartalékkal működő bankrendszer igazolására felhasznált jogi doktrínák
ex post facto, azaz visszaható hatállyal kerültek megfogalmazásra, és nem bizonyos
jogi intézkedések táptalajául szolgáló, már korábban is létező jogi alapelveken
alapultak. Éppen ellenkezőleg: ahogy azt már az előző fejezetben is elmagyaráztuk, a
banki gyakorlatok hosszú időn keresztül megsértették az alapvető, általános érvényű
jogi alapelveket, és tették mindezt válaszul azokra a sajátságos körülményekre (emberi kapzsiság; nem megfelelő szabályozás; a kormányok pénzügyi szükségletei,
a hatóságok módszeres beavatkozása; illetve a kamatok kánonjogi eredményéből,
a depositum confessatumból eredő összevisszaság), melyek összejátszottak e jogsértések lehetővé tételében. Amint az logikus, egy ilyen széles körű gyakorlat jogi
alapjának hiánya a bankárokat és az elméleti szakembereket egyaránt arra sarkallta,
hogy hamar alkalmas jogi igazolást keressenek.
Mi több, e belső kényszert az a tény is alátámasztotta, hogy majdnem minden
esetben a kormány vagy a hatóságok váltak a tisztességtelen banki gyakorlatok
fő haszonélvezőivé. A politikai hatóságok és az értelmiség közötti hagyományos
szimbiózist ﬁgyelembe véve nem meglepő hát, hogy az utóbbi csoportot az előb-
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bi kényszerítette az általa engedélyezett és támogatott gyakorlatok jogalapjainak felkutatására.1
A megfelelő jogalapok megtalálása elengedhetetlen volt azon érdekek egész hálózatának a túléléséhez, melyeknek a részleges tartalékkal működő bankrendszer biztosította a kereteit. Bármely tanult ember számára világos volt, hogy e gyakorlatoknak stabilabb alapon kellene nyugodnia egy puszta de facto helyzetnél. Nem elég felfogni és határozottan állítani azt a tényt, amint teszi azt Shepard B. Clough is, hogy
[az aranyművesek] tulajdonképpen még a nekik megóvás céljából átadott pénzt is kölcsönadták, mégpedig abból az elméletből és tapasztalatból kiindulva, hogy mindössze
annyi pénznek kellett rendelkezésükre állnia, amennyivel a letevők előre látott, aktuális igényeit fedezni tudták. E gyakorlat késztette őket a „ﬁzetési ígérvények”, vagyis az
„aranyművesek váltóinak” kibocsátására, melyek a modern bankjegyekhez hasonlóan
kézről kézre jártak. E „ﬁzetési ígérvények” értéke – melyeket az ügyfelek letétjeinek felhasználásával lehetett kiﬁzetni – voltaképpen már meghaladta a letétben lévő pénz öszszegét; ennek megtörténtével pedig létrejött a papír kibocsátásával létrehozott hitel – ami
egy igen jelentős felfedezés volt.2

Mindazonáltal – bármilyen „jelentősnek” is tartja valaki a „felfedezést”, hogy a letevők pénzének felhasználása csaló módon is lehetséges, vagy hogy a ténylegesen
letétbe helyezettnél nagyobb összegről szóló letéti elismervényeket is ki lehet állítani – nyilvánvaló, hogy e cselekmények mindegyikében megtalálható a hűtlen
kezelés összes többi variációjának jellemvonása, melyek mindig is a büntetőjogi
szakértők által elvégzett doktrinális elemzések tárgyai voltak. A cselekmények e két
csoportja közötti hasonlóság olyan nyilvánvaló tehát, hogy az elméleti szakemberek
egy hasonló jogi szabálytalanság gazdasági jelenléte láttán képtelenek voltak közömbösek maradni.
Ebből kiindulva nem meglepő, hogy nagy erőfeszítések történtek annak igazolására, ami egyébként teljesen igazolhatatlannak tűnik, miszerint a megóvás céljából letétbe helyezett pénzösszegek hűtlen kezelése és a ténylegesen letétbe helyezett összegeknél nagyobb összegről szóló letéti elismervények kibocsátása az általános jogi alapelvek szemszögéből jogszerű. Az érdekelt felek (főként bankárok és
kormányok) számára azonban olyan fontos volt, hogy egy korrupt, bűnös gyakorlat
egyszerű jogosnak nyilvánítása helyett – a rengeteg látszat és tervezés dacára végül
azonban mégis ez történt – végre helytálló elméleti igazolást találjanak, hogy számos
jogász igyekszik egy mára már mindennapos eljárás jogszerűségét igazolni.
1

Lásd Bertrand de Jouvenel „The European Intellectuals and Capitalism” című, a Friedrich A.
Hayek által szerkesztett, Capitalism and Historians (Chicago: University of Chicago Press, 1954) címet viselő könyvben megjelent értekezését.
2 Shepard B. Clough, The Economic Development of Western Civilization (New York: McGrawHill, 1959), 109. oldal.
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A részleges tartalékok rendhagyó letétben történő felhasználásának igazolása érdekében tett elvi erőfeszítések két nagy csoportra oszthatók. A doktrínák első csoportjának célja az volt, hogy a rendhagyó letéti szerződést és a kölcsönszerződést azonosnak
tekintve elsimítsa a problémát. Az elméletek e csoportját részletes vizsgálatnak fogjuk
alávetni, és azt is bizonyítjuk majd, hogy jogi szempontból e két szerződésre lehetetlen azonosként tekinteni. A doktrínák második és időben jóval közelebbi csoportjának
témájában írók annak elismerésével kezdik, hogy a kölcsön-, illetve a rendhagyó letéti szerződés között alapvető különbségek vannak. E szakemberek erőfeszítéseiket a
„hozzáférhetőség” új jogi fogalmának megalkotására összpontosították, és úgy tartják,
hogy ezen elképzelést „lazán” kell értelmezni – azaz a bankároktól csupán annyi lenne elvárható, hogy befektetéseiket körültekintően kivitelezzék, illetve hogy mindenkor tegyenek eleget mind a szabályozásoknak, mind a bankokra vonatkozó törvénykezésnek. Az elméletek e második halmazának részletes tanulmányozása azt bizonyítja
majd, hogy ezen elméletek végül előidézik az első csoport kudarcba fulladt kísérletéhez való visszatérést, vagyis a részleges tartalék rendhagyó letétben való alkalmazását
a letéti szerződés és a kölcsönszerződés azonosnak tekintésével akarják majd igazolni.
E második halmaz doktrínái ily módon ugyanazokba a hibákba és jogi ellentmondásokba esnek bele, melyeket az első csoport doktrínáinál is látni fogunk. A következő fejezetben ezenkívül kifejtjük majd azt is, hogy a hozzáférhetőség – a „nagy számok törvénye” alapján megvalósuló – új értelmezési módjának elvi magva a gazdaságelmélet
szempontjából miért nem elfogadható.
Levonhatjuk hát a következtetést, hogy a részleges tartalékkal működő bankrendszer törvény szerinti igazolására irányuló (a látra szóló letéteket illető) múltbeli kísérletek nem jártak sikerrel. Mindez megmagyarázza a banki gyakorlat e típusának
doktrínáiban folytonosan észlelhető félreérthetőséget, a téma feldolgozásakor felmerülő, az érthetőség és az őszinteség kétségbeesett kerülésére irányuló erőfeszítéseket, az elszámolási kötelezettség általánossá vált hiányát, és végül – lévén a részleges tartalékkal működő bankrendszer gazdasági szempontból képtelen egymagában
fennmaradni – azt a tényt, hogy e banki gyakorlat annak a központi banknak a támogatását élvezi, mely a szabályozásokat megalkotta és az egész szerkezet összeomlásának megakadályozásához szükséges likviditást mindenkor biztosította.
A 8. fejezetben tárgyalásra kerül majd a központi bankrendszer, valamint egy elméleti elemzés kereteiben bemutatjuk, hogy a pénz államosítása, illetve mind a központi banknak a bankrendszerre vonatkozó szabályozása, mind az azt meghatározó
jogszabályai képtelenek voltak egy olyan szilárd pénzügyi rendszer fenntartására,
mely a konjunktúraciklusokat kikerüli, a bankválságokat pedig elhárítja. Levonhatjuk hát a következtetést, hogy a részleges tartalékkal működő bankrendszer, noha élvezi egy központi bank támogatását és védelmét, úgyszintén elbukott.
A 3. fejezet végén a pénzügyi szerződések számos új típusát megvizsgáljuk majd;
közülük néhány a bankárok által a bankletétekkel kapcsolatosan használtakra emlékeztet. Főként a „visszavásárlási megállapodásokat” tartalmazó különböző pénzügyi
műveletekre fektetünk majd hangsúlyt. Bebizonyítjuk, hogy maguk után vonják a tör-
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vény megkerülését; bármikor, amikor a megállapodás végrehajtásának idején egy előzőleg megállapított ár kiﬁzetése a másodlagos piaci ártól függetlenül garantálva van,
ezek a műveletek egy valós letéti szerződést rejtenek. Végül, de nem utolsósorban vetünk egy pillantást a banki ügyekkel kapcsolatos pénzügyi műveletek és az életbiztosítással kapcsolatosak közötti mélyen gyökerező, alapvető különbségekre. Utóbbi
a valós megtakarítás egy olyan, az érvényesség minden feltételének megfelelő formáját jelenti, melyben a „jelenlegi” árucikkek „jövőbeni” cikkekkel cserélődnek el.
Egy különösen vonzó tulajdonságokkal bíró csere ez, de ezen tulajdonságok semmiképp nem foglalják magukban a látra szóló letétek kisajátítását, a hitelek létrehozását,
sem a támogatás nélküli nyugtaadást. Megtárgyaljuk még a legfrissebb, a kormányzati törvénykezésben legkézzelfoghatóbb, a két intézménytípus (az életbiztosítás és a
bankügy) közötti hagyományos jogi és technikai határvonalak elködösítése és elhomályosítása felé hajló tendencia által a biztosítási üzletre gyakorolt bomlasztó hatást
is. Foglalkozunk még azzal a legújabb, a biztosítási üzletre gyakorolt – a kormányzati
törvénykezésben leglátványosabban jelen levő – bomlasztó hatással is, amit a két intézménytípus (az életbiztosítás és a bankügy) közötti hagyományos jogi és technikai
határvonalak elködösítését és elhomályosítását célzó tendencia okoz.

2. MIÉRT LEHETETLEN AZONOSNAK TEKINTENI A RENDHAGYÓ
LETÉTET ÉS A KÖLCSÖN- VAGY MUTUUM SZERZŐDÉST

A zavar gyökerei
A pénzügyi rendhagyó letéti szerződésnek a kölcsön- vagy mutuum szerződéssel
való azonosítására irányuló törekvések különösen azok számára vonzók, akik a banki
gyakorlatokból a legtöbb hasznot húzzák – ezek a bankok és a hatóságok. Az első
fejezetben – melyben mindkét intézmény jogi természetének magyarázata szerepelt –
rámutattunk, hogy a kölcsön nem csupán a kölcsönzött tétel tulajdonjogának, hanem
egyúttal teljes hozzáférhetőségének átruházását is jelenti, ami révén a kölcsönvevő
az adott tételt tetszőleges módon felhasználhatja, vagyis többek között befektetheti
vagy elköltheti azt. Figyelembe véve, hogy végtére is pontosan ez az, amit a bankárok a látra szóló letéteket alkotó pénzek kisajátításakor tesznek, számukra nyilván a
rendhagyó letéti szerződések és a kölcsönszerződések azonosként kezelése az ideális jogi megoldás. Mi több, létezik egy elcsépelt jogi kifogás, melyet örökösen az
e két szerződéstípus azonossága mellett szóló érvek alátámasztására használtak.
Pontatlan, felületes, és így hangzik: mivel a rendhagyó letéti szerződés helyettesíthető javak letétbe helyezéséből áll, és valós lényege a letétbe helyezett egyéni
– lévén egymástól nem megkülönböztethető – tételek tulajdonjogának szükségszerű
átruházását jelenti, a letét és a kölcsön természet szerint egy és ugyanaz, hiszen a
tulajdonjog átruházódása mindkét intézménynek velejárója.
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Az első fejezetben láthattuk, hogy ez az eszmefuttatás téves, felületes és nehezen
érthető. Valójában még úgy is, hogy a tulajdonjog mindkét esetben átruházódik, a két
szerződés gyökeresen különbözik egymástól a dolog hozzáférhetőségét – ami a szerződések lényeges tulajdonsága – illetően. Hisz míg a kölcsönszerződésben a dolog
tulajdonjoga mellett teljes hozzáférhetősége is átruházódik, a rendhagyó letéti szerződés igazi lényege megkívánja a megőrzés és a megóvás céljának túlsúlyba kerülését. Ennek megfelelően, noha elméletben tekinthetjük úgy, hogy a tulajdonjog átruházódik, a gyakorlatban az ilyen átruházás ﬁgyelmen kívül hagyható, hiszen a helyettesíthető dolog megőrzése vagy megóvása megköveteli a tantundemnek a letétes részére történő folyamatos rendelkezésre állását. Ennélfogva még ha a tulajdonjog mindkét intézmény esetében ugyanabban az értelemben ruházódna is át, egy lényeges jogi különbség azonban még mindig fennállna közöttük, ez pedig nem lenne
más, mint a hozzáférhetőség különbözősége.
Meglepetésként hathat, hogy a jogászok, akik a letéti szerződés és a mutuum
vagy kölcsönszerződés azonosnak tekintése mellett döntöttek, átsiklottak egy ilyen
szembeszökő különbség felett. A szerződések közti asszociáció oly mértékben erőltetett, az érvek pedig oly mértékben gyengék, hogy elképesztő, hogy elméleti szakemberek egy bizonyos csoportja megpróbálta mindezt védelmezni. Kísérletüknek
azonban létezik egy történeti-elméleti magyarázata, a depositum confessatum, mely
a középkorban született meg a kamat egyházjogi betiltásának elkerülését célul kitűző
erőfeszítésekből. Bár már bizonyítottuk, hogy a kamat kanonikus tilalma és a részleges tartalékkal működő bankrendszer között igen csekély közvetlen kapcsolat áll
fenn, a depositum confessatum mégis a kettő közötti erős, közvetett kapocsként szolgált. Már tudjuk, hogy a római jog ideje óta ha egy letéteményes megsértette a letéti szerződés megóvásra irányuló lényeges tulajdonságát, illetve úgy sajátított ki letéteket, hogy aztán képtelen volt az összegeket a letétes kérésére azonnal visszaszolgáltatni, a letéteményest kamat ﬁzetésére kötelezték. Ezután pedig, ﬁgyelmen kívül
hagyva bármely egyéb előrelátható polgári pert vagy bűnvádi eljárást (az actio furtit,
vagyis a lopási keresetet, illetve az actio depositit, ami a letevő keresete a letéteményes ellen a dolog visszaadása iránt), ahogyan az logikus, beadásra került még egy
olyan kereset is, melynek célja a késedelmi kamat, illetve a hozzáférhetőség elvesztéséért járó, a letéteményes által a letevő pénzének visszaadásáig felszámított kamat
megszerzése volt.3 Könnyű hát megérteni, hogy a középkorban milyen kényelmes
és alkalmas volt a kölcsönöket a kamatﬁzetés jogszerűvé, törvényessé és társadalmilag elfogadottá tételének érdekében letétnek álcázni. Éppen ezért a bankárok szisz3 Mint tudjuk, a tény, miszerint a pénzügyi rendhagyó letét egy letéti szerződés, azt jelenti, hogy az
actio depositi directa (a római jogban a „directa” az ún. egyenlőtlenül kétoldalú kötelmek esetén a főkövetelés keresetét jelentette) vonatkozik rá. E fogalom, melyet római jogászok dolgoztak ki, a betétesre hagyja annak bármikori eldöntését, hogy a letétjét mikor kívánja saját részére visszautaltatni. Ez a
hozzáférhetőség olyannyira határozott, hogy a letétes igénye egyenértékűnek számít a letétbe helyezett
pénz tulajdonjogával – hiszen a letét tantundeméhez teljes mértékben és azonnal hozzáférhet.
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tematikusan olyan tevékenységekbe fogtak, melyekben a felek nyíltan kijelentették,
hogy letéti szerződést, nem pedig kölcsönszerződést kötnek. Ám ahogy a latin mondás tartja, excusatio non petita, accusatio manifesta (vagyis a kéretlen mentegetőzés
egyenlő az önváddal). Egy valós letét esetében valójában nem volt szükség bármiféle egyértelmű kijelentés megtételére – ám ha ez mégis megtörtént, úgy mindössze
egy kölcsön- vagy mutuum szerződés elfedésére irányuló kísérletre világított rá. Egy
kölcsön letétként történő álcázásának célja a kamatozó kölcsönök szigorú kanonikus
tilalmainak megkerülése és számos – mind gazdaságilag, mind társadalmilag – igen
fontos, valós hiteltranzakció lehetővé tétele volt.
A depositum confessatum elhomályosította a rendhagyó letéti szerződés és a kölcsön- vagy mutuum szerződés közti, kétségkívül nyilvánvaló jogi határokat. Legyen bármi egy tudós álláspontja az uzsora kanonikus tilalmát illetően, a depositum
confessatum majdnem szükségszerűen a letéti szerződések mutuum szerződésekkel
való „természetszerű” azonosításához vezetett. Egy olyan elméleti szakember számára, aki a kanonikus tilalom minden egyes megsértését és a kamatok elrejtésének minden egyes esetét fel akarta tárni, majd le akarta leplezni, bármi, ami „letétnek” hangzott, már eleve feltétlenül gyanúsnak hatott; e szempontból pedig a legkézenfekvőbb
és leghatékonyabb megoldás a letétek kölcsönökkel való automatikus azonosítása és a
kamatﬁzetés minden egyes esetre érvényes helytelenítése volt, függetlenül a tevékenység külső jogi megjelenésétől. A „liberálisabb” moralisták paradox módon nem álltak
meg a letétek jogi létezésének és a késedelmi kamat ﬁzetésének ebből következő jogszerűségének megvédésénél – ennél tovább mentek, rámutatva arra, hogy az ilyen letétek végtére is kölcsönök voltak, s ennélfogva a bankárok a pénzt felhasználhatták,
vagy akár be is fektethették. E szerzők nem csupán a kamatﬁzetés igazolásának védelmére, hanem egy olyan intézmény törvényesítésére is törekedtek, mely engedélyezte
ugyanazokat a befektetéseket vagy a „jelenlegi” dolgok „jövőbeli” dolgokra való elcserélését, melyeket hagyományosan a kölcsönszerződés tett lehetővé. A csereüzlet e
típusára továbbá meglehetősen nagy szükség volt az ipar és a kereskedelem szempontjából is. A középkor folyamán a jogi szövegeket magyarázó legtöbb jogász ezen az állásponton volt. Amint azt az előző fejezetben is láttuk, ugyanezt a véleményt osztotta a
salamancai iskola számos tagja, köztük például Luis de Molina is – ők úgy hitték, hogy
a pénzügyi rendhagyó letéti szerződés egy olyan „bizonytalan kölcsön” volt, melyben
a pénz tulajdonjoga a bankárra száll (erről láthattuk, hogy helyettesíthető pénz letétbe helyezésének esetében elfogadható) a teljes hozzáférhetőséggel (erről pedig tudjuk,
hogy lehetetlen, és a letét igazi lényegével is ellenkezik) együtt.4
4 Lásd Luis de Molina Francisco Gómez Camacho által szerkesztett és előszóval ellátott, Tratado
sobre los cambios című művének 138. oldalát. Ahogy azt láttuk, Juan de Lugo és Domingo de Soto, bár
utóbbi jóval kisebb mértékben, de ugyanazt az álláspontot foglalja el, mint Molina. A salamancai iskola összes többi tagja – kiváltképpen dr. Saravia de la Calle – a római tradícióhoz hű, bölcs jogászok lévén a rájuk gyakorolt nyomás és az általuk tapasztalt gyakorlatok ellenére ellenezték a részleges tartalékkal működő bankrendszert.
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Ráadásul, ahogy azt már láttuk, az ír bankár és közgazdász, Richard Cantillon az
ellene a nála helyettesíthető javakként letétbe helyezett értékpapírok rendhagyó letéti szerződés útján történő elsikkasztása miatt indult polgári perekben és bűnvádi
eljárásokban az egyetlen olyan elvi indoklással igyekezett megvédeni magát, mely
akkor az ő álláspontját támasztandó született. Mindez a Franciaországban a John
Law-féle rendszer által kiváltott spekulációs hullám idején történt. Ez pedig a következő volt: mivel a szerződés „rendhagyó” letétre szólt – vagyis az értékpapírok
helyettesíthető javaknak voltak tekintendők –, mind a tulajdonjog, mint a hozzáférhetőség teljes átruházódása megvalósult. Ily módon törvényes úton juthatott hozzá
a részvényekhez, illetve tudta azokat eladni és piaci spekuláció céljára felhasználni
anélkül, hogy bármiféle bűncselekményt követett volna el, vagy letevőit megkárosította volna.5
A Richard Cantillon védője által használt jogi érvelési vonalat tudósok a pénzügyi rendhagyó letétre – és nem az értékpapírok rendhagyó letétjére – vonatkozóan
dolgozták ki. Következésképpen: ha a pénzügyi letéti szerződés és a mutuum szerződés azonosnak tekintése jogilag helyénvalónak és indokoltnak számít, ugyanez lenne
alkalmazható mutatis mutandis – azaz a megfelelő tényezők megváltoztatásával – a
helyettesíthető javak minden más letétjére is – különösen az értékpapírok mint egymástól nem megkülönböztethető dolgok letétjére. Ennélfogva nyomatékosítanunk
kell, hogy értékpapírok rendhagyó letétjének esetén a tulajdonjog és a hozzáférhetőség teljes átruházódásának jogszerűsége ellen szóló bármely lehetséges elvi elemzés
egyúttal végül erőteljes, a részleges tartalék pénzügyi letéti szerződésben való használata ellen szóló jogi indoklást alkot. Joaquín Garrigues, a nagy spanyol merkantilista felismerte ezt a tényt. A következőt állítja:
Az eddigi okfejtés nyomán leszögezhetjük tehát, hogy amikor egy ügyfél a bankra bízza
részvényeit, letéti szerződést kíván kötni a bankkal; ezen állítás megtétele után azonban
tudomást szerzünk egy hasonló, de más pénzügyi céllal bíró szerződésről is. E szerződés
magában foglalja egy helyettesíthető dolog (pénz) bankra bízását, a pénztárosi szolgáltatásokat pedig a bank nyújtja. Ez – ahogy azt a folyószámla védelmezői mondják majd –
megint egy kivételes szerződés, melyet banki dokumentumokban sem kölcsönnek, sem
letétnek nem neveznek, és mely ugyanazokkal a joghatásokkal jár, mint az értékpapír-folyószámlák – ezek pedig nem mások, mint a tulajdonjog bankra történő átruházása, illetve a bank által a tantundem visszatérítése.6

5 Lásd

F. A. Hayek, „Richard Cantillon (1680–1734)”, in: The Collected Works of F. A. Hayek, 3.
kötet (The Trend of Economic Thinking: Essays on Political Economists and Economic History), 159.
oldal. Lásd még Henry Higgs klasszikus cikkét: „Richard Cantillon”, The Economic Journal 1 (1891.
június): 276–284. oldal. Végül, de nem utolsósorban a témában lásd A. E. Murphy Richard Cantillon:
Entrepreneur and Economist című könyvét, továbbá Cantillon ügyvédjének, Henri Cochinnak a
Memoire pour Richard Cantillan című írását is érdemes elolvasni.
6 A témában lásd a La cuenta corriente de efectos o valores de un sector de la banca catalana y el
mercado libre de valores de Barcelona című könyvben a „Dictamen de Joaquín Garrigues” című cikk-
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Garrigues hiába próbálja erőltetett és nem meggyőző módon elhitetni velünk, hogy
e két letét különböző, világos, hogy a helyettesíthető javak (pénz és értékpapírok)
két rendhagyó letéti szerződése lényegében azonos; ennélfogva ha az egyik esetben
(a pénz letétbe helyezésekor) elfogadjuk az adott dolog hozzáférhetőségének átruházódását, ugyanezt kell tennünk a másik esetben is. Következésképpen az egyik eset
(az értékpapírok letétbe helyezése) jogszerűsége a másik (pénz letétbe helyezése)
jogszerűségének megtagadása nélkül megtagadható.7 Befejezésül elmondhatjuk,
hogy a Cantillon által a védelmében használt jogi érvek a pénzügyi rendhagyó letéti
szerződésre vonatkozó elméletekből származnak – és ha megalapozottnak vesszük
őket, úgy ezek igazolják Cantillon által az ügyfelek nyilvánvaló rászedését, valamint később az értékpapírok rendhagyó letétjével összefüggő, más országokban
– különösen Spanyolországban – folytatott temérdek szabálytalan és csaló tevékenységet is. Katalán bankárok a 20. században elkövettek egy hasonló csalást, és e
magatartás tisztességtelen és bűnös természetét a spanyol tudósok helyesen és egyhangúlag felismerték.8

A szokásjog téves doktrínája
A pénzügyi rendhagyó letéti szerződést a kölcsön- vagy mutuum szerződéssel
azonossá tévő doktrína az angolszász szokásjogban is domináns volt, mégpedig a
kötelező érvényű ügyrendszerben történő törvényalkotás útján. A 18. század végén
és a 19. század első felében több olyan kereset is benyújtottak, melyben a letevők –
mihelyst rájöttek, hogy letétjeik visszafizetését nem tudják biztosítani – bankárjaikat
sikkasztás és megóvási kötelezettségeik gyakorlásában elkövetett csalás vádjával
ben (159–209. oldal) írtakat. E figyelemre méltó könyvben sok, azon állítás ellen szóló érv, mely szerint az értékpapírok, mint helyettesíthető dolgok rendhagyó letétjének esetén a teljes hozzáférhetőség
átruházódik, a pénz mint helyettesíthető dolog rendhagyó letétjét illetően tehát ugyanezen elmélet kritikájára szintén közvetlenül alkalmazható. Amint eljön az ideje, tanulmányunkban felhasználjuk majd
ezeket az érveket.
7 Ennek ellenkezője egy megengedhetetlen logikai ellentmondás lenne; Florencio Oscáriz Marco
azonban beleesik ebbe a hibába. Fenntartja, hogy a tömegáruk letétjei nem rendhagyó letétek, „mivel
csak összekeverésükre van hatáskör, felhasználásukra nincsen, szabad megszerzésükre pedig még annál is kevesebb”, míg egy másik helyettesíthető dolog (a pénz) letétjeinek esetében rejtélyes módon úgy
gondolja, hogy megvalósul a használati jog és a hozzáférhetőség átruházódása, mely átruházódás a letéteket „kölcsönökké” alakítja át. E fogalmi hiba mellé Oscáriz ráadásul egy terminológiai hibát is elkövet: a tömegáruk letétjei „kivételes esetének” elemzésében idézi a spanyol legfelsőbb bíróság olívakereskedők által olaj letétbe helyezésének ügyében született határozatát (1948. július 12-i spanyol legfelsőbb bírósági határozat). A valóságban azonban a tömegáruk letétje az elképzelhető legjobb példa a
helyettesíthető javak letétjére vagy a rendhagyó letétre. Részletesebben lásd Oscáriz Marco El contrato
de depósito: estudio de la obligación de guarda című könyvének 110–112. oldalait.
8 Lásd: La cuenta corriente de efectos o valores de un sector de la banca catalana y el mercado
libre de valores de Barcelona.
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perelték be. Sajnálatos módon azonban a brit ügyrendszer ítéletei bankárok, banki
szokások, sőt még a kormány által is kifejtett nyomás áldozataivá váltak, és az a
döntés született, hogy a pénzügyi rendhagyó letéti szerződés semmiben nem különbözött a kölcsönszerződéstől, és hogy így a letéteseik pénzét önös céljaikra felhasználó bankárok nem vétkesek sikkasztás bűntettében.9 Mindezen bírósági határozatok között is érdemes mérlegelnünk Lord Cottenham bíró 1848-ban – többek
között a Foley kontra Hill ügyben – hozott döntéseit. Az említett ügyben a bíró arra
a téves következtetésre jut, hogy
a bankár őrizetére bízott pénz tulajdonképpen a bankár pénze, és mint olyannal, kedve
szerint bánhat vele. Amennyiben felhasználja, nem bűnös sikkasztás vádjában. Nem vonható felelősségre a főkötelezett által, ha a pénzt kockára teszi, vagy ha ötletszerű spekulációba bocsátkozik; nem köteles azt főkötelezettje tulajdonaként birtokolni vagy kezelni – azonban természetesen felelősséggel tartozik a pénzért, hiszen annak átvételével az
ő kezéhez kiﬁzetett összeggel azonos összegnek a visszaﬁzetésére szerződött, ha és amikor a főkötelezett azt kéri.10

Az ítélkezés jellegét tekintve nem meglepő, hogy Richard Cantillon Franciaországból
Angliába szökött, lévén az ottani pénzügyi gyakorlatok jóval kevésbé voltak szigorúak, és amint azt láttuk, a bírósági határozatok végül az érvelésnek ugyanazt
a vonalát védelmezték, melyet saját védelmében ő is használt. Ezzel szemben a
kontinentális Európában a római joghagyomány még mindig jelentős befolyással
bírt. Római jogászok kifogástalanul fogalmazták meg a pénzügyi rendhagyó letét

09 A határozathozatal

e típusa ellentétben áll azon kijelentés révén megszületett megcáfolhatatlan
ítéletek tendenciájával, mely szerint a gabonát letéteményezés céljából raktározó személyek csaló üzleti magatartást tanúsítottak, amikor 1860-ban eltulajdonították a megőrzés céljából rájuk bízott gabonakészletek egy részét, majd azzal a chicagói piacon spekuláltak is. E meghökkentő esetre reagálva
Rothbard így tűnődik:
„Miért fejlődött a gabonaraktározási törvény, ahol a feltételek – a helyettesíthető javak letétbe helyezésének feltételei – ugyanazok, ... homlokegyenest az ellenkező irányba? ... Lehetséges volna, hogy
a bankárok által végrehajtott lobbitevékenység hatásosabb volt a gabonatermelőkénél?” (Murray N.
Rothbard, The Case Against the Fed (Auburn, Ala.: Ludwig von Mises Institute, 1994), 43. oldal)
Ugyanezen törvényes jogi doktrína volt szemmel látható az olívaolajnak olajsajtoló üzemekben
nagy tételben történő letétbe helyezésére vonatkozó spanyol bírósági határozatokban. (Lásd a Spanyol
Legfelsőbb Bíróság 1948. július 2-án hozott határozatát.)
10 Lásd E. T. Powell Evolution of the Money Markets (London: Cass, 1966) című könyvének 73. oldalán szereplő megjegyzést, valamint Mark Skousen The Economics of a Pure Gold Standard (Auburn,
Ala.: Ludwig von Mises Institute, 1977) című könyvének 22–24. oldalain fellelhető, jelen döntéssel kapcsolatos észrevételeit. Lord Cottenham ítéletének két precedense is volt: az első Sir William
Grant az 1811-es „Carr kontra Carr” ügyben született határozata, a második pedig az öt évvel későbbi
„Devaynes kontra Noble” ügyben hozott ítélete. Lásd J. Milnes Holden The Law and Practice of Banking című műve Banker and Customer (London: Pitman Publishing, 1970) címet viselő első kötetének
31–32. és 52–55. oldalait.

bank_1_tord.indd 111

2014.10.02. 11:24:57

112
természetét, melyet a megóvási kötelezettségre, illetve a bankoknak a náluk letétbe
helyezett összegek kisajátításának törvénytelenségére alapoztak. Richard Cantillon
félelme tehát érthető. Akkoriban szökött el a kontinentális Európából, amikor az
Amszterdami Bank még teljes presztízsével és százszázalékos tartalékrátával11
működött. A rendhagyó letét fogalma ráadásul elkezdett visszatérni klasszikus jogi
gyökereihez – melyek viszont törvényen kívül helyezték a részleges tartalékkal
működő bankrendszert. Már korábban világossá vált, hogy a részleges tartalékon
alapuló bankrendszerek csődbe mentek – a késő középkori európai bankok, a 16.
és 17. századi sevillai és olasz bankok, valamint a 18. századi franciaországi jogrendszer szisztematikus bukásáról van szó –, a bírók pedig rendszeresen hirdettek
a letétbe helyezett pénzösszegek bankárok általi kisajátítása ellen szóló ítéleteket –
és mint ismeretes, hasonló döntéseket Franciaországban és Spanyolországban még
jócskán a 20. században is hoztak.
Hangsúlyoznunk kell, hogy – legalábbis a minket érintő intézményt, a rendhagyó
letétet illetően – az angolszász szokásjog rendszere a kontinentális Európa jogrendszerénél nyilván kevésbé hathatósan garantálta a tulajdonjogok védelmét és a társadalmi kölcsönhatások helyes szabályozását. Ezalatt nem azt értjük, hogy a kontinentális rendszer legújabb, kelseni és pozitivista változata a szokásjogi rendszer felett áll, csupán azt, hogy az utóbbi gyakorta alárendelődött a római jognak. „Római
jog” alatt a római klasszikus iskola jogászai által elvégzett logikai, exegetikus és
doktrinális elemzéseken nyugvó evolúciós és szokásjogon alapuló rendszert értjük.
Másképpen megfogalmazva: az angolszász szokásjog múltbéli határozatai túlságosan kötelező erővel bírtak, lévén a bírókat sokkal inkább befolyásolták az egyes esetek konkrét részletei és a színlelt üzleti tevékenység, mint az a tárgyilagos, logikai
és exegetikus elemzés, melyet alapvető jogelvekre alapozva kellett volna elvégezni. Dióhéjban: az angolszász jogrendszer igen mértékben támaszkodik a precedensekre, míg a római jogon alapuló kontinentális rendszer a precedenseken, a helytálló doktrínákon és a jogelméleten nyugszik.

A spanyol polgári és kereskedelmi törvénykönyvek doktrínája
Spanyol elméleti szakemberek szintén megpróbálkoztak a pénzügyi rendhagyó letéti
szerződés és a kölcsönszerződés azonosításával. A spanyol polgári és kereskedelmi
törvénykönyvek számos paragrafusát idézve kijelentik, hogy a spanyol törvényhozás
a rendhagyó letétet nem ismeri el önálló fogalomként, így az semmivel sem több
egy egyszerű kölcsön- vagy mutuum szerződésnél. Mindazonáltal még a spanyol
11 Hihetetlen

módon Essai című írásában Cantillon annak ürügyén nem említi ezt az akkoriban jól
ismert tényt, hogy „nem tudott hozzájutni ... a páncéltermekben az összes letét kifizetésére elegendő
készpénzt mennyiségét illető pontos adathoz” (407. oldal). Fel kell hát tennünk, hogy az Essai főként
annak érdekében íródott, hogy segítse és erősítse Cantillon védelmét a követelői elleni pereiben.
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pozitív jog sem szavatolja a rendhagyó letéti szerződés és a kölcsönszerződés közötti
asszociációt. Épp ellenkezőleg: egy ilyen összefüggés igen kétes és bizonytalan, és
ami azt illeti, a modern spanyol teoretikusok többsége a klasszikus szerkezettel összhangban arra jutott, hogy még az aktuális spanyol pozitív jog szemszögéből tekintve
is a kölcsönszerződés egy dolog, míg a rendhagyó letéti szerződés egy teljesen másik.
Hogy igazolják a két szerződéstípus azonosnak vételét, a szakemberek gyakorta hivatkoztak a spanyol polgári törvénykönyv 1768. számú paragrafusára, ami kimondja, hogy
amennyiben a letéteményesnek engedélye van a letétbe helyezett dolog használatára, a
szerződés onnantól már nem letétnek, hanem kölcsönnek vagy commodatumnak minősül. Az engedély meglétének puszta feltételezése nem elegendő, azt bizonyítani is kell.

E paragrafus alapján abban az esetben, ha a használatot annak legáltalánosabb
és legkevésbé szigorú értelmében tekintenénk, akkor mivel minden rendhagyó letéti szerződés az egyéni tételek tulajdonjogának átruházódását, és így a helyettesíthető
dolog zavaros „használatát” jelenti, a rendhagyó letéti szerződés mindig ipso facto,
azaz magából a tényből következően kölcsönné vagy mutuummá válna. Noha a
későbbiekben megvizsgáljuk azokat a különböző eseteket, melyekben úgy tekinthetjük, hogy a „használat átruházódása” megy végbe, most elegendő azt észben tartanunk, hogy – ahogy azt az első fejezetben láttuk – a tulajdonjog és a használat általános átruházódása egy dolog, ám annak fényében, hogy a tantundem a letevő számára állandó jelleggel teljesen elérhető-e vagy sem, teljesen más. Attól, hogy az 1768.
számú paragrafus célja mindössze annyi, hogy megállapítsa, hogy a tantundem a
letevő számára folyamatosan hozzáférhető-e vagy sem, a spanyol pozitív jog értelmében még teljességgel lehetséges lenne egy, a kölcsönszerződéstől gyökeresen különböző rendhagyó letéti szerződés létezésének elismerése. Ami azt illeti, a polgári
törvénykönyv 1770. számú paragrafusa is mintha e második értelmezési módot sugallná: csakugyan előírja, hogy
a letétbe helyezett dolgot annak összes hozadékával és gyarapodásával együtt kell visszaszolgáltatni. Amennyiben a letét neme pénz, úgy a letéteményesre az 1724-es paragrafusban lefektetett, a megbízottra vonatkozó rendelkezések vonatkoznak.

Más szóval úgy tűnik, hogy maga a polgári törvénykönyv is számításba vesz egy
olyan pénzügyi letéti típust, mely nem kölcsön. Ahogy arra José Luis Albácar és
Jaime Santos Briz helyesen rámutat, hogy
amikor ellentétes [a „klasszikus” és a „modern”] törvényes rendelkezések között húzódó ilyen ellentmondással – melyet akár antinómiának is nevezhetünk – találjuk magunkat
szembe, meg kell jegyeznünk, hogy a manapság általános elgondolás szerint a mutuum
és a rendhagyó letét egymástól különböznek, méghozzá annyira, hogy egyesek úgy gon-
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dolják, hogy ezen esetekben a letét egyik típusával (egy atipikus és összetett fogalommal)
van dolgunk, ami pedig nem más, mint a rendhagyó letét.12

A mód, ahogyan a spanyol kereskedelmi törvénykönyv a pénzügyi rendhagyó letétet
kezeli, szintén ellentmondásosnak tűnhet, és egyúttal mindkét értelmezésre alkalmas. A 309. paragrafus kiköti, hogy
bármikor, amikor a letéteményes a letevő hozzájárulásával – akár saját, akár üzleti tevékenységeinek céljára, vagy a letevő által elrendelt műveletekben – használja a letétbe helyezett dolgot, a letevő és a letéteményes jogai és kötelezettségei megszűnnek, mégpedig
a letét helyett létrejövő kereskedelmi hitelre, bizományra vagy szerződésre alkalmazandó
szabályok és rendelkezések javára.

Úgy tűnik tehát, hogy léteznek párhuzamok a spanyol kereskedelmi törvénykönyv
309. paragrafusa és a polgári törvénykönyv 1768. paragrafusa között. A kereskedelmi
törvénykönyv készpénzletéteket szabályozó 307. számú paragrafusa mégis azt
mondja ki, hogy
amikor a készpénz letétbe helyezése jelöletlen valutában vagy nyitott, lezáratlan csomagban történik, a 306. cikkely 2. paragrafusában lefektetett feltételek értelmében a letéteményes felelősséggel tartozik annak megóvásáért és biztonságáért.

A 306. paragrafus 2. bekezdése pedig így szól:
Letétek megóvásakor a letéteményes számot adni tartozik a letétbe helyezett dolgokat
ért bármely, rosszakaratból vagy hanyagságból eredő kárról, valamint azokról is, melyek
a dolgok természetéből vagy azok tökéletlenségeiből fakadnak, amennyiben elmulasztja megtenni a kár elkerülésére vagy helyreállítására irányuló intézkedéseket. A letéteményes továbbá azonnal köteles a letevő értesítésére, amint a kár ténye nyilvánvalóvá válik.

Ily módon ha a 307. paragrafus utolsó bekezdését a 306. paragrafus 2. bekezdésével
együtt mérlegeljük, látható, hogy maga a spanyol kereskedelmi törvénykönyv teljes
mértékben számításba veszi a pénzügyi rendhagyó letéti szerződés fogalmát, és a

12 José Luis Albácar López és Jaime Santos Briz, Código Civil: doctrina y jurisprudencia (Madrid:
Editorial Trivium, 1991), 6. kötet, 1770. oldal. A navarrai polgári törvénykönyv az 554. számú törvény
12. címének végén szintén utal a rendhagyó letétre:
„Amennyiben egy helyettesíthető dolog letétekor a letéteményes részére a dolog használati joga
akár nyíltan, akár hallgatólagosan biztosítva van, az 532. az 534. és az 535. számú törvények pénzügyi
kölcsönre vonatkozó rendelkezései alkalmazandók.”
Amint látható, a spanyol polgári törvénykönyv 1768. paragrafusának tartalma majdnem szóról szóra ismétlésre kerül.
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letevő javára nagyon nyilvánvaló megőrzési kötelezettséget ró a letéteményesre;
mi több, azt is megköveteli, hogy amennyiben a letétbe helyezett, helyettesíthető
pénzt bármiféle kár éri, a letéteményes azonnal értesítse a letevőt. A kereskedelmi
törvénykönyv 310. paragrafusa mindazonáltal egy olyan, törvény által meghatározott
előjoggal ruházza fel a bankárokat, mely törvényessé teszi számukra a náluk letétbe
helyezett összegek kisajátítását. E paragrafus kiköti, hogy
az előző cikkelyekben lefektetett rendelkezésektől függetlenül a bankokban, közvámraktárakban, hiteltársulásoknál vagy bármely egyéb vállalatnál elhelyezett letéteket elsősorban az adott cég alapszabályzatának, másodsorban jelen törvénykönyv előírásainak, harmadsorban pedig az összes letétre vonatkozó szokásjogi szabályoknak kell meghatároznia és irányítania.

A bankok és más, hasonló társulások által élvezett „felháborító” előjog természete
evidens. Még a spanyol pozitív jog szemszögéből nézve, a kereskedelmi törvénykönyv fent idézett 306. paragrafusának értelmében is azt állíthatnánk, hogy bárki,
aki nem bankári vagy ahhoz hasonló foglalkozást űz, és a rendhagyó letéten keresztül rábízott pénzt használja, megsértené a megóvási kötelezettséget, és ezáltal a
sikkasztás bűntettét követné el. A bankárok azonban mentesülnek e lehetőség alól,
amennyiben cégük alapszabálya úgy határoz, hogy letevőik pénzét saját üzleti tevékenységeik céljaira használhatják, illetve azokat kisajátíthatják. A banki alapszabályok és szerződések mindazonáltal egyáltalán nem egyértelműek, hanem éppen ellenkezőleg: az e típusba tartozó dokumentumok félreérthetőek és zavarosak,13 mely

13

Különös módon a spanyol bankok különböző folyószámla-szerződéseik általános feltételeinek
meghatározásakor egy ilyen szerződés kellemetlen jogi következményeitől (főként a sikkasztás vádjától) tartva kerülik a „letét” szó használatát. Kerülik továbbá a „kölcsön” és a „hitel” szavakat is, hiszen
– noha jogilag fedezve lennének, ha a pénzügyi rendhagyó letéteket „kölcsönöknek” neveznék – nyilvánvaló, hogy üzleti szempontból jóval nehezebb lenne a letéteket az ügyfelektől megszerezni, ha általánosságban tudatában lennének, hogy folyószámla nyitásakor valójában inkább nyújtanak kölcsönt
a banknak, mint helyeznek letétbe pénzt. Következésképpen a bankárok inkább fenntartják a jelenlegi
félreérthetőséget és zavart, mivel a szerződéseket beárnyékoló homály mindaddig kedvez nekik, amíg
élvezik a részleges tartalék használatának előjogát, illetve likviditási válság esetén a központi bank támogatását. A bankárok tevékenységeikre vonatkozó saját besorolása azonban időnként leleplezi őket.
A Banco Bilbao-Vizcaya által a váltódiszkontálásra vonatkozóan lefektetett hatodik általános feltétel
például így hangzik:
„Az engedményező különböző számláitól és tevékenységeitől eltekintve – legyen szó készpénzről,
értékpapírokról, biztosítékról, jótállásról, vagy bármely, a fentieket képviselő dokumentumról – és ezek
tételes felsorolásának ellenére ... a bank hivatalosan jogosult arra, hogy az általa kiválasztott kölcsönszerződés – beleértve bármely letéttípust – akármilyen jogosultságra történő megkötésével ellensúlyozza azokat ... e feltételnek az olyan tevékenységekre és kölcsönökre is vonatkoznia kell, melyek az engedményező részéről az aktuális tranzakciót megelőzően ugyanennél a banknál fennálltak.”
Továbbá míg a Banco Bilbao-Vizcaya az úgynevezett „megtakarítási betétkönyv” által bemutatott
látra szóló letétekre vonatkoztatva az előbbit „a birtokosnak a mérleg részleges visszafizetésének ké-
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tény magyarázatul szolgál azokra a bírósági határozatokra, melyek kimondják, hogy a
spanyol pozitív jog megköveteli, megkívánja, hogy a bankároknak a letevők számára
letétjeik teljes összegét (a tantundemet), azaz egy százszázalékos tartalékrátát
folyamatosan hozzáférhető állapotban kell tartania. E határozatok – például a spanyol
legfelsőbb bíróság 1928. június 21-én hozott határozata, illetve az első fejezetben
idézett döntések – a spanyol pozitív jog joggyakorlat szerinti értelmezésén alapultak,
és még jócskán a 20. században is hangsúlyosak voltak.
Végül pedig szót kell ejtenünk a Spanyol Nemzeti Bank társasági szabályzatának
7. és 8. számú, a letétekről szóló paragrafusairól. A 7. paragrafus első két bekezdése
megállapítja, hogy a „felhatalmazással bíró hivatalok befogadhatnak helyi valutából
vagy a magának a banknak a váltóiból álló letéteket”. A 8. cikkely pedig azt mondja
ki, hogy „a bank mint letéteményes felelőssége abban áll, hogy ugyanazt a helyi valutából álló összeget kell visszajuttatnia, mint amekkora készpénz formájában letétbe került”. A folyószámlákra vonatkozó 10. paragrafus tartalma nagyjából ugyanez:
a bank nyithat és kezelhet készpénz vagy értékpapír alapú folyószámlákat olyan egyének
vagy jogi személyek és megfelelő képviselettel bíró társaságok vagy szervezetek részére,
melyek kérelmét az intézmény felülvizsgálja, majd elfogadja. Hétköznapi készpénzszámlák esetében a következők helyezhetők letétbe: törvényes bankjegyek és érmék, csekkek
és más folyószámlákkal összefüggő egyéb dokumentumok ... a bank minden folyószámlatípus esetében biztosítja a számlabirtokos számára szükséges csekkfüzetet; valamint a
megfelelően hitelesített csekkfüzetek útján keresztül kiﬁzeti majd az összegeket és viszszatéríti az értékpapírokat a megfelelő egyenlegek terhére. A készpénzes folyószámlák ellenében a következők szintén elfogadhatók és beválthatók: bemutatóra szóló, személyre
szóló és keresztezett csekkek.

relmezési és elnyerési jogát képviselő, saját javára érvényes igazoló állításként” sorolta be, a Banco
Hispano-Americano még ennél is tovább ment, és megállapította, hogy a betétkönyv „a birtokos tulajdonjogi bizonyításának alanyi és nem forgatható dokumentumát képezi”. Amint látható, az utóbbi
esetben a bank, anélkül hogy azt észrevenné, tulajdonjogi státusszal ruházza fel a letéti szerződést; ez
a besorolás pedig véletlenül jóval közelebb áll az intézmény valós jogi természetéhez (a letevő javára
megvalósuló állandó hozzáférhetőség révén), mint egy letétbe helyezett összegre szóló puszta kölcsönigény természetéhez. A témában lásd Garrigues, Contratos bancarios, 368–379. oldal, 31. és 36. lábjegyzet. Garrigues megjegyzi, hogy a magánbankárok nem nevezik közvetlenül a nevükön a pénzügyi
letéti szerződéseket; ehelyett a látra szóló letéteket rendszerint folyószámlaként említik, amint arra például letétjegyek és számlák általános feltételeinek, valamint számlaegyenlegeknek és -kivonatoknak az
elemzése rávilágított. Ráadásul a „pénzügyi letétek” említésétől való vonakodás még a banki mérlegeken is világosan látszik, ahol hasonló címsorról még csak szó sem esik, és ahol a pénzügyi rendhagyó
letétek a „Folyószámlákhoz” kerülnek besorolásra a „Hitelezők” címszó alatt a kötelmek megfelelő
oszlopában. Jogi és szerződési szempontból tehát a bankárok – a pénzügyi hatóságok hozzájárulásával
– elszántan munkálkodnak tevékenységeik valódi jogi természetének a főként kívülállók és ügyfelek
előtti elfedésén. A bankok által kiváltott zavar hatásait Jörg Guido Hülsmann „Has Fractional-Reserve
Banking Really Passed the Market Test?” című cikkében (Independent Review 7, 3. szám [2003 tele]:
399–422. oldal) tanulmányozza.
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Amint látjuk, a Spanyol Nemzeti Bank testületi szabályzatának e paragrafusai, valamint általánosságban az összes többi bank alapszabályzata a letevők szempontjából
mindössze a pénzügyi rendhagyó letéti számlák és folyószámlák működését szabályozza, és mindig fenntartja az arra vonatkozó zavart és félreérthetőséget, hogy az
ilyen pénz a bank folyamatos őrizete alatt áll-e, vagy hogy a bank birtokában van-e a
letevő azirányú határozott meghatalmazásának, hogy a pénzösszegeket kisajátíthatja
és azokat személyes célú üzleti tranzakciókba befektetheti. A kereskedelmi törvénykönyv 180. paragrafusát kell szemügyre vennünk annak érdekében, hogy a spanyol
kereskedelmi törvénykezés e pontra vonatkozó igazi szándéka számunkra láthatóvá
váljon. Az 180. cikkely tulajdonképpen azt szabja meg, hogy „a bankoknak a forgalomban lévő készpénz és kincstári jegy alapú letétekben és folyószámlákon található összeg legalább egynegyedével egyenlő mennyiségű készpénzt kell páncéltermeikben elhelyezniük”. Ez az arány – melyet a Spanyol Nemzeti Bank hagyományosan a monetáris politika eszközeként alkalmazott és mely idővel a jelenlegi
két százalékra redukálódott – a bankvilág törvény által szabályozott előjogának
csúcsa. A bankügy az egyetlen olyan intézmény, mely a spanyol pozitív jog keretein
belül kimondott felhatalmazással bír a monetáris rendhagyó letéti szerződés megóvási kötelezettségeinek megszegésére. És e felhatalmazás révén rendelkezik azzal az engedéllyel, mely lehetővé teszi a bankároknak, hogy a letevők pénzét kisajátítsák saját maguk befektetéseire és személyes üzleti tevékenységeire való
felhasználás céljából. Noha a kötelező tartalék önmagában is visszatartja a bankárokat attól, hogy a hatályos spanyol pozitív jog értelmében jogsértőként járjanak el, a
legkevésbé sem kompenzálja azt, hogy a banki letéti szerződés aktuális formájának
jogi indoklása hiányzik, sem azokat a társadalomra gyakorolt káros gazdasági hatásokat – ahogyan az ésszerű is –, amit a tulajdonjogok hagyományos alapelvének a
monetáris rendhagyó letétre vonatkozó részei okoznak. A következő fejezetekben e
hatásokat – a termelési struktúra eltorzulását, a gazdasági fellendülés és recesszió
egymást követő, ismétlődő szakaszainak előidéződését, a széles körben elterjedt
rossz befektetések támogatását, a tömeges munkanélküliség kialakulását, valamint
a kiegyensúlyozott gazdasági fejlődés biztosítására képtelen, kiváltságos pénzügyi
rendszer állandósulását – vizsgáljuk majd.

A pénzügyi rendhagyó letéti szerződés és a kölcsönvagy mutuum szerződés azonosítási kísérletének kritikája
Bár a rendhagyó letétek és a pénzügyi kölcsön- vagy mutuum szerződések közötti
elvi asszociáció a részleges tartalékkal működő bankrendszer igazolásának tökéletes
eszköze, mégis nagyon esetlen, a kereskedelmi jog legnagyobb nevű szakértői is
képtelenek voltak elfogadni. Joaquín Garrigues, jóllehet úgy tűnik, fenntartás nélkül, őszintén akarja védelmezni az asszociáció doktrínáját, végül mégis ráeszmél,
hogy az nem igazolható, és arra a következtetésre jut, hogy a lehetséges pozitív
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jogi viták (a spanyol polgári törvénykönyv korábban már idézett 1768., illetve a
spanyol kereskedelmi törvénykönyv szintén idézett 309. paragrafusa) ellenére a
kölcsön- vagy mutuum szerződés és a rendhagyó letéti szerződés közötti asszociáció
igazolására viszont használható lenne:
van még néhány tényező (például a teljes hozzáférhetőség a letevő számára, a tény, hogy
a szerződés létrejöttét a letevő kezdeményezi, a korlátozott kamat, stb.), melyek révén az
ember továbbra is letétként, nem pedig kölcsönként gondol a szerződésre.14

Különös módon Garrigues nem fejti ki és részletezi ezeket a tényezőket, mindössze
mellékesen megemlíti őket. Ehelyett azonnal megpróbálja felépíteni a hozzáférhetőség fogalmának újraértelmezésén alapuló azon elméletet, mellyel a következő
szakaszban foglalkozunk majd. Mindazonáltal – figyelembe véve az első fejezetben
taglaltakat – igen érdekes lett volna tudni, hogy Garrigues mit mondhatott vagy mit
kellett volna mondania a két szerződéstípus azonosnak tekintése ellen szóló érvekről, ezt a témát most mélyebb tanulmányozásnak és mérlegelésnek vetjük alá.15

14 Garrigues, Contratos bancarios, 363. oldal.
15A kereskedelmi joggal foglalkozó legjobb tudósunk furcsamód úgy kísérli meg elhamarkodottan

a részleges tartalékkal működő bankrendszer igazolását, hogy közben cselesen a hozzáférhetőség újrafogalmazásával megtartja a rendhagyó letét fogalmát – és teszi mindezt anélkül, hogy először megállna és megvizsgálná a rendhagyó letéti szerződés és a kölcsönszerződés azonosítását lehetetlenné tévő
tényezőket. Úgy tűnik, mintha Garrigues végtére is tudatában lenne annak, hogy az általa megfogalmazott újradefiniálás értelemszerűen maga után vonja a letétek és a kölcsönszerződések egyenlősítését – a
bankár (azaz az átvevő) szemszögéből legalábbis. Ezen okból kifolyólag nem illeti meg az a jog, hogy
éljen a letétek és a kölcsönök azonosítása ellen kifejtett részletes érveléssel, hiszen egy ilyen érvelés az
általa később védelmezett doktrínára nézve visszafelé sülne el. E hozzáállás nagyon is érthető egy olyan
közismert tudóstól, akinek legfőbb ügyfelei az országok bankjai és bankárai voltak, és aki ennélfogva
kétszer is meggondolta volna, hogy tekintélyét és tudományos pozícióját kockára tegye-e azzal, hogy
megkérdőjelezi egy olyan, részleges tartalékkal működő bankrendszerhez hasonlóan nagy befolyással
bíró intézmény törvényes mivoltát, mely a gyakorlatban gyökerezett és a kormány támogatását is élvezte. Továbbá azon évek során, amikor Garrigues kifejtette elméleteit, csupán egy olyan gazdaságelmélet
támogatására számíthatott, mely a keynesi doktrínák (lásd ugyanott a 20. lábjegyzetet) által megbénítva bármely hitelexpanziós rendszert, lehettek azok akármilyen célszerűek, indokoltnak ítélt – mégpedig
arra a téves feltevésre alapozva, hogy ez a „gazdasági tevékenység” hasznára válhatna. A közgazdaságtan doktrinális szegénységének évei alatt a társadalmi kölcsönhatás folyamatainak banki gyakorlatok
elleni megvédésének egyetlen lehetséges módja a rendhagyó letétet irányító alapelvek szigorú betartása lett volna, ami sajnálatos módon nagyon kevés támogatáshoz jutott a főáramlatot képviselő elméleti
szakemberek részéről, és emiatt nem is foglalkoztak vele tovább. Mindezen kedvezőtlen körülmények,
valamint Garrigues és a többi, ugyanezzel a témával foglalkozó szakember munkái ellenére egy félreérthetetlen hatás továbbra is fennmarad: az igazolhatatlan igazolása érdekében az elméleti szakemberek nagyon erőltetett jogi okfejtésbe és manőverezésekbe bonyolódnak, hogy törvényesnek álcázhassanak egy, a kormány által nyújtott, nem helyénvaló és törvénytelen előjogból származó tevékenységet.
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A szerződések különböző okai vagy céljai
A rendhagyó letéti szerződés és a kölcsön- vagy mutuum szerződés közötti különbségtétel mellett szóló legjelentősebb és legdöntőbb érv a két típus oka vagy célja között húzódó alapvető különbségben rejlik. E kifejezések arra a – szerződések
úgynevezett okára16 vonatkozó – sarkalatos jogi indítékra utalnak, ami szorosan kapcsolódik a felek különböző, személyes indokaihoz,17 melyek alapján az egyik vagy a
másik szerződés megkötése mellett döntenek. Ennélfogva a modern gazdaságelmélet alapjául szolgáló szubjektivista felfogás18 és a jogi nézőpont, mely bármely szerződéstípus megkötésekor főként a felek különböző személyes céljait veszi számításba, tökéletes szimbiózisban áll egymással.
Az első fejezetben a monetáris rendhagyó letéti szerződés és a kölcsön- vagy
mutuum szerződés közötti alapvető, összeegyeztethetetlen különbségeket tanulmányoztuk. Ezek mindegyike végső soron az egyes szerződések különböző okaihoz
vagy céljaihoz vezethető vissza. Egyfelől a kölcsönszerződés mindig a – kölcsönadó
számára hozzáférhetőségüket elvesztő – „jelenlegi” dolgok jövőbeli” dolgokkal való
csereüzletét jelenti; utóbbit a kölcsönvevő köteles visszaadni annak a hozzáadott kamatnak az összegével együtt, mely a „jelenlegi” dolgok kölcsönadóról kölcsönvevőre történő átruházódásakor azok hozzáférhetőségének óhatatlan elvesztéséért ﬁzetendő. Másfelől a pénzügyi rendhagyó letét esetében a szerződés célkitűzése vagy
célja gyökereiben más. Ebben az esetben sem a „jelenlegi” dolgok „jövőbeli” dolgokra történő elcserélése nem valósul meg, sem a letevő nem akarja a legkisebb mértékben sem a letétbe helyezett dologhoz való azonnal hozzáférés lehetőségét elveszíteni. Így a rendhagyó letéti szerződés nélkülözhetetlen eleme a kölcsönszerződéssel ellentétben nem a hozzáférés átruházása, hanem a tantundem megőrzése és megóvása; ez az a jogi ok vagy alapvető cél, ami a letevőt a szerződéskötésre motiválja.

16 Lásd például, hogy Jean Dabin La teoría de la causa című írásában jogi szempontból hogyan ke-

zeli a szerződések okát.
17 Antonio Gullón számára „a rendhagyó letét mutuummal történő azonosítása még mindig egy
olyan fortély, mely ellenkezik a felek valós akaratával. A pénzt letétbe helyező személynek például nem
áll szándékában a letéteményes részére történő kölcsönnyújtás. Csakúgy, mint a szabályos letét esetében, a dolog biztos megóvását, illetve annak mindenkori hozzáférhetőségét akarja elérni – e célkitűzéseket pedig éppen a rendhagyó letéttel éri el könnyebben, és nem a szabályos letéttel, hiszen az utóbbival egy elkerülhetetlen baleset megtörténtekor letétjének elvesztését kockáztatja, és a veszteséget nem
a letéteményesnek, hanem neki kellene elszenvednie. A rendhagyó letét esetén ugyanakkor a letéteményes egy olyasfajta dologgal adós, ami – mint olyan – sosem vész el.” (José Luis Lacruz Berdejo,
Elementos de derecho civil, 3. kiadás [Barcelona: José María Bosch, 1995], 2. kötet, 270. oldal)
18 A Carl Menger által megalapított osztrák iskola szerint e szubjektivista felfogás képezi annak a tevékenységnek a logikáját, melyre az összes gazdaságelmélet épül. A témában lásd „Génesis, esencia y
evolución de la Escuela Austriaca de Economía” címet viselő cikkünket, mely Huerta de Soto Estudios
de economía política című könyvében jelent meg (17–55. oldal).
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Ezen okból kifolyólag a szerződésnek nincsen meghatározott időtartama, a pénz
pedig „látra” szóló letétbe kerül, azaz bármikor felvehető. Ha a letevőt tájékoztatnák,
hogy az általa aláírni szándékozott szerződés kölcsönszerződés, mely révén kölcsönt
nyújt majd a banknak, emiatt pedig pénze nem lesz hozzáférhető számára, a szerződést bizonyosan nem kötné meg úgy, mintha az egy letét lenne, és nagyon valószínű,
hogy a pénzt inkább megtartaná. Így egyáltalán semmi kétség afelől, hogy a szerződések oka vagy jogi célja gyökeresen különbözik a másikétól, és hogy a köztük lévő
sarkalatos különbség miatt e két szerződéstípus összekeverése olyan, mintha olajat
próbálnánk vízzel elegyíteni.
A rendhagyó letéti szerződést a kölcsönszerződéssel azonosítani próbáló elméleti szakemberek képtelenek megérteni, hogy doktrinális beállítottságuk miatt nem
veszik ﬁgyelembe a szerződő feleket a szerződés megkötésére motiváló valódi okot
vagy célt. És nem számít, hogy hány, viszonylag tartalmatlan állítást tesznek a két
szerződés azonosságát illetően, hiszen óhatatlanul úgyis ugyanabba a jogi falba –
melyet a szerződések mögött rejlő jogi okok gyökeres, alapvető különbsége alkot –
ütköznek. Ennélfogva nem mehetnek messzebbre annál, mint hogy kijelentik, hogy
a pénzügyi banki letéti szerződésben mindegyik szerződő fél úgy hiszi, hogy egy
„más” típusú szerződés megkötésére készülnek. Más szóval: a letevők, mintha csak
egy letétet helyeznének el, pénzt adnak át, melyet a bankok kölcsönként vesznek át.
Viszont miféle szerződésnek van két, alapjaiban különböző jogi oka? Másképp megfogalmazva: hogyan lehetséges, hogy ugyanazon szerződés két érdekelt fele egyidejűleg szándékozik ugyanannak az összegnek a hozzáférhetőségét megőrizni?19 A letevők valójában nyilván úgy adják át pénzüket, hogy a letétbe helyezett dolog teljes
hozzáférhetőségét meg kívánják tartani (ekkor van szó „látra szóló” pénzügyi letétről);20 a bankok pedig nem abból a célból vesznek át letéteket, hogy a tantundem száz
19 Luis de Molina és Juan de Lugo példáját követve Francisco Belda úgy tartja, hogy ezen ellentmondást azzal a felületes, sekélyes kijelentéssel szünteti meg, hogy „mindkettejüknek teljes mértékben jogában áll, hogy a műveletet a rá leginkább tartozó szemszögből szemlélje”. Belda mindazonáltal elsiklik afelett, hogy mivel a feleket a szerződéskötésre motiváló okok között egy alapvető különbség és ellentmondás húzódik, a probléma egészen más: nem arról van szó, hogy minden fél a rá leginkább vonatkozó módon szemléli a szerződést, hanem arról, hogy az egyik fél céljának vagy szándékának (vagyis a pénzek a bankár által történő befektetésének) megvalósítása meggátolja a másik fél céljának vagy szándékának (azaz a pénz megőrzésének, megóvásának és folyamatos hozzáférhetőségének) megvalósítását. Lásd Belda „Ética de la creación de créditos según la doctrina de Molina, Lesio
y Lugo” című írásának 64–87. oldalait, valamint Oscáriz Marco El contrato de depósito: estudio de la
obligación de guarda című könyvének a 48. oldalán található 83. lábjegyzetet.
20 Annak ténye, hogy a letevők időnként kamathoz jutnak, semennyit nem von le a letét alapvető
szándékából, vagyis a pénz megóvásából. Mivel a kamat vonzó tényező, a gyanútlan letevő még akkor
is kapva kap a felajánlásán, ha pénze még mindig a bankár birtokában van. Valódi letét esetén azonban a letevő még akkor is megkötné a szerződést, ha nem részesülne kamatban és megóvási költséget
is kellene fizetnie. A szerződés alapvető természetén nem változtat a kamat letevők részére történő nem
természetes kifizetése, és csak annyit sejtet, hogy a bankárok illetéktelenül használják fel a náluk elhelyezett pénzt.

bank_1_tord.indd 120

2014.10.02. 11:24:57

KÍSÉRLETEK A RÉSZLEGES TARTALÉKKAL MŰKÖDŐ BANKRENDSZER TÖRVÉNY ÁLTALI IGAZOLÁSÁRA

121

százalékát mindenkor a birtokukban tudják, hanem azzal a szándékkal, hogy az elhelyezett letétek legnagyobb részét személyi kölcsönök nyújtására és befektetésekre fordíthassák. E „kettős hozzáférhetőséget” Garrigues egyszerűen nem hagyhatta
ﬁgyelmen kívül – logikailag nagyon aggasztónak és zavarba ejtőnek találja a törvényességre nézve.21 Ami azt illeti, Garrigues számára a pénzügyi bankletétek aktuális
(százszázalékos tartalékrátát meg nem kívánó) változatának legszembetűnőbb vonása a kettős hozzáférhetőség: a letétbe helyezett dolgok a bank és az ügyfél számára
egyidejűleg lesznek hozzáférhetők. Hozzáteszi még, hogy
pontosan e kettős elérhetőség az oka annak, hogy a szerződésről nehéz egy jogi leírást
adni, mivel a letevő javára megvalósuló hozzáférhetőség – mely a letétek kulcsfontosságú tulajdonsága – rosszul harmonizál a bank javára megvalósuló hozzáférhetőséggel.22

Ahelyett, hogy azt állítanánk, hogy a szerződés jogi leírásának megfogalmazása nehéz, pontosabb lenne azt mondani, hogy egy ilyen leírás jogilag lehetetlen, mégpedig a két jogügylet oka vagy célja közötti alapvető különbség miatt. Tehát nem arról van szó, hogy a hozzáférhetőség egyik esete „rosszul harmonizál” a másikkal,
hanem arról, hogy e kettő egymást alapszinten zárja ki.23 Joaquín Garrigues bizonytalansága még szembetűnőbb, amikor egy lábjegyzetben24 a párizsi bíróság első fejezetben már általunk is tárgyalt határozatait idézi. E bírósági határozatok a szigorú
megóvási kötelezettséget és a bankok százszázalékos tartalékrátájának meglétét
21 Megjegyzendő, hogy a Garrigues által Contratos bancarios című könyvében idézett egyetlen el-

méleti hivatkozás Keynes Treatise on Money (Értekezés a pénzről) című írása, melyet kiemelten legalább két alkalommal említ a fő szövegrészben (a 357. és a 358. oldalakon), és kétszer a lábjegyzetekben (a 352. oldalon található 1. lábjegyzetben, illetve a 357. oldal 11. lábjegyzetében). Ilyen elméleti
alapeszme mellett Garriguesnek a rendhagyó letét egész tárgyalásában jelen lévő, szemmel látható zavara, zavartsága aligha meglepő. Úgy tűnik, mintha figyelemre méltó jogi ösztöne a jó irányba terelné,
míg az általa a bankügyről olvasott gazdasági értekezések tévútra vezetnék.
22 Garrigues, Contratos bancarios, 367. oldal. Meglepő, hogy Garrigues nem volt tisztában azzal,
hogy gazdasági szempontból tekintve a kettős hozzáférhetőség annyit jelent, hogy „egy árucikk fiktív
kínálatának létrehozása lehetővé válik, vagyis az emberekkel el lehet hitetni egy olyan árukínálat létezését, mely a valóságban nem is létezik.” Lásd William Stanley Jevons, Money and the Mechanism of
Exchange (New York: D. Appleton, 1875 és London: Kegan Paul, 1905), 210. oldal. A közvéleménynek
a helyettesíthető javak fiktív, nem létező készleteinek létezéséről való meggyőzése határozottan bizonyítja az összes olyan rendhagyó letét (helyettesíthető javak letétjei) törvénytelenségét, melyben a részleges (azaz száz százaléknál tetszőleges mértékben kevesebb) tartalék megléte megengedett.
23 Garrigues a rá jellemző oly jó kifejezőképességét megcsillantva arra jut, hogy ebben a szerződésben „a bankár a sajátjaként számol a pénzzel, és az ügyfél is, noha a pénz nem az övé.” E szemmel
látható paradoxonnak a megoldása igen egyszerű, mivel noha az ügyfél nem birtokolja többé a pénzt,
fenntartja magának a tantundem bankár általi megőrzésének és megóvásának mindenkori követelési jogát, azaz egy százszázalékos tartalékráta meglétét összhangban a pénzügyi rendhagyó letéti szerződés
(az első fejezetben már általunk is tárgyalt) alapvető, ontologikus jogi természetével. Lásd Garrigues,
Contratos bancarios, 368. oldal.
24 Ugyanott.
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támogatták – ezeket Garrigues „meglepő követeléseknek” tartja. Ami meglepő, az
nem más, mint hogy Garrigues nem látja át, hogy saját elemzése óhatatlanul arra a
következtetésre vezet, mely szerint a két szerződés különböző, és ennélfogva semmilyen módon körülmények között nem lehet a rendhagyó letéti szerződés és a kölcsönszerződés azonosnak. Garrigues pénzügyi bankletéti szerződésről szóló tárgyalásának olvasásakor az embernek elkerülhetetlenül az a benyomása támad, hogy magát
Garriguest is a „lelkiismeret-furdalás” kínozza, amiért jogi elemzése – a megindokolhatatlan megindoklására – ennyire erőltetett volt. Egy olyan pénzügyi letéti szerződés
feltételezett létezését akarta bizonyítani, mely jogilag, valamint jogi alapelveknek és
a logikának megfelelően lehetővé teszi a bankár számára a letétbe helyezett dolgok
szabad használatát – más szóval a részleges tartalékkal működő bankrendszert.

A ki nem mondott vagy hallgatólagos megállapodás eszméje
Szintén elfogadhatatlan a spanyol polgári törvénykönyv 1768. paragrafusa által
sugallt érvelés – eszerint a rendhagyó letéti szerződésekben megtalálható egyfajta
„ki nem mondott vagy hallgatólagos megállapodás”, ami alapján a letevők felhatalmazzák a bankárokat a letétbe helyezett pénz használatára. Ezen érvelési vonal
főként azért nem fogadható el, mert az 1768. paragrafus „a letétbe helyezett dolgok használatának” engedélyezéséről szól, és tudjuk azt, hogy nem a dolog
használatának joga révén lesz a pénzügyi letéti szerződésből rendhagyó letéti
szerződés. E felhatalmazás a helyettesíthető dolgok összes letétjében inherens; igazi
természetük hiúsítja meg annak lehetőségét, hogy egyesével lehessen velük foglalkozni. Bizonyos értelemben a tulajdonjog átruházódása megy végbe, ami viszont
azt jelenti, hogy a letéteményest feljogosítják a dolog használatára. Mindazonáltal
már láttuk, hogy a tulajdonjog és a letétbe helyezett dolgok felhasználási jogának
ezen átruházódása általános értelemben értendő. Ha a letétbe helyezett egyes egységek nyomonkövetése nem lehetséges, akkor biztosra vehetjük, hogy a tulajdonjog és az adott tételek használati jogának átruházódása valósul meg. Azonban
– amint az logikus is – mindez tökéletesen összefér egy százszázalékos kötelező
tartalék folyamatos meglétével, azaz a tantundem megőrzésével és megóvásával,
valamint a letevő számára való hozzáférhetőségével. Ez alkotja a bankár alapvető
kötelezettségét, és ez a letéti szerződés fő céljának alapja is. Másképp megfogalmazva: a rendhagyó letéti szerződés jellemző, alapvető természetét nem a dolgok
használatára való felhatalmazás átruházódása, hanem a letétbe helyezett tételek
helyettesíthető természete és a szerződés célja határozza meg. A letétbe helyezett
dolgok használatára való feljogosítás átruházódása egy rendhagyó letéttől függetlenül is végbemehet, és például a mutuum vagy kölcsönszerződés esetében valóban ez
is történik. Amint azt tudjuk, e szerződés jogi oka vagy célja gyökeresen különböző,
hiszen nem csak a tulajdonjog és a letétbe helyezett dolgok használatára való
felhatalmazás átruházódását, hanem a letétbe helyezett dolgok hozzáférhetőségéét
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is maga után vonja; ez utóbbit a szerződés megkötésével egyidejűleg a kölcsönvevő
elveszti a kölcsönadó javára. Emiatt, és Coppa-Zuccari szerint, az az állítás, hogy a
letevő feltételezett felhatalmazása – legyen az nyílt vagy hallgatólagos – a rendhagyó
letéti szerződést kölcsön- vagy mutuum szerződéssé alakítja át, felesleges és pontatlan is. Felesleges abban az értelemben, hogy valódi természetéből kifolyólag
minden rendhagyó letéti szerződés magában foglalja a tulajdonjog és a dolog használati jogának átruházódását – ami, ahogy az logikus is, összeegyeztethető a tantundem százszázalékos tartalékolásának alapkötelezettségével. És pontatlan, mert
noha a letétbe helyezett dolog használati joga átruházódik, ez semmilyen módon
nem változtat a szerződés eredeti célján, ami nem más, mint a tantundem megőrzése és megóvása.25 A letétbe helyezett dolog használatának feltételezett (nyílt vagy
hallgatólagos) felhatalmazására vonatkozóan tulajdonképpen három logikus lehetőség is rendelkezésre áll. Mérlegeljük hát egyesével mindegyiket.
Elsőként feltehetjük, hogy a letevők nagy többsége nincsen tisztában azzal, hogy
pénzük bankban történő letétbe helyezésével egyúttal a bankárt is felhatalmazzák a pénz
magánjellegű üzletekben, saját profit előállítása érdekében történő felhasználására.
Bizonyos, hogy a letevők döntő többsége látra szóló letét elhelyezésekor őszintén
hiszi, hogy valójában épp ezt teszik, vagyis egy rendhagyó letéti szerződést kötnek
meg, melynek elsődleges célja a pénz megőrzésének és megóvásának a bankárra
történő átruházása. A bankár minden esetben egyidejűleg úgy jut a pénzhez, mintha
az kölcsön vagy mutuum lenne – vagyis az a meggyőződése, hogy a dolog teljes
hozzáférhetősége átruházódik rá, ennélfogva felhatalmazással bír a dolog saját
ügyleteiben való felhasználására. Világos, hogy az egyes felek szerződésben való
részvételének oka vagy célja nem esik egybe a másik fél célkitűzésével: az egyik
abban a hitben írja alá a szerződést, hogy letétről van szó, és pénzét is erre a feltevésre alapozva adja át; a másik pedig kölcsönként vagy mutuumként veszi át a
pénzt, és ezen az alapon is fekteti azt be. Ebből kifolyólag ez az error in negotio
– azaz az ügylet jogi természetére vonatkozó tévedés – világos esete, ami az ügylet
jogi természetét illető tévedés lévén magát az ügyletet teljesen semmissé teszi.26 E
következtetés sokak számára szélsőségesnek vagy aránytalannak tűnhet, azonban ha
elemzésünket az általunk tanulmányozott szerződésekben inherens jogi érvelésekre
és alapelvekre alapozzuk, nehéz egy másikra jutni.27

25 Coppa-Zuccari, Il deposito irregolare, 132. oldal.
26 Lásd Hernández-Tejero Jorge, Lecciones de derecho romano, 107–108. oldal. Maga Hernández-

Tejero hozakodik elő a következő, az általunk feldolgozott esetre tökéletesen alkalmazható példával:
„Ha egy személy egy másiknál egy dolgot letétben helyez el, és a dolgot átvevő személy az ügyletet
mutuumnak vagy kölcsönnek hiszi, úgy sem letét, sem mutuum nem létezik.”
27 Nyilvánvaló továbbá, hogy a dolog használatának engedélyezése vagy az arra való felhatalmazás
önmagában nem feltehető, hanem azt minden esetben bizonyítani is kell. Valószínűtlennek tűnik, hogy
az egyének által kötött látra szóló letéti szerződések legtöbbjében az ilyen bizonyítás lehetséges lenne.
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Másodszor: most tételezzük fel, hogy banki ügyfelek egy bizonyos csoportja – vagy
az érvelés kedvéért mindegyikük – annak tudatában és teljes elfogadásával köti meg a
letéti szerződést, hogy a bankok az általuk letétbe helyezett pénz nagy részét befektetik
(vagy kölcsönadják stb.) majd. Ezen ügyfelek számára ez az ismeret, illetve a feltételes
felhatalmazás még így sem von le semmit a szerződés alapvető okából vagy céljából
– még mindig szándékukban áll pénzüket megóvás céljából a bankárokra bízni, azaz
egy pénzügyi rendhagyó letéti szerződést végrehajtani. Ám ez esetben a levetők által
véglegesítettnek vélt szerződés végrehajtása technikai és jogi szempontból is lehetetlen. Ha a bankár számára engedélyezik a pénz használatát, akkor az számukra már nem
lesz hozzáférhető; a szerződés oka és célja pedig pontosan ez. Mi több, az 5. fejezetben
látni fogjuk a gazdaságelmélet szempontjából azt is, hogy egy részleges tartalékkal
működő bankrendszerben a „nagy számok törvénye” és a tömeges szerződéskötések
sehogy sem tudják biztosítani azoknak a visszafizetési kérelmeknek a teljesítését,
amelyek az összes letevő letétjére vonatkoznak.
Ennél a pontnál elhalasztjuk tételünk részletesebb tárgyalását – ám annyi még elmondható, hogy a tétel annak elismerésén alapul, hogy az aktuális bankrendszer úgy
hoz létre kölcsönöket, hogy azokat valós megtakarítások nem támogatják. E kölcsönök viszont elősegítik az erőforrások esztelen befektetését és olyan, oktalan módon
befektetett üzleti vagyonokat hoznak létre, melyek vagy semmit sem érnek, vagy
csak nagyon keveset, és így képtelenek a megfelelő letéti számlák banki mérlegeken
történő kiegyenlítésére. Következésképpen a banki ﬁzetésképtelenség újfent megjelenik majd amiatt, hogy – a központi bank külső segítségének hiányában – a bankok
újra és újra képtelenek lesznek eleget tenni a kötelezettségeiknek.
Ezenkívül ha az érvelés kedvéért feltételezzük, hogy a nagy számok törvénye alkalmazható a bankügyre, úgy világos, hogy egy részleges tartalék megléte mellett a
letéti szerződésből szerencseszerződés lesz.28 Egy ilyen szerződés esetén a bankok által nyújtott szolgáltatások minden esetben bizonytalan kimenetelű, az egyes esetekre
jellemző körülményektől függő eset. A szerződés bizonytalansága éppen annak eshetőségéből fakad, hogy a tartalékráta nagyságát meghaladó letétek egy bizonyos százalékának letevői megkísérlik majd letétjeik felvételét, de ezt nem fogják tudni megtenni. Az elsőként érkező magához tudja venni pénzét, de egy bizonyos pont után érkezők már nem. Bizonyára még e második feltevést képviselő letevők sem kötnének
meg egy, az általunk is leírt kockázatnak kitett szerencseszerződést. E második esetben a leglogikusabb következtetés tehát vagy az, hogy megvalósíthatatlan célja révén
ez a szerződés nem is létezik – százszázalékos tartalékráta nélkül ugyanis képtelenség biztosítani, hogy a bankár mindenkor eleget tegyen kötelezettségeinek –, vagy az,
28 A szerencseszerződésekkel kapcsolatban lásd Albaladejo Derecho civil II, Derecho de obligaciones

című könyvének első, La obligación y el contrato en general címet viselő kötetét (350–352. oldal).
Fontos hangsúlyozni, hogy a tény, miszerint a részleges tartalékkal rendelkező, a nagy számok törvényét beigazoló (ez valójában képtelenség) rendhagyó letéti szerződésnek van egy esetleges természete
is, csupán másodlagos az ilyen szerződés ellenében általunk említett pontokhoz képest.
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hogy a letevők feltételezett felhatalmazásának jogérvényessége nem áll fenn, mivel
az alapvető célkitűzés még mindig a dolog megóvása, ez pedig feltétlenül és kötelező
jelleggel megkívánja a tantundem száz százalékának megőrzését.29
A jogszerű rendhagyó letéti szerződés – melynek célja a letétbe helyezett dolgok
megőrzése vagy megóvása – és a letéteményesek által a kapott pénz saját proﬁttermelésükre való felhasználására történő felhatalmazás között természetes összeférhetetlenség észlelhető. E letéteményesek (bankárok) pénzösszegeket vesznek át, és ígéretet
tesznek azok azonnali visszaszolgáltatására, ha a folyószámlák birtokosai ezt kérelmezik; ám amint a pénz már a bankárok birtokában van, azt befektetik vagy kölcsönadják, illetve olyan üzleti tevékenységekbe kezdenek, amikben a pénzt lekötik, és amik
különböző körülmények fennállása esetén annak azonnali visszatérítését még meg is
akadályozzák. A bankároknak a letétbe helyezett pénz használatára való feltételezett –
akár nyílt, akár csak hallgatólagos – felhatalmazása csekély jelentőségű, már amennyiben a szerződés alapvető célja – a pénz megőrzési célból történő letétbe helyezése – továbbra is sértetlen marad. Ez esetben a feltételezett felhatalmazás a szerződés céljával
való összeférhetetlensége miatt irreleváns lenne, és jogilag így éppen olyan semmisnek és érvénytelennek számítana, mint minden olyan szerződés, melyben az egyik fél
saját becsapására hatalmazza fel a másikat, vagy írásban járul hozzá saját magának
a saját kárára történő becsapásához. Amint a magánjog igen jeles spanyol szakértője,
Felipe Clemente de Diego oly helyénvalóan kijelenti, egy olyan rendhagyó letéti szerződés, melyben a letéteményes számára lehetséges egy részleges tartalékráta fenntartása – és ezáltal a nála letétbe helyezett összegek egy részét önös saját céljaira használhatja fel –, egy jogi aberráció, hiszen az egyetemes jogi alapelvekkel alapvetően ellentétes. Felipe Clemente de Diego szerint kétségtelen, hogy e szerződésnek
hátránya, hogy egy olyan szörnyeteg felfedezésére késztet minket, mely igazi természeténél fogva jogilag életképtelen, hasonlóan azokhoz a pusztító deformitásoktól (monstrua
prodigia [lat. torzfejlődés – a ford.]) szenvedő emberekhez, akik számára a római jog jogi
személyiséget sem biztosított. A spanyol polgári törvénykönyv 30. paragrafusa ugyanezen fogalom egy enyhébb formáját fejezi ki: „Polgári okokból kifolyólag csak emberi
alakkal rendelkező magzatok lesznek megszületettként bejelentve…” Mivel minden lény
saját természettel bír, és amikor ez magában a létezőben nem található meg, mindössze
valami többé-kevésbé hasonlónak köszönhetően lesz látható, a lény valós természete úgy
tűnik, hogy elmenekül és eltűnik, a lényt többé már nem borítja be, és egy nem létezőhöz
nagyon közeli szörnyűséges hibriddé csökkenti.30
29 Az argentin polgároknak a 2001-es bankválságra és az összes látra szóló letétjük ezután követke-

ző blokádjára (melyet a corralito néven szokás említeni) adott gyakori reakciója empirikus úton tökéletesen illusztrálja a banki letéti szerződések valós megóvási célját, valamint a részleges tartalékkal működő (végső mentsvár nélküli) bankrendszer lehetetlenségét.
30 „Dictamen del señor de Diego (Felipe Clemente)”, in: La cuenta corriente de efectos o valores de
un sector de la banca catalana y el mercado libre de valores de Barcelona, 370–371. oldal. Igaz, hogy
Felipe Clemente de Diego azon bankárok érvelésére válaszul tette ezt a megjegyzést, akik értékpapír-
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Ennél pontosabban és lényegretörőbben nehéz volna kifejezni a pénzügyi rendhagyó
letéti szerződés és a kölcsönszerződés közötti sarkalatos összeférhetetlenséget és
leküzdhetetlen logikai ellentmondást. Clemente de Diego azon kísérletek kritikájával fejezi be,
melyek a (rendhagyó letéti szerződés és a kölcsönszerződés közötti) gyökeres ellentétet
egyetlen olyan egységgé akarják átalakítani, melyek egy új szerződést hoznak létre, ami
tulajdonképpen sem egyik, sem másik, de egyúttal mindkettő is lenne; ez azonban lehetetlen a feltételek egymást kölcsönösen kizáró volta miatt.

Egy ilyen szerződés ontológiailag egyszerűen kivitelezhetetlen volna.
E második lehetőséghez fűzött megjegyzéseink lezárásaként meg kell még jegyeznünk, hogy az ellentmondás olyannyira szembeszökő, hogy szerződéseikben, általános
feltételeikben és űrlapjaikon a bankárok mindig vonakodnak attól, hogy az általuk szerzett megállapodás és megóvási kötelezettség pontos természetével együtt azt is pontosan megszabják, hogy bírnak-e a letevők felhatalmazásával arra nézvést, hogy a letétbe helyezett pénzösszegek saját proﬁtjuk termeléséért befektethessék. Mindent ködösen és zavarosan fogalmaznak meg – így hát azt állítani, hogy a letevők teljes és tökéletes hozzájárulása nem valósul meg, nem lenne elhamarkodott, mivel a szerződés félreérthetősége, összetettsége és zavarossága kétségtelenül megtéveszti az ügyfeleket, akik
jóhiszeműen úgy gondolják, hogy egy valódi letéti szerződés megkötésére készülnek.
Ha egy dologról való lemondás értéke és hatóköre a műveletet kísérő eljárástól vagy
dokumentumtól függ, akkor nyilván fontos, hogy az eljárás vagy szerződés helyesen
deﬁniált és helyénvalóan elnevezett, kikötései pedig jól szabályozottak legyenek, valamint hogy mindkét fél tisztában legyen e kikötések jogi folyományaival. A bankárok
részéről e feltételek tisztázásának vagy teljesen pontos körülírásának elmulasztása jelentős félreérthetőséget von maga után, és abban az esetben, ha kedvezőtlen jogi következmények merülnek fel, ezek súlya a bankárok, nem pedig a szerződő fél – aki jóhiszeműen úgy köti meg a szerződést, hogy szerinte annak alapvető oka vagy célja a letétbe helyezett pénz egyszerű megőrzése és megóvása – vállát kell hogy nyomja.
Harmad- és utolsósorban feltételezhetjük, hogy amennyiben ez a letevők tényleges óhaja, változtathatnának eredeti tervükön, melynek célja a pénz rendhagyó letétje,

ok olyan, részleges tartalékrátával rendelkező rendhagyó letéti szerződéseinek érvényességét kívánták megvédeni, melyekben a letéteményes felhatalmazással bírna a letétbe helyezett dolgok szabad felhasználására, ahogy az a pénzügyi rendhagyó letéti szerződések esetében is van. Ám amint azt már említettük, a két intézmény mellett vagy ellen szóló érvek azonosak, hiszen mindkét szerződés olyan helyettesíthető dolgok rendhagyó letétjét jelenti, melyek jogi természete, oka, célja, és még körülményei
is ugyanazok. Pasquale Coppa-Zuccari szintén kiemeli a pénzügyi banki letéti szerződés jogi természetét, mely – a kormányok által „törvényesített” formájában – sem nem letét, sem nem kölcsön. Lásd
„La natura giuridica del deposito bancario”, Archivio giuridico „Filippo Serafini” (Modena, 1902),
441–472. oldal.

bank_1_tord.indd 126

2014.10.02. 11:24:57

KÍSÉRLETEK A RÉSZLEGES TARTALÉKKAL MŰKÖDŐ BANKRENDSZER TÖRVÉNY ÁLTALI IGAZOLÁSÁRA

127

és helyette köthetnének egy olyan mutuum vagy kölcsönszerződést, melyben megállapodnak a dolog hozzáférhetőségének elvesztéséről, illetve annak a bankárra való, kamat ellenében történő, határozott időtartamra szóló átruházásáról. Ez a szerződés igazi megújítását képezné, amely ezáltal rendhagyó letétből kölcsönné változna. A megújítás a szerződésmódosítás ezen típusára vonatkozó általános jogi szabályozásoktól
függne. Ez egy teljesen törvényes jogi lehetőség, mely a gyakorlatban ritkán kerül alkalmazásra. Ezenkívül paradox módon a bankügyben megvalósuló újításokkor ezek
célja rendszerint ellentétes. Másképp megfogalmazva: ami kétségkívül mutuum vagy
kölcsönszerződésnek indul, noha „lekötött” betétnek nevezzük – mert magában foglalja a dolog bankárra történő, határozott időtartamra vagy időszakra szóló valós átruházását –, a megfelelő újítás útján számos alkalommal rendhagyó letétté válik. Éppen
ez történik akkor, amikor a bankárok erőforrásaik megtartása vagy több erőforrás megszerzése érdekében (nyilvánosan vagy bizalmasan, illetve szóban vagy írásban) a „lekötött” betéti számla birtokosának nagyon kevés vagy semmilyen pénzügyi szankció
terhe mellett felajánlják a tetszőleges időben történő pénzfelvétel lehetőségét. Amenynyiben a számlabirtokosok e „lekötött” letéteket – melyek világos, hogy kölcsönök
– úgy helyezik el, hogy a szubjektív és elsődleges cél a pénznek a megóvás érdekében
történő letétbe helyezése, úgy a külső látszat ellenére világos, hogy pénzügyi rendhagyó letét valósul meg. Továbbá ha a szerződés sarkalatos oka vagy célja a „jelenlegi”
dolgok „jövőbeli” dolgokkal történő, kamatot hozó cseréje, igazi lekötött „letétről” beszélünk. Jogi szemszögből nézve ez vitathatatlanul egy mutuum vagy kölcsön, mely
később egy, a felek közötti nyílt és egyértelmű megállapodás útján egy pénzügyi rendhagyó letétre megváltoztatható vagy azzal felcserélhető.31
Röviden: bárhogyan nézzük, a pénzügyi rendhagyó letéti szerződés nem tekinthető azonosnak a mutuum vagy kölcsönszerződéssel. E kettő alapjaiban véve összeegyeztethetetlen, és a látra szóló letét részleges tartalékkal működő bankrendszerben
való létezése – annak ellenére, hogy egy „szörnyeteg” vagy „jogi aberráció” – csak
abban az esetben megmagyarázható, ha kezdetben csupán megtűrt volt, és később a
politikai hatalomgyakorlók által tudatosan került törvényesítésre.32 Mindazonáltal a
31 Nem

támogatjuk a doktrínát, mely szerint a „lekötött” letétek jogi perspektívából tekintve nem
kölcsön- vagy mutuum szerződések, hiszen mind gazdasági, mind jogi természetük tükrözi az általunk a kölcsönök vagy mutuumok első fejezetben tanulmányozott sarkalatos követelményeit. Azon tudósok közül, akik annak az elméletnek az igazolására törekedtek, hogy a lekötött „letétek” nem kölcsönök, José Luis García-Pita y Lastres kitűnik, mégpedig „Los depósitos bancarios de dinero y su
documentación” című tanulmányával. A García-Pita y Lastres által az e témában itt felsorakoztatott érvek minket azonban nem tudnak meggyőzni.
32 Ez azt jelenti, hogy a részleges tartalékkal működő bankrendszer a hagyományos jogi alapelvekkel ellentmondásban van, és csak egy olyan, rendelkezésben vagy kormányzati törvényes előjogban megtalálható kényszerítő erejű beavatkozó intézkedés eredményeképpen marad fenn, melyből más
gazdasági szereplők nem tudnak előnyt kovácsolni, és mely világosan kimondja, hogy a bankárok számára a részleges tartalékráta fenntartása törvényes (lásd a spanyol kereskedelmi törvénykönyv 180. paragrafusát).
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tény, hogy egy ilyen – ahogy Clemente de Diego fogalmazott – „szörnyűséges” jogi
intézmény az emberek kölcsönös viszonyában szerepet játszik, óhatatlanul is ártalmas gazdasági és társadalmi következményekkel jár. Az elkövetkező fejezetekben
megmagyarázzuk, hogy a részleges tartalékkal működő bankrendszer miért felelős a
gazdaságot újra és újra utolérő és szorongató válságokért és recessziókért; és e magyarázat extra érvként szolgál majd a banki letéti szerződések legitimitása ellenében
még abban az esetben is, ha a két fél teljes egyetértésben van egymással. Magyarázatul szolgál továbbá arra is, miért lehetetlen az ezen letétek visszaﬁzetésének mindenkori biztosítása a központi bank nevű, kormányzati felépítmény létrehozása nélkül. Mióta ez a szervezet megalapította a papírpénz kibocsátásának monopóliumát,
és ezen pénzfajtát törvényes ﬁzetőeszközzé tette, megvan az a hatásköre is, hogy biztosítsa a magánbankok részéről esetlegesen felmerülő azonnali szükségletek kielégítéséhez kellő likvid vagyon létrehozását. A 8. fejezetben tanulmányozzuk majd annak a központosított monetáris politikának az előbbiekből eredő kialakulását, mely
végső soron eleve kudarcra ítéltetett a társadalmat kényszerítő intézkedések útján
(szocializmus és intervencionizmus) koordináló kísérletekhez hasonlóan. Valójában
a központi bankok és a kormányzati monetáris politika a két fő okozója a nyugati gazdaságokat változó mértékben érintő krónikus inﬂáció, valamint a mesterséges
fellendülés és a gazdasági recesszió egymást követő és ismétlődő, oly sok társadalmi felfordulást okozó szakaszainak. Először azonban folytassuk jogi elemzésünket.

3. EGY NEM MEGFELELŐ MEGOLDÁS:
A HOZZÁFÉRHETŐSÉG FOGALMÁNAK ÚJRADEFINIÁLÁSA
A legképzettebb elméleti szakemberek afelőli meggyőződése, hogy lehetetlen két,
a pénzügyi rendhagyó letéti szerződéshez és a kölcsönszerződéshez hasonlóan
összeférhetetlen szerződést összehangolni, valamint annak ténye, hogy a mai bankrendszert fenntartó szerződések többsége látra szóló letét (pénzügyi rendhagyó
letéti szerződés), arra késztette a tudósokat, hogy próbáljanak olyan alternatív jogi
magyarázatokkal, értelmezésekkel előállni, melyek révén a rendhagyó letéti szerződés a „hagyományos”, vagyis a részleges tartalékkal működő bankrendszerrel összehangolható lenne. Egyesek a hozzáférhetőség „újradefiniálásával” kísérelték meg
ezen ellentmondás feloldását. E gondolatmenet követői számára a hozzáférhetőséget
tulajdonképpen nem szükséges szigorú értelemben venni – ami százszázalékos tartalékráta meglétét vagy a letevő számára a tantundem mindenkori hozzáférhető állapotban tartását jelenti –, az egy „laza” értelemben is értelmezhető: például a bank
„általános” fizetőképességével, mely által a bank kötelezettségeinek eleget tesz;
„megfontolt” befektetés révén; a magas kockázattal járó spekuláció és a megfelelő veszteségek elkerülése által; a megfelelő likviditás és befektetési ráták fenntartásával; röviden rendkívül szigorú banktörvények egész tömegének való megfeleléssel, mely a „nagy számok törvényének” a letéti számlák nyitásakor és látra szóló
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letétek felvételekor való feltételezett működésével együtt végre garantálhatná, hogy
akármikor, amikor azt a letevő igényli, a bank képes lesz visszatéríteni a letéteket.
Garrigues számára tehát a letétek letevők általi hozzáférhetőségének fenntartási
kötelezettsége „a szorgalmas munka elérésének, illetve a letétek megfontolt és ésszerű felhasználásának feladatává válik, hogy kérésre a bank mindig képes legyen azok
visszaszolgáltatására.”33 Lalumia példáját követve Garrigues hozzáteszi még, hogy a
letéteményesnek nem „kötelessége a tantundem megtartása, csupán annak okos befektetése és likvid állapotban való tartása, melynek köszönhetően szükség esetén a
pénzt mindig vissza tudja téríteni.”34 A banknak csupán annyi pénzt kellene páncéltermeiben tartania, amennyi elég lenne ahhoz, hogy ügyfeleinek „várhatóan” felmerülő igényeit ki tudja elégíteni. Így hát Garrigues a következőképpen fejezi be a gondolatmenetet:
Banki letétek esetében a megőrzés elemét felváltja az a technikai elem, mely a letétkivételek valószínűségének kiszámítására hivatott. E számítás elvégzése pedig azzal van öszszefüggésben, hogy rengeteg banki letét kerül elhelyezésre.35

Jelentős módon maga Garrigues is elismeri, hogy ez a teljes doktrína magában
foglalja „a megőrzés hagyományos fogalmának egy olyan ad hoc fogalommal
történő elkerülhetetlen helyettesítését, melynek hihetősége roppantmód kétes.”36
Garriguesnek igaza van abban, hogy erőltetett az, ahogy az elméleti szakemberek
a hozzáférhetőség fogalmát újraértelmezik – még akkor is, ha ezt végül mégis

33 Garrigues, Contratos bancarios, 375. oldal.
34 Ugyanott, 365. oldal.
35 Ugyanott, 367. oldal. García-Pita y Lastres

ugyanezt az elméletet védelmezi „Los depósitos
bancarios de dinero y su documentación” című írásában, ahol a következőre jut:
„jelen körülmények között ahelyett, hogy a »hozzáférhetőséget« az azonnali visszafizetési kérelemre való egyszerű jogként ismernénk el, a fogalmat a visszafizetés lehetővé tételét célul kitűző magatartásmódok, illetve gazdasági és pénzügyi tevékenységek kombinációjának kellene tartanunk.” (990.
oldal)
„Depósitos bancarios y protección del depositante” című értekezésében (119–126. oldal) ugyanezen a vezérfonalon halad tovább. A szintén ezt a nézetet pártoló Eduardo María Valpuesta Gastaminza
a következőkre jut:
„a banknak nem áll kötelességében a letétbe helyezett dolog saját birtokában tartása, ám a megőrzés mind az ügyfelek, mind a bankárok erőforrásainak körültekintő kezelésének és ezek hozzáférhető
állapotban tartásának felelősségét fogja jelenteni – utóbbit azok a törvény által megszabott, kormányzati szabályozások biztosítják, melyek többek között a kötelező tartalék mértékét és a kockázatvállalás
határait is megszabják.” (122–123. oldal)
Lásd „Depósitos bancarios de dinero: libretas de ahorro”, in: Contratos bancarios, szerk. Enrique
de la Torre Saavedra, Rafael García Villaverde és Rafael Bonardell Lenzano (Madrid: Editorial Civitas,
1992). Olaszországban Angela Principe szintén emellett a doktrína mellett áll ki La responsabilità della
banca nei contratti di custodia (Milan: Editorial Giuffrè, 1983) című könyvében.
36 Garrigues, Contratos bancarios, 365. oldal.
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elfogadja. Annak elmélete, hogy a rendhagyó letéti szerződés esetén a megőrzési
kötelezettség pusztán az erőforrások „körültekintő” felhasználásából áll – ami által
a bank az adósságai kifizetéséhez szükséges fizetőképességét meg tudja őrizni –
valójában tarthatatlan. Az erőforrások körültekintő felhasználása minden emberi
cselekvés során tanácsos – így van ez többek között minden olyan kölcsönszerződés
(és nem letéti szerződés) esetében is, mely adott erőforrások használatát, majd egy
meghatározott időtartam elteltét követően azok visszaszolgáltatását köti ki; vagyis
a fenti akkor tanácsos, ha a szerződő fél a szerződésben foglalt kötelezettségnek
– ez a fizetőképesség igazi jelentése – eleget kíván tenni.37 Azonban, mint tudjuk,
a rendhagyó letéti szerződés célja nemcsak hogy különbözik a kölcsönszerződés
céljától, de egy kifejezetten másféle dolgot is megkövetel; ez a dolog pedig nem
más, mint a letétbe helyezett dolog mindenkori megőrzése és megóvása. Így ha a
letevők megpróbálják kivenni letétjeiket, és a bank – függetlenül attól, hogy teljesen
fizetőképes-e, és hogy befektetéseinek készpénzzé alakításával tud-e fizetni – nem
tudja őket kifizetni, úgy a bank a letéti szerződésben foglalt alapvető kötelezettséget
természetesen megszegi. Azért van ez, mert egyes szerződő felek (a letevők), akik
a szerződést abban a hitben kötötték meg, hogy annak alapvető célja a dolog megőrzése és megóvása, illetve folyamatos hozzáférhetősége, egy gyökeresen más szerepbe kényszerülnek: a kényszerhitelező szerepébe. Mint olyanok, elvesztik a letétbe
helyezett dolgaikhoz való azonnali hozzéférés jogát, és hosszú ideig kötelesek várni,
egészen addig, amíg a bank forrásait többé-kevésbé rendezett módon pénzzé nem
alakítja és így fizetni nem tud.
Habár a ﬁzetőképesség és az erőforrások körültekintő használatának fogalmai
nem elegendőek a hozzáférhetőség rendhagyó letéti szerződésben foglalt alapvető
jelentésének megváltoztatásához, az ember legalább azt gondolhatja, hogy az eshetőségek kiszámítása és a Garrigues által hivatkozott „nagy számok törvénye” megoldást jelenthetnének a problémára. Mindazonáltal, ahogy azt már korábban is vitattuk, még ha ezen a területen statisztikailag lehetséges is lenne az eshetőségek kiszámítása – a következő fejezetek pedig rávilágítanak majd, hogy erről szó sincsen –, a
szerződés mindenképpen megszűnne letétként létezni, és szerencseszerződéssé válna, melyben a letétbe helyezett dolog azonnali visszaﬁzetésének lehetősége annak a
kisebb-nagyobb valószínűségén múlna, hogy bizonyos számú letevő letétjei kivételének céljából ugyanazt a bankot nem egyidejűleg keresné fel.

37 A „körültekintés” standard kritériuma továbbá jelen esetben nem is megfelelő: spekulációi révén

egy nem körültekintő módon eljáró bank is sikeres lehet, így megőrizheti fizetőképességét. Ugyanezen
az alapon egy nagyon „körültekintő” bankárt is súlyosan érinthetik a mesterséges fellendüléseket minden esetben követő bizalmi válságok, melyeket éppen maga a részleges tartalékkal működő bankrendszer idéz elő. A körültekintés ezért kevéssé hasznos, ha az egyetlen olyan kikötés kerül megszegésre,
mely a bank által vállalt kötelezettségeknek való elégtételt (vagyis a százszázalékos tartalékráta meglétét) mindenkor képes lenne garantálni.
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Az 5. fejezetben mindenesetre azt vitatjuk majd meg, hogy az emberi cselekedetekre általánosságban, rendhagyó letéttel kapcsolatos tevékenység esetén pedig
különösen nem alkalmazhatók az eshetőségek objektív kiszámításai. Azért van ez,
mert a megóvási kötelezettséggel nem bíró (vagyis részleges tartalékkal rendelkező),
jogilag paradox, rendhagyó letéti szerződés igazi intézménye olyan gazdasági folyamatokat vált ki, melyek a bankokat az általuk kisajátított vagy létrehozott letétekből rengeteg át nem gondolt kölcsön és befektetés létrehozására sarkallják. A helyzet
azért ez, mert ezek a kölcsönök és befektetések végső soron olyan hitelexpanzióból
kerülnek ﬁnanszírozásra, melyet a valós megtakarítások számának növekedése nem
előzött meg. A bankok ﬁzetőképességének és a letevők beléjük vetett bizalmának
csökkenésével együtt óhatatlanul bekövetkeznek gazdasági válságok is, ami pedig a
letétek nagyarányú kivételi hullámát indítja el. Minden aktuárius tudja, hogy ha egy
esemény következményei nem teljesen függetlenek magának a biztosítási kötvénynek a létezésétől, e következmények az erkölcsi kockázat miatt technikailag nem
biztosíthatók. A következő fejezetekben be fogjuk mutatni, hogy a részleges tartalékkal működő bankrendszer – azaz egy, a pénzügyi rendhagyó letéten alapuló rendszer, melyben a tantundem nem egészen száz százaléka képezi a tartalékalapot, és
az a letevők számára nem hozzáférhető – belülről fakadóan, óhatatlanul és újra meg
újra gazdasági recessziókat vált ki, teljességgel szükségessé téve ezáltal a befektetési projektek felszámolását, a kölcsönök visszatérítését és a letétek kivételét – mindezt nagy arányban. Ennélfogva a részleges tartalékkal bíró rendhagyó letéten alapuló bankrendszer révén – mely intézményt Clemente de Diego „aberrációnak” vagy
„jogi szörnyetegnek” nevezett – végül a bankárok elkerülhetetlenül ﬁzetésképtelenné válnak, és képtelenek betartani a letétek kérésre történő visszatérítésére vonatkozó kötelezettségvállalásukat még akkor is, ha egyébként elégségesen magas tartalékrátával rendelkeznek – ez a gazdasági elemzésnek a jog e területére vonatkozó legfontosabb eredménye. Pontosan ez az oka annak, hogy a megőrzési kötelezettségnek
nem száz százalékban eleget tévő magánbankok túlnyomó része végül csődbe ment.
A dolgok ezen állása egészen addig megmaradt, míg a bankárok el nem kezdték egy
központi bank38 létrehozását követelni, és követelésük meghallgatásra nem talált. Kikötés volt, hogy a központi banknak végső mentsvárként kell szolgálnia, és mint
olyannak, készen kell állnia, hogy a bankárok számára a részleges tartalékkal működő rendszer által előidézett válság vissza-visszatérő szakaszaiban az összes, számukra szükséges likviditást biztosítani tudja.

38 Rothbard, The Case Against the Fed, 90–106. oldal. Rothbard a következőképpen magyarázza a

magánbankárok, főként J. P. Morgan vezető szerepét a Fed létrehozásában:
J. P. Morgannak a központi bank iránti elfogultságát növelte annak a ténynek az emléke, hogy a
bankot, melyben apja, Junius fiatalabb társként volt jelen – a George Peabody and Company nevű londoni vállalatról van szó –, az 1857-es pánik idején a Bank of England által nyújtott sürgősségi hitel
mentette meg a csődtől. Peabody nyugdíjba vonulásakor az idősebbik Morgan vette át a bank vezetését,
és nevét később J.S. Morgan and Companyra változtatta. (Ugyanott, 93. oldal, 22. lábjegyzet)
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A hozzáférhetőség fogalmának újradeﬁniálása tehát a semmibe való ugrás csupán. Először is: a bankok továbbra is úgy veszik majd át a letéteket, mintha azok
kölcsönök volnának, majd ennek megfelelően magánjellegű üzletekbe is befektetik azokat; a letevők számára pedig továbbra is pénzük megőrzésének és megóvásának, egyúttal annak teljes hozzáférhetőségének megtartása marad a letétbe helyezés
oka. Más szóval a hozzáférhetőség fogalmának újradeﬁniálására tett kikényszerített
próbálkozás mit sem mérsékelte a jogi logikában fellelhető ellentmondást. Másodszor pedig – a magánjog szigorú szemszögéből nézve, illetve a gazdaságelmélet tantételeivel összhangban – az erőforrások „körültekintő” használatára vonatkozó általános iránymutatások és az „eshetőségek kiszámításának” alkalmazása nemcsak
hogy nem elégséges annak szavatolására, hogy részleges tartalék használata mellett
a bank mindenkor képes lesz az összes visszaﬁzetési kérelem teljesítésére, de bizonyosan elindít egy olyan folyamatot is, mely – legalább néhány évente – a bankokba vetett bizalom óhatatlan elvesztését és a letétek váratlan, nagy arányú kivételének
hullámát eredményezi. A fentiekre perdöntő bizonyíték a tény, hogy a részleges tartalékkal működő bankrendszer (azaz szigorú megőrzési kötelezettség nélküli bankrendszer) nem volt, és most sem képes a fennmaradásra egy, a kormány által létrehozott központi bank hiányában, mely a törvényes ﬁzetőeszközre kivetett szabályozásokkal és a papírpénz elfogadásának kikényszerítésével egy szükségállapot
esetén a szükséges likviditást a semmiből is elő tudná teremteni. Csupán egy, az általános jogi alapelvekkel összhangban lévő intézmény képes a piacon való fennmaradásra előjogok és kormányzati támogatás nélkül, szolgáltatásainak mindössze
az állampolgárok általi önkéntes – az általános és absztrakt magánjogi szabályok keretein belüli – használata révén.
A hozzáférhetőség azt jelentette, hogy a magánbankok egyet értettek a kormány
bankokkal kapcsolatos jogalkotásával, hogy cserébe az utolsó mentsvárnak számító
központi bank támogassa őket. Azonban e követelmény is ﬁktív, és a részleges tartalékkal létrejövő banki letéti szerződés jogi meghatározhatatlanságának kérdését a
magánjog területéről – ahol a kettő összeegyeztethetetlen – a közjog területére, azaz
a közigazgatási jog és a tiszta voluntarizmus területére helyezi át, ami révén a hatóságok akármilyen intézményt – tűnjön az jogilag bármilyen szörnyűnek – törvényesíthetnek. Furcsa paradoxon, hogy a pénzügyi rendszer egésze úgy épült fel, hogy az
állam – mely történelmileg az első szerv, melynek a pénzügyi letéti szerződések be
nem tartásából nyeresége származott – felügyeletétől kelljen függnie; illetve ahogy
arra F. A. Hayek is bölcsen rámutat:
a pénz kormány általi kezelésének története ... egy örökös csalást és megtévesztést takar.
E tekintetben a kormányok jóval erkölcstelenebbnek bizonyultak annál, mint amilyen a
versenyben lévő bármely, különböző pénztípusokkal szolgáló magánügynökség lehetett
volna.39
39 Hayek, The
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Hayek itt arra gondol, hogy jogi következetlensége ellenére napjaink banki struktúrája
az állam által jelenleg is nyújtott támogatásnak, valamint egy olyan hivatalos központi
banki intézménynek köszönhetően tűnhet fenntarthatónak, mely a bajba jutott
bankok kisegítéséhez szükséges likviditást megteremti – cserében e bankoknak a vég
nélküli, rejtélyes és ad hoc irányelvekből és memorandumokból álló közigazgatási
jogalkotás kusza hálójának való megfeleléséért. A tulajdonjogokat meghatározó
hagyományos jogi alapelvek megsértése mindazonáltal elkerülhetetlenül negatív
társadalmi következményekhez vezet. A letétek visszaszolgáltatása így például
legalább elméletben garantálható – még részleges tartalékráta meglétével is, feltéve,
hogy a központi bank nyújt némi támogatást. Amit azonban nem lehet garantálni,
az az, hogy a pénzegységek vásárlóereje az eredeti letétet illetően nem fog nagymértékben módosulni. Ami azt illeti, a modern pénzügyi rendszerek létrehozása
óta minden évben csekély mértékben változó, komoly, krónikus infláció sújtott
minket, és jelentős mértékben csökkentette a letevőkhöz visszakerülő pénzegységek
vásárlóerejét. Figyelembe kell vennünk továbbá az aktuális – magánbankok részleges
tartalékán és a központi bank által folytatott monetáris politikán alapuló – pénzügyi
rendszer által a modern gazdaságokra mért intra- és intertemporális társadalmi
diszkoordinációt is. E hatások a mesterséges fellendülés és gazdasági recesszió egymást követő fázisaiból állnak, melyek magukban foglalják a társadalmaink tartós,
harmonikus fejlődésére nagymértékben ártalmas magas munkanélküliségi rátákat is.
A fentiekből eredően a banki és pénzügyi területeken újból észlelhetjük és megﬁgyelhetjük Hayek nagy hatású gondolatának érvényességét; ezen elgondolás szerint
bármikor, amikor egy hagyományos etikai szabály akár egy közvetlen, kormány általi
kényszer, akár speciális kormányzati előjogok bizonyos személyes vagy szervezetek
részére történő nyújtása, netán e kettő kombinációja (ahogy az a részleges tartalékkal
létrejövő pénzügyi rendhagyó letét) által megszegésre kerül, előbb-utóbb ártalmas,
nem kívánt következmények merülnek fel, méghozzá az együttműködés spontán társadalmi folyamatainak nagy kárára. A megszegett hagyományos banki etikai szabály,
amint azt az első három fejezetben részletesen tanulmányoztuk is, az az általános jogi
alapelv, miszerint a pénzügyi rendhagyó letéti szerződésben a megőrzésnek és a megóvásnak – vagyis az összes letét alapvető elemének vagy céljának – mindig egy folyamatos százszázalékos kötelező tartalék alakját kellene öltenie. Következésképpen
ennek a pénznek bármilyen, különösen kölcsönök létrehozására való használata jelen
alapelv megsértését jelenti, és sikkasztás megvalósításával jár együtt. A történelem
folyamán a bankárok már nagyon korán megsértették ezt a hagyományos alapelvet a
letevők pénzének saját, önös céljaikra történő felhasználásával, ahogy azt a 2. fejezet számos változatos példája is bizonyítja. E tevékenységüket eleinte bűntudatosan
és titokban folytatták, hiszen akkor még tisztában voltak tetteik jogsértő természetével. Csupán később, amikor megkapták a letevőik pénzének (mely általánosságban
olyan kölcsönök formájában volt jelen, amiket eleinte gyakran magának a kormánynak nyújtottak) saját célokra történő felhasználására való, kormány által nyújtott előjogot, akkor kapták meg az alapelv nyílt és törvényes megsértésének jogosultságát is.
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Az előjog jogi kieszközlése esetlen, és többnyire egy, csak bankárok számára biztosított, csökkentett tartalékráta fenntartására való felhatalmazás egyszerű, adminisztratív rendelkezésének formáját ölti.

III-1. táblázat A részleges tartalékkal bíró bankletéti szerződés hét lehetséges jogi osztályozása
1. Megtévesztés vagy csalás áll fenn: a sikkasztás bűntette valósul meg, a szerződés érvénytelen
és semmisnek tekintendő (a részleges tartalékkal működő bankrendszer történetileg korrupt
eredete).
2. Nincsen megtévesztés, van viszont error in negotio: a szerződés szintén érvénytelen
és semmisnek tekintendő.
3. Nincsen error in negotio, de a szerződésben a felek mindegyike saját céljának elérésére
törekszik: a szerződés alapvetően összeegyeztethetetlen okokból kifolyólag érvénytelen
és semmisnek tekintendő.
4. Ha az összeegyeztethetetlen okok összeegyeztethetőnek is számítanak, a szerződés érvénytelen
és semmisnek tekintendő, mivel (központi bank hiányában) végrehajthatatlan.
5. Kiegészítő érv: még ha a „nagy számok törvénye” érvényes is volna (ami nincsen így),
a szerződés úgy is szerencseszerződés (nem letét és nem kölcsönszerződés) lenne.
6. A szerződés végrehajtása egy kormányzati rendelkezéstől (előjogtól) és egy, a pénzt államosító,
a törvényes ﬁzetőeszközre vonatkozó szabályozásokat megszabó, valamint
a likviditást megteremtő központi bank támogatásától függ.
7. A szerződés mindenképpen érvénytelen és semmisnek tekintendő, mivel a kívülállóknak komoly
károkat okoz (a központi bank által súlyosbított gazdasági válságokat) – jóval nagyobbakat,
mint egy pénzhamisító.

Ez jelzi a kormányok és bankok közötti cinkos és szimbiotikus, immár hagyományos
kapcsolat kezdetét. E kapcsolat magyarázattal szolgál arra a bizalmas „megértésre”
és közeli „együttműködésre”, mely a két intézménytípus között még ma is jelen van,
és mely csekély eltérésekkel ugyan, de mindig létezett az összes nyugati országban.
A bankárok és a hatóságok hamar ráébredtek, hogy a letétek hagyományos jogi alapelveinek feláldozásával egy módfelett jövedelmező pénzügyi tevékenységben vehetnének részt – bár annak érdekében, hogy a nehéz időkben meglegyen a szükséges
likviditás, szükség volt egy végső mentsvárra vagy központi bankra; a tapasztalat pedig
azt mutatta, hogy előbb-utóbb ezek a nehéz idők mindig visszatértek. Az emberek nem
teljesen voltak tisztában azokkal a káros társadalmi következményekkel, melyeket ez a
csak a bankárok számára biztosított előjog okozott, egészen addig, míg a pénzelmélet
és a tőkeelmélet a gazdaságban elegendő fejlődést nem mutatott ahhoz, hogy a
gazdasági ciklusok vissza-visszatérésére magyarázattal tudjon szolgálni. Elsősorban
az osztrák iskola tanította azt, hogy az alapvetően összeférhetetlen elemekből álló
és a kölcsönök előnyeit (különösen a „letéttel” való kamatszerzés lehetőségét) a hagyományos pénzügyi rendhagyó letét – melynek lényegénél fogva a letevő számára
mindenkor lehetővé kell tennie a pénze felvételét – előnyeivel kombináló szerződés
felkínálásának (mind jogi-szerződésbeli, mind technikai-gazdasági szempontból)
ellentmondásos célkitűzése előbb-utóbb óhatatlanul bekövetkező, kisebb spontán

bank_1_tord.indd 134

2014.10.02. 11:24:57

KÍSÉRLETEK A RÉSZLEGES TARTALÉKKAL MŰKÖDŐ BANKRENDSZER TÖRVÉNY ÁLTALI IGAZOLÁSÁRA

135

változásokat okoz majd. Ezek eleinte a pénzkínálat – önkéntes megtakarítás tényleges
növekedésének meg nem felelő kölcsönök útján megvalósuló – expanzióinak, az
inflációnak, a társadalom szűkös termelési erőforrásainak mikroökonómiai szinten
történő általánosan rossz allokációjának, majd végül a recessziónak, a hitelexpanzió
által a termelési struktúrában okozott hibák helyesbítésének és a széles körű munkanélküliségnek a formájában mutatkoznak meg. A következő fejezeteket ezen témák
gazdaságelméleti szempontból történő vizsgálatának szenteljük. Előbb azonban jogi
tanulmányunk befejezése következik, méghozzá a banki letétekhez kapcsolódó egyéb
jogi intézmények elemzésével.
E szakasz befejezéseként a III-1. táblázat a banki letéti szerződésnek a benne inherens logika – és természetesen nem a pozitív jog, melyről tudjuk, hogy bárminek
képes jogerőt kölcsönözni – szempontjából való jogi osztályozásának hét lehetséges
módját mutatja be.

4. A PÉNZÜGYI RENDHAGYÓ LETÉT, A VISSZAVÁSÁRLÁSI
MEGÁLLAPODÁSOK TRANZAKCIÓI ÉS ÉLETBIZTOSÍTÁSI
SZERZŐDÉSEK
Az előző három alfejezetben a rendhagyó letéti szerződés jogi természetének elemzését végeztük el, és ezen elemzés többek között a valós kölcsönszerződések, a rendhagyó letétek – ezekben a megóvási kötelezettség betartásra kerül –, illetve ellentmondásos, vagy akár tisztességtelen természetű szerződések – a rohamosan változó
való világ jogi szerződéseinek széles választékából való – azonosításának megbízható kalauzaként is szolgálhatna. Fontos kalauz ez, hiszen ha a hagyományos jogi
alapelvek tisztességtelen, az ember saját előnyére, illetve mások hátrányára történő
kijátszásáról van szó, az emberi leleményesség nem ismer határokat.
Ez a veszély ráadásul különösen égető akkor, ha a hatóságok nem megfelelően
deﬁniálják vagy védelmezik a jogi alapelveket – ez főként egy olyan területre (például a pénzügy területén) érvényes, ami igen elvont és a legtöbb állampolgár számára nehezen érthető.

A visszavásárlási megállapodások tranzakciói
Akárhányszor azt észleljük, hogy – mint a pénzügyi letét esetén – az ügyfeleknek
a dolog azonnali hozzáférhetőségét annak érdekében kínálják fel, hogy pénzüket
magukhoz vonzzák,40 majd azt többek között befektessék vagy magánügyletekhez

40 Számos

„szabálytalan” tranzakciót annak érdekében kísér a folyamatos hozzáférhetőség garanciája, hogy az ügyfél meggyőzhető legyen arról, hogy nincsen szükség az arról való lemondásra, és a
kölcsönadás által megkívánt áldozat megtétele sem szükséges. Ez a gyakorlat a pénzösszegek meg-
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használják fel, az ügylet jogi megjelenésére tekintet nélkül résen kell lennünk. Bizonyos, visszavásárlási megállapodást is tartalmazó szerződésekben például a felek
egyike a másik fél bármikori kérésére egy értékpapír, jog vagy pénzügyi eszköz
másiktól való visszavásárlása mellett kötelezi el magát, méghozzá előre meghatározott,
a dologért eredetileg kifizetett összeggel legalább azonos áron. Ezekben az esetekben
az a szándék, hogy a jogi alapelvekkel ellenkezve megvalósuljon egy olyan igazi
pénzügyi rendhagyó letéti szerződés álcázása, melyben a felek egyike követi azt
az alapvető célkitűzést, ami a dolog azonnali hozzáférhetőségét szavatolja, míg a
másik azzal az ismerős és ellentmondásos céllal vagy okból gyűjtögeti a pénzügyi
erőforrásokat, hogy azokat aztán különböző üzleti vállalkozásokba befektethesse.
Röviden: ezek a tranzakciók néha még tisztességtelenek is, és ezek során a letétek
hivatásos „gyűjtője” „ügyfeleit” arról igyekszik meggyőzni, hogy elérhető vagyonukat könnyedén és súlyos kötelezettségvállalás nélkül adják át cserébe azért a lényeges, alapvető ígéretért, hogy pénzük továbbra is hozzáférhető lesz számukra, és amint
igénylik – a „visszavásárlási megállapodás” értelmében –, vissza is kaphatják azt.
Hasonló esetről van szó, amikor – ahogy az a gyakorlatban többé-kevésbé nyíltan is történik – egy intézmény (például egy bank) úgy kísérli meg szisztematikusan
megtartani részvényeinek piaci értékét, hogy egy sor pénzügyi művelet hajt végre,
hogy a piac felé azt az üzenetet továbbítsa, hogy a részvények értékesítése „garantáltan” kötött áron történik. Amennyiben ez igaz, és olyannyira az, hogy a közvélemény el is hiszi, egy újabb tranzakciónak lehetünk tanúi – ebben az értékpapírokba,
részvényekbe vagy kötvényekbe – ezeknek piaci likviditását egy megbízható intézmény mindenkor hallgatólagosan „garantálja” – történő befektetés révén egy pénzügyi rendhagyó letéti szerződés születik.41 Nem meglepő tehát, hogy sok bankválság
sokkal inkább származott a bankrészvények tömeges eladásaiból, mintsem a letétek
széles körű kivételeiből. Ezeknek a részvényeknek a célja az volt, hogy a pénznek
biztos menedéket nyújtsanak, és egyúttal majdnem teljesen garantálják annak azonnali hozzáférhetőségét. Amikor a bank ﬁzetőképessége felmerül, elsőként értékpapírjai kerülnek igen nagy arányú eladásra; ezáltal a bank képtelen lesz eleget tenni a részvények piaci értékének megtartása melletti hallgatólagos elköteleződésének. Ezek a tömeges értékesítések – a múltban legalábbis – annak tényéből származtak, hogy a központi bankok magánbankok részére nehéz időkben, válogatás nélkül
nyújtott támogatása nem érte el a részvények aktuális piaci árának állandó szinten

szerzését jóval könnyebbé teszi, különösen akkor, ha az ügyfél hiszékeny és (mint bármely csalásban
vagy megtévesztésben) elcsábítható a magas profit áldozat- vagy kockázatmentes megszerzésének lehetőségével.
41 Ha az érvelés e fonalát a végletekig visszük, úgy a teljes részvénypiacot a valós letétek megvalósítójának tekinthetnénk – már amennyiben az államnak mindenkor kötelessége lenne a részvénypiaci indexek fenntartásához szükséges likviditás előállításának garantálása. A közvéleményben kialakuló kép
miatt a kormányok és a központi bankok számos részvénypiaci válság alkalmával, ha csak alkalomadtán is, de ragaszkodtak e célkitűzéshez.
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tartását. A Spanyolországot és más országokat legutóbb sújtó bankválságok azt mutatták, hogy az egyedüli vesztes „letevők” maguk a részvényesek voltak.
Sok más „határeset” is létezik. Egyes pénzügyi és holdingtársaságok részvényjegyzésük ösztönzése érdekében „elkötelezik” magukat a részvények eredeti áron, a részvénytulajdonos bármikori kérésére történő visszavásárlása mellett. Általánosan elmondható, hogy gyanakodnunk kellene minden olyan, visszavásárlási megállapodást tartalmazó tranzakcióra, melyben a visszavásárlási ár kötött, azaz nem egyenlő a tétel aktuális, megfelelő másodlagos piaci árával.42 Így a jogászra és a közgazdászra marad analitikus ítéletüknek a jelen gazdasági-pénzügyi tranzakció tanulmányozásában történő alkalmazása, illetve annak eldöntése, hogy az pontosan milyen
típusú tevékenység, milyen az igazi természete, és hogy milyen következményekkel
jár – és mindezt az első három alfejezetben tárgyalt és a következőkben mérlegelésre kerülő jogi alapelvek fényében kell megtenniük.43 Mi több, ez az elemzés létfontosságúvá válna, ha a jövőben egy nap a fennálló, egy állami központi bank egyed42

A színleges letét egy másik példája a kérésre történő visszavásárlási megállapodást tartalmazó
ideiglenes megbízás. A tranzakció az ügyféltől a bank részére nyújtott kölcsönként bonyolódik le: ha a
letéteményes a teljesítést megtagadja, úgy értékpapírok, rendszerint állami kötvényigazolások formájában biztosíték kerül felajánlásra. A kölcsön egy előre megállapított arányban kamatozik egy meghatározott időpontig, és a „kölcsönadó” egyszerű kérésére ezen időpont előtt is visszafizethető. Ha a korai
felmondás jelen opciójával él, a részére kifizetendő pénzösszeg mértékének kiszámítása az eredeti öszszeg előre, közösen megállapított kamatlábú, jelen opció érvényesítésének napjáig számított kamatának
tőkésítésével történik. Az ügyfél számára ez a művelet egyenlő egy amerikai opcióval kombinált, értékpapírok által finanszírozott kölcsönnel. Az opció egy bizonyos mennyiségű vagyoni eszköz adott napon
vagy adott napig érvényes vételi, illetve eladási jogának (nem pedig kötelezettségének) átruházásáról
szóló megállapodás. A vásárlási opciót „vételi opciónak”, az értékesítési opciót „eladási opciónak” nevezik. Amennyiben az átruházott jog egy adott napig érvényes, az opció „amerikai” opció; ha viszont
egy adott napra érvényes, „európai” opció. A jogot megszerző fél a másik felet a szerződés véglegesítésének pillanatában kifizetett prémium útján kártalanítja. Az ügyfél csak akkor élhet opciós jogával, ha
az övével egy időben lejáró új lekötött letétek kamatlábai meghaladják az általa eredetileg kialkudott
kamatlábak mértékét. Nem élhet az opciós joggal a kamatlábak csökkenésekor – még akkor sem, ha a
likviditásra szüksége van –, mivel az időtartam hátralévő részére rendszerint alacsonyabb kamatlábú
kölcsön felvétele is módjában áll, és a kötvényigazolásokat biztosítékként szolgáltathatja. Egyes intézmények felkínálják a folyószámlákra jellemző szerződéseket, melyek révén az ügyfél automatikus terhelés útján állíthat ki csekkeket és fizetheti ki a számlákat akár a bank ügyfélszolgálati pultjánál. A bankok a részvényekkel való spekuláció egy módjaként használják ezt a szerződést, hiszen a folyamatot a
közemberek fizetik, a profitokat pedig a bankok teszik zsebre. Hálásan köszönjük Ruben Manso professzornak, amiért rendelkezésünkre bocsátott néhány, ezzel a művelettel kapcsolatos részletet.
43 Érdekes kérdés az is, hogy a gyakorlatban hogyan határozható meg az, hogy a rövid időre szóló
lekötött „letétek” (kölcsönök) mikor válnak valós letétekké. Bár az általános szabály világos (a felek
szubjektív szándékának kell dominálnia, és a futamidő lejártával az összes kölcsönből felvételének idejéig százszázalékos tartalékot megkívánó letét lesz), gyakorlati célokból kifolyólag gyakorta szükség
van egy ideiglenes időkorlátra (egy hónapra, egy hétre, egy napra), mely időtartam alatt a bank részére
nyújtott kölcsönöket valós letétként kell kezelni. Az úgynevezett másodlagos csereeszközt illetően pedig – ami ugyan nem pénz, de könnyen készpénzzé váltható, így a piacon való megvásárlásáért extra
prémium jár – lásd Mises Human Action című könyvének 464–467. oldalait.
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uralmán alapuló pénzügyi rendszert teljes mértékben privatizálnák, és egy általános
jogi alapelvektől függő szabad bankrendszer jönne létre Ez esetben az adminisztratív
banki szabályozások aktuális, kusza hálóját a polgári, kereskedelmi, illetve a büntető
törvénykönyvekben foglalt néhány világos, egyszerű szabály helyettesítené. E szabályok fő célja nem csupán a pénzügyi látra szóló letéti szerződésekre vonatkozóan
lenne a szigorú megóvási elv (vagyis egy százszázalékos kötelező tartalék megléte)
mellett való kitartás biztosítása, hanem bármely olyan gazdasági-pénzügyi tranzakcióra vonatkozóan is, melyben a résztvevő felek legfontosabb célja a letétjeik megőrzésének és megóvásának biztosítása. Ebben az (egyelőre) feltételes helyzetben az
általunk javasolt elemzés nagymértékben segítené a bírókat és a jogászokat a gazdasági-pénzügyi világban folyamatosan kialakuló szerződések és tranzakciók gazdag,
szélsőségesen összetett sokféleségének megértésében, és lehetővé tenné számukra
annak meghatározását, hogy az általános polgári és büntető rendelkezések értelmében e tranzakciókat mikor osztályozzák semmisként és/vagy bűnösként.44
Minden esetben kerülnünk kell a pénzügyi szektorban általános, önző módon
kishitű hozzáállást, ami azon a meggyőződésen alapul, hogy az emberi leleményesség mindig képes lesz majd egyre kiﬁnomultabb módokat találni az egyetemes jogi
alapelvek tisztességtelen megkerülésére, melyek ennélfogva a gyakorlatban sohasem
lesznek sem betartva, sem megvédelmezve. Kerülnünk kell ezt a kishitű hozzáállást,
hiszen ezen alapelvek megsértésének leleményes módjainak megszaporodása éppen
abból a tényből fakad, hogy a hatóságok ezeket (az alapelveket) mindig zavaros, nehezen érthető és ellentmondásos módon deﬁniálták és védelmezték, és ennek eredményeképpen tiszteletben tartásuk fontossága nincs benne a köztudatban. Ám ennek épp
az ellenkezője igaz. Az uralkodó értékek és eszmék az idők folyamán olyan romlottá
váltak, hogy manapság az emberek a részleges tartalékkal létrejövő rendhagyó letéti
szerződést jogszerűnek tartják. Ha az általános jogi alapelveket újból megértenék és
tiszteletben tartanák, a szabálytalan viselkedési formák száma jelentősen csökkenne
– akkor pedig különösen, ha a hatóságok a megfelelő tulajdonjogok megóvásának és
védelmezésének szerét ejtenék. Ugyanakkor annak a bizonyított ténye, hogy az emberi leleményesség folyamatosan új módszereket igyekszik találni a törvényszegésre
és mások megkárosítására, semmit sem von le egy sor, olyan világos alapelv alapvető
fontosságából, mely az állampolgárokat kalauzolja, a hatóságokat pedig a tulajdonjogokat deﬁniáló és védelmező feladatukban irányítja.

44 Az általunk javasolt modellben (melyet az utolsó fejezetben részletesen is tárgyalunk majd) a köz-

ponti bank és hivatalnokai által a pénzügyi szférában gyakorolt irányítást a bírók veszik át, akik így a
pénzügyi területen is visszanyernék az általános jogi alapelvek alkalmazásában betöltött teljes hatáskörüket és központi szerepüket.
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Az életbiztosítási szerződések esete
Az életbiztosítás egy tipikusan az idő által kifizetődő jogi intézmény, mely lényegét
és jogi tartalmát tekintve nagyon jól van megfogalmazva, és melyhez a biztosítási
statisztikai, gazdasági és pénzügyi gyakorlatok igen jó támogatást nyújtottak és
nyújtanak. Újabban azonban egyesek olyan tranzakciók lebonyolítására próbálják meg felhasználni, melyek igen hasonlóak a részleges tartalékkal bíró pénzügyi
rendhagyó letéti szerződéshez. E kísérletek nagyon ártalmasak voltak az életbiztosítás mint intézmény hagyományos fizetőképességére, ráadásul együtt jártak a
feltételezett „kötvénybirtokosok-letevők” megtévesztésével is.
Mindenekfelett valójában azt fontos megérteni, hogy az életbiztosítási szerződés
és a rendhagyó letéti szerződés között semmiféle összefüggés nincsen. Az életbiztosítás egy olyan szerencseszerződés, melynek értelmében a felek egyike (a szerződő
fél vagy kötvénybirtokos) elkötelezi magát a művelet biztosítási díjának vagy árának
megﬁzetésére, cserébe a másik fél, a biztosító társaság beleegyezik bizonyos juttatások kiﬁzetésébe a kötvénybirtokos halála, vagy a szerződésben kikötött időtartam
lejárta utáni életben maradása esetén. Tehát a kötvénybirtokos által kiﬁzetett biztosítási díjak a továbbiakban már egyáltalán nem lesznek számára elérhetők, a teljes
hozzáférhetőség joga pedig a biztosítóra ruházódik át.45 Így minden életbiztosítási
szerződés a „jelenlegi” biztos dolgok „jövőbeni” bizonytalan dolgokra való cseréjével jár – mivel kiﬁzetésük egy bizonytalan esettől, például a kötvénybirtokos halálától vagy életbenmaradásától függ. Az életbiztosítási szerződés ennélfogva egyenértékű egy megtakarítási tranzakcióval – melyben a „jelenlegi” dolgok tulajdonjogáról és hozzáférhetőségéről a kötvénybirtokos a „jövőbeni” dolgok tulajdonjogáért
és hozzáférhetőségéért cserébe lemond –, azonban az érvényesség minden feltételének megfelelő tökéletes megtakarítás egy formája, mivel lehetővé teszi, hogy amint
a szerződés hatályba lép, a kedvezményezett egy számottevő összeghez hozzájusson
– feltéve, hogy az előre látott, bizonytalan esemény (például a kötvénybirtokos halála) bekövetkezik. Bármely más, hagyományos megtakarítási módszer (hagyományos mutuum vagy kölcsönművelet) esetében a haláleset bekövetkeztekor a biztosító társaság által kiﬁzetendő tőke összegének felhalmozásához egy több éven át tartó,
hosszadalmas megtakarítási folyamat lenne szükséges. Más szóval: az életbiztosítási szerződések, a valószínűségek halálozási és életbenmaradási táblázatok alapján
történő kiszámítása, és az egy intézményt fenntartó összes kötvénybirtokos közötti

45 Mivel az életbiztosítás egy hosszú évekig tartó fegyelmezett megtakarítással jár, sokkal nehezebb

eladni azoknál az egyéb pénzügyi termékeknél, melyek esetében garancia van rá, hogy az ügyfél pénze számára folyamatosan elérhető marad (vagyis a letéteknél). Ezen okból kifolyólag az életbiztosítás kereskedelmi ügynökök költséges hálózatán keresztül kerül értékesítésre, míg az emberek készségesen, ösztönzés nélkül helyezik el a banki letéteket. Az életbiztosítási társaságok elősegítik és ösztönzik az önkéntes, hosszú távra szóló megtakarítást, míg a bankok a semmiből állítanak elő kölcsönöket
és letéteket, és közben senkitől sem követelik meg az előzetes megtakarítás áldozatának meghozását.
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mutualizmus, vagyis a veszteség felosztásának elve az első pillanattól kezdve lehetővé teszi, hogy amennyiben az előre látott esemény bekövetkezik, lehetséges legyen
egy olyan jelentős pénzösszeghez való hozzájutás, aminek felhalmozása egyéb módszerek alkalmazásával csupán egy többéves periódus után lenne lehetséges.
Mi több, az életbiztosítás egy hosszú távra szóló szerződés, mely összetett pénzügyi és biztosítási statisztikai elemeket egyesít, és megkívánja a jelentős erőforrások
körültekintő befektetését. Ezen erőforrások hozzáférési joga átszáll a kölcsönös
pénztárra, vagy a biztosító társaságra, melynek kötelessége összegyűjteni és befektetni a matematikai úton kiszámított mennyiségű, a jövőbeni kötelező jellegű kiﬁzetésekhez szükséges tartalékokat. Ezeket az összegeket azért hívjuk „matematikainak”, mert a halálozások és életbenmaradások halálozási táblázatok szerinti valószínűségének kiszámításából származnak; e táblázatok pedig rendkívül megbízhatóak,
és a legtöbb nyugati civilizáció esetében igen konstansak is. Olyan kicsi hibavalószínűséggel, amennyivel akarjuk, kiszámítható, hogy az összes garantált juttatás
kiﬁzetéséhez mennyi pénz szükségeltetik. A későbbiekben megvizsgáljuk majd az
életbiztosítás és a részleges tartalékkal létrejövő rendhagyó letéti szerződés között
gazdasági-pénzügyi szempontból fennálló gyökeres különbségeket is. Az életbiztosítással szemben a rendhagyó letéti szerződés nem teszi lehetővé a valószínűségek
kiszámítását, mivel az intézmény (a részleges tartalékkal működő bankrendszer) létezése nem teljesen független a letétek kivételének újra meg újra visszatérő nagy hullámaitól.
Az összetettség egyre nő, mivel az életbiztosítás bizonyos típusai magukban foglalják a lemondás jogát is – ez azt jelenti, hogy a kötvénybirtokosok érvényteleníthetik a szerződést, és készpénzben juthatnak hozzá biztosítási kötvényük matematikai likviditási értékéhez. Egyes elméleti szakemberek azt az álláspontot védelmezték, miszerint a „lemondási értéket” tartalmazó biztosítási kötvények igen hasonlóak
a részleges tartalékkal létrejövő pénzügyi rendhagyó letéti szerződésekhez.46 Ezen
nézet ellenében fontos rámutatni, hogy az, hogy létrejön-e egy burkolt rendhagyó letét, végső soron a szerződés igazi indítékától, okától vagy céljától függ. Amennyiben
– ahogyan az a hagyományos életbiztosítási kötvények esetében lenni szokott – az
ügyfél a lejárati időig meg kívánja tartani a kötvényt, és nincsen tudatában annak,
hogy pénzét bármikor visszakérheti, úgy nyilván az adott tranzakció sem rendhagyó letét, hanem egy hagyományos életbiztosítási szerződés. A biztosítás ezen típusa arra az elgondolásra alapozva eladásra, hogy a lemondás egy „végső mentsvár”,
egy, csak súlyos, nyomasztó helyzetekben alkalmazandó megoldási lehetőség, például arra az esetre, amikor egy család egyáltalán nem képes továbbra is ﬁzetni egy

46

Murray N. Rothbard, „Austrian Definitions of the Supply of Money”, in: New Directions in
Austrian Economics, szerk. Louis M. Spadaro (Kansas City: Sheed Andrews and McMeel, 1978), 143–
156. oldal, főként a 150–151. oldalak. Rothbardnak a letéti szerződések színlelésének érdekében kieszelt összes új „életbiztosítási” műveletet illető álláspontja mindazonáltal teljesen indokolt.
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olyan kötvény után, mely az összes családtag lelki nyugalmának érdekében mégis
oly elengedhetetlen.47
El kell ismernünk azonban, hogy mostanában (a legtöbb esetben) a bankok és
más pénzügyi intézmények állandó nyomást fejtenek ki annak érdekében, hogy az
életbiztosítási és bankletéti szerződések közötti sarkalatos, hagyományos különbségeket eltöröljék, illetve hogy a kettő között húzódó határvonalakat elhomályosítják.48
A piacon életbiztosítási kötvényeknek álcázott igazi pénzügyi letéti műveletek
kezdtek megjelenni. Az ügyfeleknek bemutatott legelőnyösebb tulajdonságuk az,
hogy e tranzakciók révén nem kell majd rendszeres ﬁzetést magában foglaló hoszszú távú megtakarítások mellett elkötelezni magukat, hiszen a biztosító társaság részére átadott pénzbírság és ráfordítás terhe nélkül – sőt, akár még kamat is termelhető – bármikor felvehető. Az egyik oka, hogy a vállalatok tevékenységüket életbiztosítási kötvényeknek álcázzák, az, hogy ily módon ki tudják használni a szokásos
adókedvezménnyel nyújtott ösztönzést, melyet a fejlett országokban majdnem minden kormány nyújt a biztosítási társaságoknak, elismerésül az önkéntes megtakarítás
és a körültekintés hirdetőiként, és ezáltal a társadalom minden szintjére, egyúttal a
fenntartott és nem inﬂációs jellegű gazdasági növekedésre, valamint a nemzet fejlődésére gyakorolt jótékony hatásukért. Így hamis „életbiztosítási” műveletek tömegével kerültek tárgyalásra, és nem bizonyultak semmi másnak, mint a köznép által erőfeszítés nélkül létrehozott, „álcázott” letéteknek. Az emberek azon a nézeten voltak,
hogy a pénz – akár azért, mert szükség van rá, vagy csak azért, mert egy másik pénz-

47 Az életbiztosítási kötvény felmondása továbbá hagyományosan egy, a kötvénytulajdonosokra kiszabott jelentős pénzbírsággal jár. E bírság azért létezik, hogy a társaság törleszthesse a szerződés első
évében felhalmozott magas vásárlási költségeket. A bírságok csökkentésének tendenciája világosan jelzi, hogy a művelet többé nem hagyományos életbiztosítási kötvény, hanem már színleges bankletétté vált.
48 Amint azt a 7. fejezet végén látni fogjuk, 1921 és 1938 között, míg egy vezető brit biztosítási vállalat, a National Mutual Life Assurance Society elnöke volt, John Maynard Keynes kulcsszerepet játszott az életbiztosítást irányító és meghatározó hagyományos alapelvek erkölcsi lerombolásában. Elnöksége alatt nem csupán a változó hozamot termelő értékpapírok felé erősen orientálódó „aktív” befektetési politikát támogatta (szakított a kötvényekbe történő befektetés hagyományával), de védelmébe vette a (piaci áron történő) vagyonértékelések liberális kritériumait, valamint még a profitok kötvénybirtokosok közötti, meg nem becsült részvénypiaci „nyereségek” által finanszírozott bónuszokon
keresztül megvalósuló szétosztását is. Mindezek a tipikus, a hagyományos biztosítási alapelveket érő
keynesi támadások súlyos helyzetbe sodorták vállalatát, amikor 1929-ben a tőzsdepiac összeomlott, és
lesújtott a nagy gazdasági válság. Ennek eredményeképp Keynes igazgatósági tagtársai elkezdték megkérdőjelezni az általa használt stratégiát, illetve döntéseit is. A két fél között nézeteltérések támadtak,
ami Keynes 1938-as felmondásához vezetett. Így magyarázta tettét: „kétlem, hogy a hatalmamban állna a vezetés hibáinak helyrehozása, és többé nem vagyok hajlandó felelősséget vállalni értük.” Lásd
John Maynard Keynes, The Collected Writings (London: Macmillan, 1983), 12. kötet, 47. és 114–154.
oldal. Lásd még Nicholas Davenport, „Keynes in the City”, in: Essays on John Maynard Keynes (szerk.
Milo Keynes, Cambridge: Cambridge University Press, 1975), 224–225. oldalát. Végül lásd a 7. fejezet 108. lábjegyzetét (ZZZ. oldal).
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intézetben akarják elhelyezni – büntetés ﬁzetése nélkül is bármikor visszaszerezhető. Mindez nagyon nagy zűrzavart idézett elő. A banki letétekre – olyan műveletekre,
melyeknek az életbiztosításhoz az égvilágon semmi köze nincsen – vonatkozó számadatokat például az életbiztosítási díjak hivatalos statisztikái közé számították; és a
piacon dúló nagy zűrzavar közepette a hagyományos életbiztosítási kötvények hitelüket vesztették, fogalmuk pedig elhalványult.49
A rend és a szabályosság helyreállítása szerencsére folyamatban van, és mind a
hagyományos magánbiztosítókban, mind a hatóságokban kezd tudatosulni, hogy az
életbiztosítást semmi sem érinti fájdalmasabban, mint a közte és a bankletétek közt
húzódó különbségek elmosása. E zavar mindenkire nézve ártalmas volt: a hagyományos életbiztosításra, mely sok adókedvezményétől elesett, ráadásul a központi
bank és a pénzügyi hatóságok részéről egyre növekvő beavatkozással és ellenőrzéssel kellett szembenéznie. Az ügyfelekre, akik abban a hitben kötöttek életbiztosítást,
hogy bankletéteket helyeznek el, és viszont. A bankokra, melyek számos alkalommal (életbiztosításnak álcázott) valós letétekből jutottak pénzhez, melyeket ﬁzetőképességüket kockára téve hosszú távú befektetésekre próbáltak felhasználni; és végül
a felügyeletet gyakorló hatóságokra, akik az életbiztosítás intézménye feletti ellenőrzési jogukat fokozatosan elvesztették, az intézmény fogalma pedig elhalványult,
és a felügyeletet nagymértékben egy másik intézmény (a központi bank) vette át. A
bankok egy olyan, teljesen különálló intézménytípust alkotnak, melynek pénzügyi
és jogi alapjai – amint az látható – sok kívánnivalót hagynak maguk után.

49 Dióhéjban: az életbiztosítási értékesítésekben észlelt szemmel látható fellendülés egy illúzió volt

csupán, mivel a számadatok valójában gyökeresen más műveletekre, a részleges tartalékkal bíró banki letétekre vonatkoztak. Ezen adatok teljesen pompájukat vesztik, ha hagyományos életbiztosítási értékesítésekkel való összevetés helyett – ezek jóval szerényebbek, mivel önmegtagadás és a megtakarítás, valamint a körültekintés melletti hosszú távú elköteleződés szükségeltetik hozzá – az ország összes
banki letétjeinek végösszegéhez hasonlítjuk őket, hiszen ez utóbbinak csupán nagyon kis százalékát teszik ki. Amennyiben a szektor statisztikáiban csak a hiteles életbiztosítási értékek szerepelnek, máris
reálisabb képet kapunk, és a mindenki által oly mértékben látni vágyott délibáb szertefoszlik.
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A HITELEXPANZIÓ FOLYAMATA

Jelen fejezet és az ezt követő további öt célja elemezni és összefoglalni a szabálytalan letéti ügyletekre vonatkozó általános jogelvek megsértéséből adódó gazdasági következményeket. A fent említett jogsértések jogi és történelmi következményeit az első három fejezetben már megvizsgáltuk, így az alábbiakban annak
a folyamatnak szenteljük figyelmünket, amely során a bankok kölcsönöket és betéteket teremtenek a semmiből. Vizsgálódásunk emellett kiterjed az ex nihilo kölcsönteremtés társadalmi hatásaira is. A banki kölcsönteremtés legkomolyabb következménye az alábbi: amennyiben a bankok úgy helyeznek ki kölcsönt, hogy
annak az önkéntes megtakarítás tekintetében nincs megfelelő fedezete, a reáltermelékenység szerkezetileg megbomlik és visszatérő válságciklusok, illetve elhúzódó gazdasági recessziók alakulhatnak ki. Éppen ezért megvilágítjuk az üzleti körforgások hitelforgalmi elméletét, és kritikusan elemezzük a monetarizmus, illetve a
keynesi közgazdaságtan makroökonómiai felvetéseit. Továbbá röviden boncolgatjuk
majd azt az empirikus többlettudást, amit a napjainkig ismétlődő világgazdasági
válságok alapoztak meg. Az utolsó előtti fejezet tanulmánya a központi és a szabad
bankrendszerrel foglalkozik, míg zárófejezetünk górcső alá veszi a 100%-os tartalékkövetelménnyel működő bankrendszer irányába tett javaslatot.

1. BEVEZETÉS
Történelmi szempontból a pénzre, a bankrendszerre és az üzleti körforgásokra vonatkozó gazdaságelméleti tudásvágy a közgazdasági gondolkodás viszonylag újkeletű vívmányának számít. A közgazdaságtudomány ilyen mélységben csak jóval
a tárgykörhöz tartozó események – a részleges tartalékkal működő bankrendszer
kialakulása, illetve a hossz és bessz egymást követő időszakai – után és a hozzájuk
kapcsolódó jogi szabályozás evolúcióját követően kezdett csak el tudásbázist kialakítani. Az már ismert tény, hogy a jogi alapelvek tanulmányozása, a mélyben
rejlő kiskapuk és ellentmondások elemzése, valamint a logikai bukfencek kutatása,
illetve kiigazítása a római jog klasszikus tételeiig vezethető vissza. Mindenesetre
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a jogi, lingvisztikai és gazdasági intézmények fejlődéstanával összhangban – ami
gyakorlatilag azt foglalja magában, hogy a hosszas történelmi folyamat során az
információ, a tudás és az empirikus tapasztalatok miként járultak hozzá az intézményi
háttér kialakulásához – a monetáris bankbetéti ügyletek mai formájára vonatkozó
gazdasági elemzésünk megállapításai aligha okoznak majd meglepetést. Jelen
fejezet vezérfonala nagyban támogatja a megelőző fejezetek okfejtéseit és egyben
össze is függ tanulmányunk korábbi következtetéseivel, melyeket a könyv olvasója
már a pusztán jogi álláspontokat tekintve levonhatott. A bankrendszeren elvégzett
elemzésünk szigorúan a monetáris betéti ügyletek tanulmányozására fog szorítkozni.
Ez a gyakorlatban az ún. látra szóló folyószámlára, illetve megtakarítási számlára,
valamint a lekötött betétekre vonatkozik, amennyiben az utóbbi két banki termék
esetében is lehetőség van a számlaegyenleggel megegyező mértékű pénzeszköz tetszőleges idejű kivonására a bankból. Következésképpen vizsgálódásunk nem terjed ki a magánbankok különböző aktuális banki szolgáltatásaira, amik gazdasági
tárgykörüket tekintve nem kapcsolódnak a szabálytalan letéti ügyletekhez. Például
számtalan napjainkban működő pénzintézet nyújt könyvelési és pénztárügyi szolgáltatást ügyfeleinek. Sokan devizával kereskednek, vagy hagyományos pénzváltói tevékenységet folytatnak – ezek a szolgáltatások az első alternatív pénzegységek megjelenése óta szerepelnek a bankpiacon. Emellett a bankok értékpapírletét-kezelést vállalnak, mely során ügyfeleik megbízásából inkasszálják az
osztalékokat és a kamatnövekmények ellenértékét a kibocsátótól, valamint tájékoztatják a kvázi-pénzkölcsönzőket az esetleges belső tőkeemelésekről, illetve a részvényesek közgyűlésének időpontjáról. Továbbá a bankok értékpapírokat adnak el
és vesznek ügyfeleik számára diszkontbankokon és kereskedelmi bankokon keresztül. A legtöbb pénzintézet trezorszolgáltatásokat is nyújt a bankfiókokban. Hasonlóképpen, a mai bankok leggyakrabban valós pénzügyi közvetítőként működnek,
mégpedig oly módon, hogy ügyfeleiktől pénzkölcsönt fogadnak el – ez azt jelenti,
hogy az ügyfelek, mint betétesek, akaratukkal egyező módon, a jövőbeni haszon
minimálisan elvárt mértékének teljes tudatában pénzkölcsönt biztosítanak a bank
számára kötvényekért, kötelezvényekért és lekötött „betéti” bizonylatokért cserébe – és a pénzalapot harmadik fél számára elérhetővé teszik. A nyereséget a bankok úgy célozzák meg, hogy a kihelyezett kölcsönökön behajtott kamat és a betétesek számára biztosított hozam közötti különbséget lefölözik. A pénzpiaci működési formák közül a jelen tanulmányban a monetáris bankbetéttel kapcsolatos
tranzakciókat fogjuk áttekinteni. Vizsgálódásaink során gyorsan bebizonyosodik
majd, hogy az általunk tárgyalt ügylet gazdasági és társadalmi szempontból kétség
kívül a mai bankok működésének legjelentősebb összetevőjeként értelmezhető.
Miképpen arra már korábban is utaltunk, a monetáris bankbetétügyletekre vonatkozó gazdasági elemzés Hayek beható tanulmányát szemlélteti: amikor az egyetemes jogelvek sérülnek – legyen annak oka akár a módszeres állami kényszer, a kormányzati előjogok, vagy éppen a bizonyos szinten privilegizált érdekcsoportok, illetve egyének jelenléte –, a spontán társadalmi kölcsönhatások folyamatos rendszere
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óhatatlanul is sérül. A feltevés akadémiai vonatkozásait a szocializmus létjogosultságát megcáfoló elmélettel párhuzamban ﬁnomították, s így terjedt tovább. Míg egy
darabig csupán az ún. reálszocialista rendszerekkel kapcsolatban alkalmazták, mára
már a vegyes gazdaság összes szektorához társítják, melyekben módszeres állami
kényszereszközök, illetve az előjogok alattomos biztosítása uralkodik.
Bár az intervencionizmus gazdaságelméleti elemzése inkább az állami kényszerintézkedések vonatkozásában tűnik helytállónak, mégsem hanyagolhatók el azok a
lényeges területek, ahol a hagyományos jogelvek sérülnek azáltal, hogy bizonyos érdekcsoportokat előnyben részesítenek. A modern gazdaságban két fő területet különböztetünk meg az ilyen jogsérelmek tekintetében. Először is ilyen a munkaügyi törvényhozás, ami behatóan szabályozza a munkaviszonnyal kapcsolatos szerződéseket, illetve a munkaadó és alkalmazottja között fennálló egyéb viszonyokat. A jog
ezen területe nemcsak hogy a kényszereszközök melegágya – például megtiltja a feleknek, hogy a munkaszerződés pontjairól szabadon tárgyaljanak –, de számos meghatározó előjogot ruház bizonyos érdekcsoportokra – teret engedve nekik ahhoz,
hogy a hagyományos jogelvek korlátait feszegessék. Ilyenek például a szakszervezetek. A másik ilyen terület, ahol mind a privilegizáltság, mind pedig az intézményi kényszer túlsúlyban van, az nem más, mint az egyetemes pénzvilág, a bankrendszer és az összes hozzájuk kapcsolódó pénzügyi szektor, melyek ennek a könyvnek
fókuszpontjául szolgálnak. Jóllehet mindkét terület nagy jelentősséggel bír, és az
is fontos, hogy a szükséges változtatások beiktatása érdekében mindkettőt elméleti szinten vizsgáljuk, mégis úgy tűnik, az intézményi kényszer elméleti analízise és
az előjogok munkaügyi területen való biztosítása kevésbé összetett feladat. Következésképpen ennek társadalmi felismerése gyorsabban végbement, és behatóbban
érintette a különböző közösségi szinteket. Ezzel kapcsolatosan aztán jelentős elméleti munka vette kezdetét, sőt még a széles körű társadalmi konszenzus is kialakult a
szükséges reformok irányát illetően. Ezzel szemben a pénzügyi körök, a bankhitelek
és a pénzpiacok kérdése továbbra is hatalmas kihívást jelent a gondolkodók számára és az egyszerű állampolgárok számára is.
Azok a társadalmi érintkezések, ahol a pénz közvetlenül vagy közvetve szerepet
kap, messze a legelvontabb és legkevésbé érthető viszonyrendszert feltételezik. Ennek következtében az ehhez fűződő tudás rendelkezik a legnagyobb szakirodalmi háttérrel, ugyanakkor a legbonyolultabb és a legkevésbé megfogható mind közül. Éppen ezen okból kifolyólag az állam és a központi bank módszeres kényszerintézkedései, melyeket e területre gyakorol, a leginkább károsak és kórosak.1 Megjegyzen1 A pénz és a hitel strukturális működésére nyelvvel és erkölcsökkel alátámasztott elméleti magyarázatot találni talán lehetetlen küldetés. Kölcsönhatásaik megítélése a szakma valaha volt egyik legvitatottabb tárgyává vált. A folyamatokba való szelektív beavatkozás itt minden más területnél jellemzőbb: az állami monopóliumok miatt, melyek a versenyképes kísérletezést kizárják, a fejlődéstani kiválasztódás nem tud megvalósulni. A pénzügyek kormányzati menedzsmentje történelmi fejlődése során folytonos csalárdságot és megtévesztést mutatott. Ebben az értelemben a kormányzatok jóval hosz-
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dő továbbá, hogy a monetáris és bankelmélet elégtelen megfogalmazása hátrányosan
befolyásolja a világgazdaság fejlődését. Ezt bizonyítja az a tény is, hogy a gazdaságelmélet fejlődése és a releváns kormánytörekvések ellenére a modern gazdaság még
mindig ki van téve annak, hogy a fellendülés és a recesszió állandóan visszatérő változatai közül kelljen kimenteni. Nem is olyan régen történt, hogy a nyugati országok
minden erőfeszítésük ellenére – melynek során gazdaságukat az 1970-es válság tanulságával törekedtek stabilizálni – ismét elkövették ugyanazokat a felelőtlen hibákat. Ennek eredményeképpen az 1990-es évek elején a nyugati gazdasági rendszer elkerülhetetlenül belesodródott egy rendkívül komoly globális recesszióba, amiből sokáig nem sikerült kilábalnia.2 Még az előzőnél is frissebb fejleményként 1997 nyarán
a vezető ázsiai pénzpiacok összeomlottak, aminek hatása világszintű pusztítással fenyegetett. Néhány évvel később (pontosabban 2001 óta) a világ három gazdasági pólusán – Japánban, az Egyesült Államokban és Európában – egyidejűleg jelentkeztek
a recesszió tünetei.
A jog és a jogszabályok gazdasági elemzésére azért vállalkozunk, hogy megvizsgálhassuk, milyen szerepet töltenek be a társadalmi érintkezések spontán folyamatában. A monetáris bankbetéti ügyleten végzett gazdasági elemzésünk tehát azokat az
eredményeket hivatott feltárni, amelyek a szabálytalan letéti ügyleteknél alkalmazott hagyományos jogelvekhez – ideértve a 100%-os tartalákkövetelményt – kapcsolódnak. Ugyanakkor rávilágítunk azokra a pusztító, beláthatatlan következményekre
is, amik gyökere abban az alapvetésben rejlik, hogy a fent említett jogelvek szándékos megsértésével a bankároknak lehetősége nyílt a látra szóló betétek fölötti öncélú
diszponálásra. Ezeknek a hatásoknak a többségét mindeddig nem fedték fel.
Most górcső alá vesszük azt a folyamatot, amikor a bankárok a látra szóló betétek felhasználásával alternatív banki letéteket hoznak létre (értsd: egyszerű pénzt),
és ezért cserébe kölcsönöket (értsd: kölcsönkérő számára kihelyezett külső vásárlószabb életűnek tűntek bármely másik magánjogi szervezetnél, mivel működésük során minden olyan
pénznemet biztosítottak, amik a versenyszférában csak megjelenhettek. (Hayek, The Fatal Conceit,
102–104. oldal.)
2 Azt is érdemes megjegyezni, hogy a monetáris és pénzügyi kicsapongás, ami ezt a válságot okozta, alapvetően az USA és Nagy-Britannia neoliberálisnak nevezhető vezetésének az 1980-as évek végén hozott döntéseiből származik. Margaret Thatcher később például beismerte, hogy hivatali idejének
gazdasági kulcsproblémája az volt, hogy „a keresleti oldalon a pénzkínálat és a hitelexpanzió mértéke túl gyorsan nőtt, ami miatt elszálltak az árak”. Lásd Margaret Thatcher, The Downing Street Years
(New York: HarperCollins, 1993), 668. oldal. Mindemellett visszatekintésünkben az is bajosnak tűnik,
hogy a pénz- és hitelpiacok terén Nagy-Britannia ugyanazt a felelőtlen utat járta be, ami a második Reagan-kormány alatt az USA-ban került bele a gyakorlatba. Ha lehet ilyet mondani, ezen eseményeknél kézenfekvőbb magyarázatot már nem is találunk arra, hogy miben rejlik a gazdaságelmélet fejlődésének fontossága: megakadályozni, hogy a politikai szervezetek Reaganéhez és Thatcheréhez hasonló hibákba essenek, még akkor is, ha azok szabadpiaci nézeteket vallanak. Fontos lenne továbbá megtanítani őket arra, hogy a szabad társadalmak érdekében időben felismerjék a monetáris és bankrendszer optimális kapcsolatát – azt, ami sok laissez faire álláspontú gondolkodó számára egyelőre bizonytalannak tűnik.
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erő, legyen az akár üzleti vagy magáncélú ügyfél) teremtenek a semmiből. Fontos
előrebocsátani, hogy ezek a betétek és a kölcsönök nem az önkéntes megtakarítások
reálhozamának növekedéséből származnak, azaz puszta létük semmiképpen sem azt
jelzi, hogy a társadalmi szerepvállalók nagyobb mértékben járulnának hozzá a monetáris kasszához. Ebben a fejezetben az előző megállapítást és az ahhoz fűződő gazdasági hatásokat fogjuk boncolgatni, majd a tanulmány további részeiben sorra veszszük a hitelexpanzió gazdasági hatásait is. Ott tulajdonképpen a gazdasági világválságok és recessziók elemzésére vállalkozunk. Folytatva az előző fejezetekben már
bevett szokást, először a kölcsönügyletekkel (vagy mutuum szerződés) kapcsolatba
hozható gazdasági és számviteli perspektívákat fogjuk szemügyre venni. Annak elsődleges elemzésével ugyanis sokkal könnyebben megértjük majd a tőle merőben
különböző monetáris bankbetéti ügyletek fontos gazdasági vonatkozásait.

2. A BANK VALÓS KÖZVETÍTŐI SZEREPE
A KÖLCSÖNÜGYLETEKBEN
Kezdjük talán egy példával. Tegyük fel, hogy egy bankár 1 000 000 pénzegység
értékben kölcsönhöz jut egy ügyfél jóvoltából. Egy tényleges és jogszerű kölcsönszerződés áll itt fenn. Eszerint az ügyfél lemond arról, hogy 1 000 000 pénzegység
ellenértékében meglévő javai (azaz pénze) felett rendelkezzen, melyet alkalmasint
tetszőlegesen használhatott vagy tarthatott volna, és ezt az kintlévőségi viszonyt
egy adott időszak erejéig hajlandó fenntartani. Alapvető összetevője tehát a kölcsönügyletnek az ún. „futamidő, amit évben/hónapban szoktak meghatározni. Ezekért a meglévő javakért cserébe azonban a bankár felajánlja, hogy egy év/hónap
után az eredetileg átengedett jószágból – ugyanabban a minőségben és nemben –,
de nagyobb mennyiséget szolgáltat vissza a kölcsönadónak. Ha a kölcsönösen kialkudott kamatráta 10%, az év végén a bankár 1 100 000 pénzegységet lesz köteles
visszaadni. Az alábbi könyvelési tételeket jegyezhetjük fel a kölcsönadás alkalmával
– Figyelem! A pénzeszközöket (az angolszász számvitelben cash and cash equivalents) jelen tanulmány számviteli szemléltetéseiben készpénznek nevezzük:
(1)
A Bank
Tartozás
pénzegység készpénz
1 000 000
(bejövő eszközforgalom
a bank készpénzállományába)

Követelés
befolyó kölcsön
(forrásoldali növekedés)

1 000 000 pénzegység

Gazdasági értelemben a fent taglalt ügylet nem más mint meglévő (illetve jelenbeli)
javak cseréje jövőbeli javakra. A jelenbeli javak fölött való rendelkezés a kölcsöadó
személyéről átszáll a bankra, míg azt a bank jövőbeli javak formájában egy év lejárta
után visszaforgatja a kölcsönadó felé. Éppen ezért tehát monetáris szempontból nem
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áll fenn változás. Bizonyos számú pénzegység elérhetősége egyszerűen megszűnik
a kölcsönadó számára, hiszen az az ügylet lebonyolításától kezdve egy előre meghatározott futamidő végéig kölcsönzött jószágként a bank rendelkezésére fog állni. Itt
mindössze 1 000 000 pénzegység át-, illetve visszaruházása történik – az előzetesen
rendelkezésre álló pénzegységek összes számát tekintve nem megy végbe semmilyen változás.
Az (1)-es számú könyvelési tételre úgy tekinthetünk, mint a szerződéskötés napján a bank felé átadott 1 000 000 pénzegység feljegyzésére. Úgy is tekintehtünk rá
azonban, mint A Bank számviteli mérlegére, amit közvetlenül a tényleges tranzakció után vezetünk fel, mégpedig úgy, hogy a bal oldalra (ez az ún. eszközoldal) az
1 000 000 pénzegységnyi számlapénz kerül, a jobb oldalra (ez az ún. forrásoldal) pedig a kölcsönadóval leszerződött 1 000 000 pénzegységnyi adósságállományt rögzítjük.
Tegyük fel, hogy A Bank azért hajtja végre ezt a tranzakciót, mert vezetői
1 000 000 pénzegységnyi kölcsönt szándékoznak kiutalni Z Vállalkozásnak, ami
működésének ﬁnanszírozásához történetesen sürgős pénzszükségben van, de ezért
hajlandó évi 15%-os kamatra A Banktól 1 000 000 pénzegység értékben kölcsönt
felvenni.3
Amikor A Bank a pénzt Z Vállalkozás számára kölcsönadja, a banki könyvelésben a kihelyezett 1 000 000 pénzegységről tételes bejegyzés készül, mind a számlapénz, mind pedig a Z Vállalkozás bank irányában viselt adósságállományának szempontjából. Ez felváltja az eredeti készpénzeszköz-oldali tételt. A könyvelés most így
alakul tehát:
(2)
A Bank
Tartozás
Kihelyezett kölcsönök 1 000 000
(követelések)

Követelés
Készpénz
1 000 000 pénzegység
(számlapénzből kimenő forgalom)

Ebben az esetben A Bank egyértelműen valódi pénzközvetítői szerepkörben működik. Vezetői felismerik és kihasználják az ebben rejlő üzleti lehetőségeket. Tulajdonképpen látják a nyereség kínálkozó lehetőségét, mivel a piac egyik felében jelentkezik
egy kölcsönadó, aki hajlandó a banknak 10%-os éves kamatra kölcsönt adni, a piac
másik felében pedig van egy Z Vállalkozás, ami külső pénzszükségletét hajlandó
egy 15%-os éves kamatú kölcsönkonstrukcióval kielégíteni – így felfedezhető egy
5% százalékos nyereségkülönbözet. Éppen ezért a bank közvetítőként működik az

3 Ugyanígy

feltételezhettük volna, hogy A Bank a rendelkezésre álló pénzeszközt fogyasztói hitelekre vagy rövid távú kereskedelmi kölcsönök folyósítására fogja kihelyezni, mint ahogy a váltókat az
esedékesség előtti 3, 6, 9 és 12 hónapban leszámítolják. Ám ilyen volumenű megfontolásokat mostani
elemzéseink során nem fogunk tenni.
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eredeti kölcsönadó és a másodlagos kölcsönkérő Z Vállalkozás között. Társadalmi
funkcióját tekintve ez pontosan abban áll, hogy a bank felismeri a meglévő piaci
egyenlőtlenségeket, illetve a koordináció hiányát: az eredeti kölcsönadó ki szerette
volna helyezni jelenbeni pénzjavait, de ehhez nem talált hitelképes kölcsönkérőt,
míg Z Vállalkozásnak sürgős szüksége volt 1 000 000 pénzegységnyi kölcsönre, de
vezetői nem ismertek alkalmas hitelezőt. A Bank azzal, hogy kölcsönt szerez egy
ügyféltől, és kihelyez egy kölcsönt egy másik ügyfél számára, aki gyakorlatilag és
jogilag is harmadik félnek minősül, kielégíti mindkét fél igényeit és egyben megvalósít némi nyereséget is ebből a vállalkozásból. A profit a kamatkülönbözet lesz, ami
jelen illusztrációnkban 5% volt.
Az év végén Z Vállalkozás vissza fogja ﬁzetni az 1 000 000 pénzegységet A
Banknak, mégpedig a kölcsönösen kialkudott 15%-os kamat hozamával egyetemben. A számviteli tételek ez esetben így néznek ki:
(3)
A Bank
Tartozás
Készpénz 1 000 000
Készpénz

150 000

Követelés
Kihelyezett kölcsönök
(visszaﬁzetésből)
Z Vállalkozástól nyert kamathozam
(éves bevétel)

1 000 000
150 000

Röviddel ezután – ugyanazon év végén – A Banknak pénzben is ki kell fejeznie
az eredeti kölcsönadóval kötött szerződés iránti kötelezettségvállalását, visszaszolgáltatva az ügyfél számára az 1 000 000 pénzegységet és a rajta növekvő 10%-nyi
inkrementumot.
A könyvelés az alábbiakban változik ekkor:
(4)
A Bank
Tartozás
Beérkező kölcsön visszaﬁzetett
Kamatkiﬁzetés (éves kiadások)

1 000 000
100 000

Követelés
Készpénz
Készpénz

1 000 000
100 000

Másként fogalmazva a bank visszafizeti a kölcsönt az eredeti kölcsönadónak, felvezeti a folyószámláról kimenő 1 000 000 pénzegységnyi pénzforgalmat (Z Vállalkozástól) és hozzáadja az összeghez az eredeti kölcsönadóval kialkudott 100 000
pénzegységnyi hozamot – ez is a számlapénzhez kerül majd. A bank eredménykimutatásában ez a kamat olyan forgalmi költségként jelenik meg, melyet az éves kamatfizetések alapoznak meg.
Ezek után a bank évvégi eredménykimutatása hasonlóképpen alakul:
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(5)
A Bank eredménykimutatása (évközi)
Ráfordítások
Bevételek
Kiﬁzetett kamat
100 000
Készpénz
Nettó jövedelem
50 000
Tartozások összesen
150 000
Követelések összesen
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150 000
150 000

Ez az eredménykimutatás éves szinten 50 000 pénzegységnyi vállalkozói nyeresegét
mutat, ami egy nettó jövedelem, melyet úgy kapunk, ha az éves szintű bevételekből
(= a kamatbevételből származó 150 000 pénzegység a) kivonjuk az éves szintű
ráfordításokat (= 100 000 pénzegységnyi kamatkifizetés).
Az év végén A Bank számviteli mérlege így néz ki:
(6)
A Bank számviteli mérlege (az év végén)
Eszközök
Források
Készpénz
50 000
Saját tőke (éves nyereség) 50 000
Eszközök összesen 50 000
Források összesen
50 000

Ha közelebbről vizsgáljuk az évvégi mérleget, látható, hogy a banki eszközök
50 000 pénzegységre rúgnak. Ez az összeg a bank számlapénze, ami itt egyben az
éves nyereséget is jelenti – ennek megfelelően ez a saját tőkeszámlára fog kerülni
(tőke és eredménytartalék) a forrásoldalon.
A következő néhány pont számviteli szempontból hivatott magyarázni és öszszefoglalni azt a banki tevékenységet, ami az előző szemléltetésben a kölcsön (vagy
mutuum) felvételét és kihelyezését jelentette.
– Az eredeti kölcsönadó egy év időtartamig lemondott 1 000 000 pénzegységről,
jelenbeni javakban.
– Ugyanerre az időszakra vonatkozóan a pénz elérhetősége (és az afölötti rendelkezés joga!) A Bankra szállt.
– A Bank vezetői felﬁgyeltek a valós nyereség lehetőségére, abból az alkalomból,
hogy Z Vállalkozás pénzszűkében vállalta, hogy a banki betét után ﬁzetett kamatnál magasabb mértékű kamatfeltételekkel kölcsönt vesz a banktól.
– A Bank kihelyezte a kölcsönt Z Vállalkozásnak, lemondva az 1 000 000 pénzegység birtoklásáról egy évig.
– Z Vállalkozás egy évre megszerezte az 1 000 000 pénzegység fölötti rendelkezés
jogát, hogy tevékenységét ﬁnanszírozni tudja.
– Ezért aztán az egyéves intervallumban a kikölcsönzött pénzegységek száma változatlan maradt, minthogy azt egyszerűen annak eredeti birtokosa egy közvetítőn – A Bankon – keresztül Z Vállalkozásnak ruházta át.
– Tevékenysége során Z Vállalkozás nyereségesnek bizonyult, így a 150 000 pénzegységnyi kamathozamot meg tudta ﬁzetni a bank felé – nota bene: ez a 150 000
pénzegység nem jelent pénzteremtést, hanem Z Vállalkozás szokásos működésének gyümölcseként fogható fel, ami például lehet az adás-vételek eredménye.
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– Az év végén Z Vállalkozás visszatérítette a 1 000 000 pénzegységet A Bank javára és A Bank is visszaﬁzette ezt az összeget az eredeti kölcsönadónak, a 100 000
pénzegységnyi kamathozammal egyetemben
– Ennek eredményeként A Bank 50 000 pénzegységnyi vállalkozói proﬁtot valósított meg (= ez a bank által az eredeti kölcsönadó felé ﬁzetett kamatösszeg és Z
Vállalkozás által ﬁzetett kamat különbségéből ered) – ez tisztán vállalkozói nyereségnek minősül, amit a bank mint közvetítő legitim gazdasági tevékenységgel
tudott megvalósítani.
Logikus felvetés, hogy A Bank akár hibázhatott is, amikor Z Vállalkozást kiválasztotta. Tévedhetett a kockázatelemzést illetően, hiszen gondoljunk csak bele,
mi történik, ha Z Vállalkozás nem képes visszafizetni a kölcsönt és a rajta felhalmozott kamathozamot. Éppen ezért a banki tevékenység sikere nem csupán a Z
Vállalkozással nyélbe ütött kölcsönügylet tényleges megvalósulásán nyugszik,
hanem A Banknak az eredeti kölcsönadó felé vállalt – 10%-os kamattal terhelt
1 000 000 pénzegység összegszerűségben – saját kötelezettségén is. Ez tulajdonképpen akkor válik esedékessé, miután Z Vállalkozás a 15%-os kamattal egyetemben
visszafizeti a banki kölcsönt. Ilyen módon a bank képes fenntartani fizetőképességét,
hogy elkerülje a nemkívánt következményeket. Mindazonáltal be kell látnunk, hogy
éppúgy, mint bármely másik vállalkozás, a banki működés is ki van téve bizonyos
vállalkozói hibáknak. Tegyük fel például, hogy Z Vállalkozás nem tudja visszafizetni
a bankkal szemben mindenkoron felhalmozott adósságát, vagy teljesen felfüggeszti
utalásait, vagy akár csődbe is mehet, ami így A Bankot is fizetésképtelen helyzetbe
hozza, mivel ez esetben a bank sem fogja tudni visszafizetni az eredeti hitelező által
behelyezett kölcsönösszeget. Mégis, ez a fajta kockázat semmiben nem különbözik
a többi üzleti vállalkozást fenyegető kockázattól, hiszen annak elkerülése a bank részéről nem kíván egyebet, mint nagyobb óvatosságot és széles körű megfontolást
a pénzügyi tevékenységet illetően. Továbbá a bank – működésének teljes idején
(értsd: az év folyamán) – fizetőképes maradhat és nem fenyegeti likviditási probléma, amennyiben az eredeti kölcsönadóval kötött szerződéses viszonya folyamatosan
fennáll, melynek hatálya alatt semminemű külső pénzforgalmat nem szükséges bonyolítania.4

4 Murray N. Rothbard a bankok eredeti hitelezők és végső kölcsönfelvevők közötti valódi közvetítői funkcióját illetően megállapítja, hogy a bank szakértelme kiterjed arra, honnan érdemes kölcsönt
teremteni, és hogy azt kinek a számára rentábilis kihelyezni, melyből okosan igazít ellenszolgáltatást.
Figyeljük meg, hogy ez idáig még nem történt inflációs esemény a hitelbank szempontjából. Mindegy,
mekkorára nőnek a megtakarítások, a bank mégiscsak azok megcsapolásából teremti elő azt a pénzkészletet, melyet később a bank kölcsön formájában mások számára kihelyez. Ha a bank a hibásan felmért kölcsönfeltételek miatt becsődöl, akkor arra – fizetésképtelenségének tipikus velejárójaként – a
részvényesei és hiteles befektetői fognak rajta veszíteni. A bankcsőd ezen fajtája nem sokban különbözik a többitől: a hanyag döntéshozatal vagy az üzleties képességek hiánya kárt okoz a tulajdonosi és hi-
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3. A BANK SZEREPE A MONETÁRIS BANKBETÉTI ÜGYLETBEN
A monetáris bankbetéti ügyletekhez fűződő gazdasági események és számviteli
eljárások merőben különböznek attól, amit a kölcsönszerződéshez (vagy mutuumhoz) kapcsolódóan az előző részben feltártunk. (Első körben bemutattuk a kölcsönszerződést, hogy szemléletesebbé tegyük a két ügylet között rejlő alapvető különbségeket.) Bizonyos számú tökéletesen és egyénileg jelölt pénzegység szabályos
(vagy más néven „zárt” letéte) esetén – a római jogban ez a depositum regulare
– a pénzfelvevőnek nem szükséges az eszköz- és forrásoldalon bárminemű iktatást végeznie, hiszen tulajdonrész (illetve pontosabban rendelkezésre álló vagyoni eszköz) átruházása nem áll fenn. Jóllehet, ahogyan azt már a szabálytalan letét
(nota bene: ez a „nyílt” letét, vagy depositum irregulare) jogi alapvetéseiről szóló
tanulmányunkban megmutattuk, ez a második fajta ügylet helyettesíthető javak
letétjét jelenti, ahol a letétbe helyezett pénzegységek között gyakorlatilag lehetetlen különbséget tenni, és emiatt bizonyos szinten megtörténik a tulajdonrész átruházása is. Szigorú értelemben ez úgy jelenik meg az ügyletben, hogy a letéteményes nem köteles a kézhez kapott egységekért cserébe ugyanazokat az egységeket
visszaszolgáltatni – lévén, hogy egy helyettesíthető jószág kézhez kapott egységeinek fajlagos azonosítása egyben bajos és lehetetlen, viszont ugyanolyan fajú és
minőségű jószágból ugyanabban a mennyiségben (tantundem de eodem) tartozik
visszaadni. Mindemellett fontos szem előtt tartani, hogy bár a dolog tulajdonban
tartása másra száll át, mégsincs szó az afölötti rendelkezés átruházásáról a letéteményes felé. Ennek oka az, hogy a szabálytalan letéti szerződés esetén a letéteményesnek folytatólagos kötelezettséget kell kielégítenie, amennyiben biztosítja
a letét tantundem de eodem mivoltát, amely módon tehát ugyanolyan minőségben
és menniységben tartja fenn az eredetileg rendelkezésre bocsátott letéti egység elérhetőségét. Jegyezzük meg itt ismét, hogy bár faját tekintve az eredetivel azonos
jószágról van szó, a tranzakció – a számszakiságon kívül – nem feltételezi, hogy
pontosan ugyanazokat a kölcsönbe kapott egységeket fogják visszaadni. Ilyenformán annak indokaként, hogy a letéteményes miért vág bele a letéti ügyletbe, azt
a számlakönyvi megfontolást tekinthetjük, amely kifejezetten a tulajdon – szabálytalan letét általi – átruházásában áll. Fontos emellett megállapítanunk, hogy a
tulajdon átruházásának rendkívüli szűkössége okán – mely esetünkben egyáltalán
nem egyezik az afölötti rendelkezés átruházásával – a fentiekre vonatkozó információt legfeljebb széljegyzetként érdemes megemlíteni.
Képzeljük csak el, hogy visszautaztunk az időben a részleges tartalékkövetelménnyel működő bankrendszer hajnaláig, és a letevő (értsd: a letétbe helyező személy), X Úr úgy dönt, hogy 1 000 000 pénzegységet behelyez A Bankba. Vagy mástelezői-befektetői köröknek. Ügynökségek, befektetési bankok, pénzügyi társaságok és személyi hitelezők – csak néhány azon pénzintézetek közül, akik a kölcsönfolyósításba helyezték fő tevékenységüket.
(Murray N. Rothbard, The Mystery of Banking [New York: Richardson&Synder, 1983], 84–85. oldal.)
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képpen: valaki nyit egy folyószámlát a banknál, és elhelyez rajta egy 1 000 000
pénzegységnek megfelelő betétet. Ez a második eset egy tulajdonképpeni letéti szerződést foglal magában, jóllehet ez a szerződés egy szabálytalan letété, mivel a behelyezett pénz itt helyettesíthető természettel bír. Másként fogalmazva a letéti szerződés legelemibb célja az, hogy a letevő kívánságára (a továbbiakban: X Letevő vagy
X Úr) A Bank biztosíték alá vonja a behelyezett 1 000 000 pénzegységet. X Úr itt
azzal a feltételezéssel él, hogy ő a folyószámla működésének ellenére az 1 000 000
pénzegység felett gyakorolt azonnali rendelkezés jogát fenntartja, és az összeget bármilyen célú felhasználásra szabadon, időbeni korlátozás nélkül felveheti – ennek indoka tehát az, hogy X Úr egy „látra szóló” betétet kötött. Gazdálkodási szempontból
ez azt jelenti, hogy a betétként kezelt 1 000 000 pénzegység X Úr számára időbeni
korlátozások nélkül, maradéktalan összegben elérhető – ezért ez a tétel X Úr számára a mérleg eszközoldalán mindenkori pénzeszközként jelenik meg. Ez azt is jelenti,
hogy bár a pénzegységek az A Banknál kerültek letétbe, szubjektív értelemben ez az
állomány éppolyan közvetlen módon áll X Úr rendelkezésére, mintha csak magával
hordaná azt. Ezt a mérlegen kvázi-készpénzként kezeljük. A szabálytalan letét fent
ecsetelt viszonyainak megfelelően a mérleg így alakul tehát:
(7)
A Bank (emlékeztető széljegyzetben)
Tartozás
Követelés
Pénzeszköz
1 000 000
Látra szóló betétek
(kvázi-készpénzben)
(X Úr által letett összeg)

1 000 000

Láthatjuk, hogy A Bank számára megalapozott ennek az informatív jegyzetnek a
létrehozása, hiszen a letétbe helyezett pénzegységek a birtokába kerülnek, amiket a
trezorban őriz anélkül, hogy az ott tárolt eszközökben különbséget tenne, így hát a
referencia bejegyzések szigorúan tájékoztató jelleggel hivatottak részt venni a könyvelésben. Ez amiatt van, hogy – bár a pénzegységek a bank birtokába kerültek –,
tulajdonjogilag mégsem lettek maradéktalanul átruházva, hanem teljesen korlátozott
fenntartásban maradnak, abban az értelemben, hogy X Letevő folytatólagosan bírja
a pénzegységek fölött gyakorolandó rendelkezés jogát, azaz a fenti összeg kvázikészpénként mindig elérhető számára. Ez utóbbi megfigyelésünkön kívül gazdasági
és számviteli szempontból eddig seemmi szokatlant nem tapasztaltunk. Egy X Úrnak nevezett letevő szabálytalan pénzletétet helyezett el A Banknál. Eddig a pontig az ügylet nem feltételezett semmilyen változást az itt forgalomban lévő pénz
mennyiségének tekintetében. Ez jelenleg 1 000 000 pénzegységnek felel meg, mely
teljes összegszerűségében X Úr rendelkezésére áll, aki ezt saját kényelme érdekében
A Banknál letétbe helyezte. A pénz letétbe helyezése vélhetően kényelmes X Úr
számára, aki meg szeretné óvni vagyonát az otthonára leselkedő veszélyektől, egy
esetleges lopástól vagy egyéb veszteségektől és emellett igénybe kívánja venni a
bank pénztári és pénzforgalmi szolgáltatásait is. Ilyen módon X Úr megszabadítja
magát attól a kellemetlenségtől, hogy sok pénzt kelljen a zsebében hordania. Így
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ráadásul úgy is képes kifizetni valamit, hogy az összeget – aláírásával megerősítve –
egyszerűen rávezeti egy papír alapú csekkre, és megbízást ad a banknak, hogy
minden hasonló tranzakcióról készítsen havi rendszerességű számlakivonatot, ami
összesítve mutatja meg számára banki egyenlegének mindenkori helyzetét. Az ilyen
nemű banki szolgáltatások egytől egyig rendkívül praktikusak és megalapozzák X
Úr abbéli döntését, hogy A Bankba helyezze bizalmát és – vele – pénzét. Emellett
gazdaságilag A Bank azon tevékenysége is indokolt, hogy a fenti szolgáltatásokért a
letevő felet bizonyos díjakkal terhelje.
Tegyük fel, hogy a számlavezetéshez fűződő szolgáltatások kölcsönösen kialkudott éves díja a letétbe helyezett pénzmennyiség 3%-nak felel meg (megjegyzés: a
bank üzletpolitikája szerint akár egy értékhatártól független átalányt is megállapíthatott volna, de mi a szemléletesség kedvéért feltételezzük, hogy a szolgáltatás díja a
rendelkezésre álló letét teljes összegétől függ), amely összegből a bank képes fedezni működési költségeit és amivel még egy szűk haszonkulcsot is elérhet.
Tegyük fel, hogy a működési költség a letetétbe helyezett összeg 2%-nak felel
meg. Így a bank évente 1%-os haszont tud megvalósítani, ami egyébként 10 000
pénzegységet jelent. Amennyiben X Úr ezt az éves költséget készpénzben fedezné
(30 000 pénzegység formájában), a következő könyvelési tételek fejeznék ki a fenti
szolgáltatás számviteli volumenét:
(8)
A Bank
Tartozás
Pénzeszköz (kp.)

30 000

Működési költségek
20 000
(a bank által ﬁzetendő ráfordítások,
amivel a szolgáltatásait fedezni tudja)

Követelés
Szolgáltatás nemén származó jövedelmek
(X Úr nevű ügyféltől)
30 000
Pénzeszközök (kp.)
20 000

Az év végén A Bank eredménykimutatása és számviteli mérlege a következőképpen
alakul:
(9)
A Bank eredménykimutatása (az év folyamán)
Ráfordítások
Bevételek
Működési költségek 20 000
Szolgáltatás teljesítéséből
Nettó jövedelem
10 000
származó jövedelem
Tartozások összesen 30 000
Követelések összesen
Számviteli mérleg (az év végén)
Eszközök
Készpénz
1 010 000
Eszközök összesen
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Források
Saját tőke (éves haszon)
Látra szóló betétek
Források összesen

30 000
30 000

30 000
1 000 000
1 010 000
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Beláthatjuk, hogy ez idáig semmi szokatlant vagy meglepőt nem tapasztaltunk a
monetáris szabálytalan letéti ügyletek kapcsán, legyen az akár gazdasági vagy számviteli folyamat. A bank jogszerűen realizált egy kisebb mértékű hasznot, amelyet az
ügyfél számára nyújtott szolgáltatás címén 30 000 pénzegység formájában tudott
előteremteni. Továbbá nem állt be semminemű változás a pénzmennyiségben, és
az összes tranzakció során csupán 10 000 pénzegységgel nőtt a bank számlapénzállománya. Ez az összeg megfelel annak a vállalkozói nyereségnek (megjegyzés: ez
más néven az egyszerű haszonkulcs) a mértékével, amit úgy kapunk, ha az ügyfelek
számára megvalósított szolgálatás fejében kapott díjak összegéből (30 000 pénzegység) kivonjuk az ehhez fűződő működési költségeket (20 000 pénzegység). Végül pedig meg kell állapítanunk egy viszonylagos kiindulási pontot: a letevő abban
a hiszemben, hogy A Banknál letétbe helyezett pénze folytonosan elérhető marad
számára – mely esetben pénzét biztosabb alapokon tudhatja mint saját zsebében
vagy éppen otthon – a letevő nem támaszt igényt további ellenszolgáltatásra, ahogyan azt a kölcsönügyleteknél láttuk – az tudniillik homlokegyenest különbözik a
letéti konstrukciótól. A mutuum szerződés feltételezte, hogy a kölcsönadó lemond
1 000 000 pénzegységre taksáló jelenbeni javairól (másszóval kölcsönadja azt), és
ezzel átruházza annak elérhetőségét a kölcsönfelvevő számára cserébe a megfefelő
kölcsöntőke visszafizetéséért és egy bizonyos pénzbeni kompenzációért, amit kamathozam nevezünk.5

4. A LÁTRA SZÓLÓ BETÉTEK BANKI FELHASZNÁLÁSA ÁLTAL
OKOZOTT HATÁSOK: EGY EGYÉNI BANK ESETE
Mindazonáltal visszacsatolhatunk a 2. fejezethez, ahol azt tapasztaltuk, hogy a bankárok a hagyományos magatartásformáktól eltérően, a monetáris szabálytalan letétre
vonatkozóan hajlamosak a tantundem szabályát figyelmen kívül hagyni – a letét
folytonosan elérhető összegét tudniillik fenn kellene tartaniuk. Végül ez a kísértés
ode vezetett, hogy a bankárok a látra szóló betétek egy bizonyos részét is el kezdték
bevonni a bank saját üzleti célú felhasználásaira. Saravia de la Calle ehhez a nagyon
is ismert gyarlósághoz fűzött megjegyzéseit a 3. fejezetben olvashattuk. Ismerve
az ilyen gyakorlatból eredő magánhaszon hatalmas mértékét, itt vagyunk kötelesek
hangsúlyozni, hogy mennyire nyomasztó és elviselhetetlen ez a jelenség. Az első
időkben, amikor a bankárok a betétesek pénzét üzleti célból kezdték el felhasználni,
5 Mises

a The Theory of Money and Credit című műben így magyaráz:
„Ezért a követelés, melyre a kiadott pénzösszeg szolgáltat jogalapot éppolyan értékes lesz számára, ha előbb vagy ha utóbb váltja be, vagy ha egyáltalán nem váltja be. Éppen emiatt képességében áll,
hogy gazdasági érdekeinek elhanyagolása nélkül további követelésekre tehessen szert anélkül, hogy – a
pénzről való lemondásért cserébe várt ellenszolgáltatásban – a pénz időértékének figyelembevételével
tulajdonképpeni adósviszonyaiban ne károsuljon.” (301. oldal.)
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még titokban és lehajtott fejjel tették azt – ezt láthattuk a 2. fejezetben található
esettanulmányokban. Ebben a fázisban a bankárok többsége még tudatában volt annak, hogy cselekedeteinek természete mennyire jogtalan. Később, sok évszázadot
és hányattatást követően a bankárok elérték, hogy nyíltan és jogszerűen eljárva
sérthessék meg a fenti jogelveket. Tették mindezt úgy, hogy a kormány biztosította
számukra a szükséges előjogokat acélból, hogy felhasználhassák betéteseik pénzét
is – általában olyan kölcsönök folyósításával, amiket eredetileg a kormány felé helyeztek ki. Most áttekintjük, hogy a bankárok a bank saját könyvelésében miként
rögzítik a látra szóló betétek ilyen irányú eltulajdonítását.6
Tanulmányunk először egy egyéni bank esetével kezdődik, majd később kiterjedten vizsgáljuk a bankrendszer egészét.

A kontinentális számviteli rendszer
Az általunk vizsgált jelenség dokumentálása hagyományosan két számviteli rendszer – a kontinentális és az angolszász – segítségével történik. A kontinentális rendszer arra a hibás elképzelésre épít, hogy a szabálytalan letéti ügylet a letevő (azaz
a bank betétese) számára egy valódi betéti szerződést feltételez, míg az a bankár
szempontjából kifejezetten egy kölcsön mutuum szerződése. Ebben az esetben X Úr
látra szóló betétet köt A Bankkal 1 000 000 pénzegység értékben, de A Bank a betét
6 Stephen Horwitz azt mondja, hogy a bankok ilyetén elsajátító magatartása „valódi vállalkozói te-

vékenységben kezdett körvonalazódni, amikor az egyéni bankárok leleményes működésük során felismerték, hogy a pénzügyi közvetítés módfelett nagy haszonnal jár”. Tanulmányunk vezérfonalában közvetített okokból kofolyólag ezt a fajta kijelentést különösen bajosnak érezzük. Továbbá, ahogyan azt
tisztán látni fogjuk, a látra szóló betétek kisajátítása semminemű pénzügyi közvetítői feladattal nem
egyeztetető össze, hiszen az nem jelent mást, mint új letéti alapok semmiből való ügyetlen megteremtését. Ami pedig azt a bizonyos „vállalkozói leleményt” illeti, áldásosnak nem mondható következményei révén kevéssé tudjuk megkülönböztetni az egyes fehérgalléros bűncselekmények „kreatív jellegétől”. Ezek során ugyanis a bűnözők képzelőereje vezet arra az „üzleti felismerésre”, hogy a csalárd
hozzáállás későbbi hasznonszerzéssel jár, legyen az ügyfelek átverése vagy azok javainak erőszakos
eltulajdonítása. Ehhez lásd Stephen Horwitz, Monetary Evolution, Free Banking and Economic Order
(Oxford és San Francisco: Westview Press, 1992), 117. oldal. Lásd még Gerald P. O’Driscoll, „An
Evolutionary Approach to Banking and Money”, in: Hayek, Co-ordination and Evolution: His Legacy
in Philosophy, Politics, Economics and the History of Ideas, szerk. Jack Birner és Rudy van Zijp (London: Routledge, 1994), 6. fejezet, 126–137. oldal. Horwitz felvetését legélesebben talán Murray N.
Rothbard kritizálta. Rothbard a következőt állapította meg:
„minden ember ki van téve a kísértésnek, hogy másoktól lopjon vagy csaljon. Ezen lehetőség híján
a raktárosnak a kísértés egy kifinomultabb fajtájával kell szembesülnie, miszerint elveszi, pontosabban
»időlegesen kölcsön veszi« az értékeket, és spekuláció vagy egyéb módszer folytán hasznot hajt a pillanatnyi birtokviszonyból. Az értékeket még azelőtt visszaszolgáltatja, mielőtt azt bárki észrevehetné.
A lopás ezen formáját hűtlen kezelésnek nevezzük, melyet a szótár úgy határoz meg, mint »birtokban
tartott, de valójában másik fél tulajdonában álló javak önös haszonszerzés céljából történő csalárd elidegenítése«.” (Rothbard, The Mystery of Banking, 90. oldal.)
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összegét nem letétként kezeli, hanem kölcsön formájában szabadon használja – teszi
mindezt azzal a megfontolással, hogy a „betétes” nem lehet tudatában az általa letétbe helyezett pénz mögöttes felhasználásáról, ráadásul a bank háttértevékenysége a
letevő üzleti érdekeit amúgysem érintené. Mindemellett, amíg a bank a betétek egy
töredékét biztonsági tartalék gyanánt magánál tartja, addíg bizton számolhat azzal,
hogy a betétesek pénzkivonási igényeit maradéktalanul teljesíteni tudja majd. A bank
ilyetén számításai különösen megalapozottnak tűnnek, főleg, ha arra gondolunk,
hogy szokásos körülmények között meglehetősen valószínűtlen, hogy az ügyfelek
lehívási igénye nagyobb összegre rúgna, mint a bank által fenntartott marginális tartalékráta. Az évek tapasztalata, valamint a bankok letéteményesi működésébe vetett
nagy múltú bizalom érvényt szerzett annak a feltételezésnek, hogy a fent előadott
események előfordulásának valószínűsége a nullához konvergál. Hozzájárul ehhez
az a tény is termszetesen, hogy a pénzkivéteket újabb és újabb betétekkel pótolják.
Tegyük fel, hogy a bank 10%-os biztonsági tartalékot (más néven tartalékrátát)
határoz meg, melynek mértéke megfelelően fedezi az esetleges betétvisszahívásokra vonatkozó igényt, akkor a pénzintézet a betétek fennmaradó 90%-át, azaz egy
900 000 pénzegységnek megfelelő állományt, rendelkezése szerint szabadon használhatna fel egyébirányú üzleti céljaira. Az európai számviteli rendszer (IFRS) alapul vételével ez a gazdasági tevékenység az alábbi módon képzelhető el:7
Amikor X Úr elhelyezi a látra szóló betétet a banknál, egy a (7)-essel azonos
számviteli bejegyzés készül, bár ez esetben ez már nem csupán széljegyzetnek tekintendő.
(10)
A Bank
Tartozás
Pénzeszköz (kp.) 1 000 000

Követelés
Látra szóló betét (X Úr nevű ügyféltől) 1 000 000
(X Úr letétje nyomán)

Amennyiben a bank enged a kísértésnek és a tantundem nagy részét elsajátítja, amit
egyébként a letevő rendelkezése szerint folytonosan elérhető állományként kellene
őrizete alatt kezelnie, akkor a fenti mérlegjegyzet a következőképpen alakul:
(11)
A Bank
Tartozás
Z-nek kihelyezett kölcsön 900 000

Követelés
Pénzeszköz (kp.)

900 000

Abban a pillanatban, amikor a bank a pénzt a betéti számlától elidegeníti és Z számára kölcsön formájában kihelyezi, egy rendkívüli jelentőségű gazdasági esemény
7 A különböző számviteli rendszerek (pl. az angol, az amerikai – USGAP és a kontinentális) leírását

és azok eredményazonos gazdasági működését F. A. Hayek Monetary Theory and the Trade Cycle című
könyve foglalja össze (Clifton, N.J.: Augustus M. Kelley, [1933] 1975), 154. oldal.
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megy végbe: 900 000 pénzegység születik ex nihilo, azaz gyakorlatilag a semmiből.
X Úr eredeti törekvése, mely nyomán egy 1 000 000 pénzegységnyi látra szóló
betétet létrehozott, tulajdonképpen abban állt, hogy a pénzt őrizet alá vonja. Okkal
hiheti tehát azt, hogy a bankra bízott javai fölött azonnali és korlátozást nem tűrő
rendelkezése folyamatos jelleggel fennáll, éppolyan rugalmas módon, mintha azt a
zsebében tartaná, csak még valamivel jövedelmezőbb formában. Szándékainak és
céljainak megfelelően X Úr ugyanis 1 000 000 pénzegység fölött diszponál, amely
összeget saját nemű pénzeszközként (kvázi-készpénzként) kezel, úgy, mintha azt
valós fizikai állapotában is birtokban tartaná – legalábbis a letéti szerződés értelmében, mely szerint a betétes feltételezi annak korlátlan elérhetőséget. Gazdasági
értelemben nem vitás, hogy az 1 000 000 pénzegység, amit X Úr A Banknál letétbe
helyezett, folytatólagosan is készpénz-egyenlegének részét fogja képezni. Mégis,
amikor a bank 900 000 pénzegységet különít el a betétállományból és azt Z-nek
kölcsönadja, akkor egyidejűleg további vásárlóerőt fejleszt a semmiből és Z-nek,
azaz a kölcsönvevő számára úgy ruházza azt át, hogy 900 000 pénzegységet utal ki
neki.
Beláthatjuk, hogy ettől a ponttól kezdve – mind objektív, mind pedig szubjektív
értelemben – Z élvezi a 900 000 pénzegység feletti abszolút rendelkezés jogát, hiszen ezek a pénzegységek valóban át lettek rá ruházva.8
Éppen ezért megnőtt a forgalomban lévő pénzmennyiség a piacon, miután egyidejűleg mindkét fél teljes joggal hiheti, hogy a „pénzénél van”: az egyik gazdasági résztvevő azt gondolja, 1 000 000 pénzegységgel rendelkezik, a másik pedig azt,
hogy jelenleg 900 000 pénzegység fölött diszponál. Másként fogalmazva az, hogy
a bank 900 000 pénzegységet tulajdonít el, egy 900 000 pénzegységnyi növekedést
eredményez a piacon jelen lévő összes pénzegyenlegben. Ezzel ellentétben a kölcsönügyleteknél működő mutuum szerződés nem foglal magában hasonló hatásokat.
Emellett azt is ﬁgyelembe kell vennünk, hogy a piacon jelen lévő pénz milyen helyváltoztatásokon megy keresztül, amikortól a bankár leválasztja azt a betétállományból. A piac számára jelen lévő pénzegységek száma 1 900 000-ra gyarapodott, bár
azt is meg kell jegyeznünk, hogy ezek az egységek különböző formákban léteznek.
Mi mégis azt mondhatjuk, hogy 1 900 000 pénzegység van jelen, mivel a tranzakció
8 Kizárólag

a készpénz (és a számlapénz) minősül tökéletesen likvid eszköznek. Amikor a bankok
nem képesek eleget tenni a 100%-os tartalékráta követelményének a látra szóló betétek tekintetében,
akkor egy súlyos gazdasági állapot jelentkezik, melyben két személy (az eredeti kölcsönadó és a másodlagos kölcsönfelvevő) egyszerre hiszik azt, hogy ugyanazt a tökéletesen likvid 900 000 egységnyi
pénzösszeget szabadon felhasználhatják. Logikai lehetetlenség azonban azt feltételezni, hogy két egymástól különböző személy szimultán módon birtokolja (vagy tartja teljes rendelkezése alatt) ugyanazt
a tökéletesen likvid javat (értsd itt: pénzeszközt). Ez az alapvető gazdasági érvelés áll a részleges tartalékkal működő monetáris szabálytalan letét jogi megvalósíthatatlansága mögött. A fentiek azt is magyarázzák, hogy amikor ez a – Clemente de Diego szavaival kifejezve – „jogi rendellenesség” az állami előjogok jóvoltából teret kap (értsd: a bankok ius privilegiumban, azaz előjogban részesülnek), akkor új pénz keletkezik (900 000 pénzegység).
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különböző gazdasági résztvevői számára magától értetődően ekkora összeg áll rendelkezésre piaci csereforgalmakra, és már elfogadtuk azt a tényt is, hogy a pénz az
összes általánosan elfogadott csereeszközt magában foglalja – helyettesítő és csereeszközi minőségében.
Ugyanakkor a pénz formája változatos mintát követ: Z Kölcsönkérő más formában birtokolja, mint X Úr, aki a pénzt letétbe helyezte. És valóban, Z-nek ﬁzikai valójában 900 000 pénzegység áll rendelkezésére – ezt hívjuk árupénznek (vagy manapság szélesebb körben papírpénznek és „ﬁat pénznek”). X Letevő ezzel szemben
egy folyószámával bír, melyen 1 000 000 pénzegységben betétállományt halmozott
fel. Figyelembe véve, hogy a bank széfjében 100 000 pénzegységet tart biztonsági
tartalékként (megjegyzés: ezt más néven tartalékrátának hívjuk), az 1 900 000 pénzegység és a ﬁzikai formában létező 1 000 000 pénzegység közötti különbség adja
ki azt az összeget, amit a bank a semmiből teremtett. (A teljes 1 900 000 egységnyi
pénzkészlet mínusz 900 000 Z birtokában lévő, ﬁzikailag elérhető pénzegység mínusz 100 000 ﬁzikailag rendelkezésre álló bankpénz egyenlő 900 000 pénzegységgel, ami ﬁzikai valójában sehol nem létezik.)
Mivel ez a pénz híján van a megfelelő fedezetnek és csupán X Letevő bankba vetett bizalmán alapul, a pénz ilyen fajtáját bizalmi pénznek, pontosabban bizalmi eszközöknek nevezzük. Fontos kiemelnünk, hogy minden szándék és cél szerint a látra
szóló betétek ﬁzikai egységként kezelendők, ami azt jelenti, hogy tökéletesen képesek a pénz csereeszköz funkcióját betölteni. A letevő (vagy banki szerepének megfelelően a betétes) mindenkori ﬁzetési szándékával használhatja őket, amennyiben
bankjának arra ad megbízást, hogy az a pénzösszeget egy csekken keresztül harmadik fél részére kiﬁzesse. A tökéletes pénzhelyettesítő eszközök, illetve ebben az értelemben a látra szóló betétek azon részét, ami nem bír teljes értékű ﬁzikai pénzfedezettel a bank széfjében, azaz a jelen példa szerint fedezetlen 900 000 pénzegységet
bizalmi eszközöknek nevezzük.9
A bankpénzzel – szemléltetésünkben 100 000 pénzegységnek megfelelő ﬁzikai
pénzeszközzel – fedezett látra szóló betéteket elsődleges vagy eredeti betétnek nevezzük, míg a látra szóló betétek azon része, melyet a banki tartalék nem fedez (lásd még:
bizalmi eszközök), másodlagos betétnek vagy származékos betétnek minősül.10
09 „Ha a pénztartalék, amit a kiadott pénzhelyettesítő eszközökkel szemben tart fenn az adós, keve-

sebb mint az összes csereeszköz, akkor a tartalékot meghaladó mértékben jelen lévő csereeszközöket
bizalmi eszközöknek nevezzük.” (Mises, Human Action, 430. oldal.)
Mises ugyanakkor megjegyzi, hogy nem lehet általánosan eldönteni, vajon egy bizonyos pénzhelyettesítő eszköz bizalmi eszköznek számít-e vagy sem. Amikor csekket írunk, nem tudhatjuk, mivel
arról a bank nem tájékoztat bennünket, hogy a csekken szereplő összeg hányad részét fedezi a bank fizikailag létező pénzegységek formájában. Következésképpen gazdasági értelemben soha nem tudhatjuk, hogy a pénz, amivel éppen fizetünk, mekkora részben élvez megfelelő fizikai pénzfedezetet, vagy
hogy éppen annak mekkora hányada minősül bizalmi eszköznek.
10 A szakmában ez a terminológia vált a leginkább elfogadottá, miután Chester Arthur Phillips megírta
azóta klasszikussá lett munkáját, Readings in Money and Banking címmel. Phillips megállapítja:
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Amint a bankok megsértették azt a jogelvet, hogy senki nem idegeníthet el olyan
betéteket, melyeket megőrzési célból helyeztek letétbe, s ezzel megszűntek fenntartani a tantundemre vonatkozó 100%-os fedezetkövetelményt, az is ösztönössé vált
számukra, hogy ebbéli tevékenységüket megindokolják. Azzal az érveléssel léptek
fel a maguk védelmében, hogy a pénzt valójában kölcsönként kapták. Valójában
azonban, ha a bankár a kapott pénzt kölcsönnek tekinti, akkor semmi kivetnivaló
nem mutatkozik ebben a gazdasági viselkedésben, s ez esetben – az előző részben
tárgyalt gazdasági és számviteli szempontból – csak azt a legitim, szükséges szerepet
vállalja magára, ami a kölcsönadó és kölcsönvevő közötti pénzügyi közvetítésben
áll. Ugyanakkor felmerül itt egy alapvető különbség merül: a pénz, nem mint kölcsön kerül átadásra, hanem mint letét. Másszóval: amikor X Úr a letétet elhelyezte,
nem volt szándékában lemondani a jelenbeni javak feletti rendelkezés jogáról cserébe a valamivel nagyobb számszakisággal bíró jövőbeni javakért – itt elsősorban a
kamatra kell gondolnunk. Ehelyett egyedüli szándéka az volt, hogy javítson a pénzének megőrzési körülményein és hogy egyéb szolgáltatásokat tudjon igénybe venni (például pénztári és könyvelési szolgáltatások), mialatt folyamatosan rendelkezésére áll a tantundem teljes, változatlan összege.
A jelenbeni javak jövőbeni javakká való cseréje itt nem áll fenn. Ez abba a megvilágításba helyezi vizsgálódásainkat, miszerint egy merőben különböző gazdasági
jelenség tanúi vagyunk. A jelenség ugyanis az, hogy a bank ex nihilo 900 000 pénzegységet teremt bizalmi eszközökben vagy származékos formájában, amikor a széfben tartott pénzfedezet 90%-át kölcsönként kihelyezi.
Fontos továbbá megértenünk, hogy ha a bank a pénzt arra használja, hogy Z számára kölcsönt folyósítson, amint azt példánkon is levezettük, ez a kölcsön valóban magában foglal egy jószágcserét, amit azonban – az összegnek megfelelő 900 000 pénzegységnyi növekményt – a piac nem tud önkéntes megtakarításokkal fedezni. Tulajdonképpen a bank jelenbeni javak formájában a semmiből teremt pénzkölcsönt Z-nek,
mindeközben viszont a piac résztevői közül senki nem köteles megtakarításait a köl-

„az elsődleges betét egy olyan pénzhelyettesítő eszköz, ami egy készpénzre vagy vele összehasonlítható pénzeszközre vonatkozó letétből származik, semmint a szóban forgó bank által kiterjesztett hitelből. … A származékos betétek eredete ugyanakkor a letétesek felé kihelyezett kölcsönökre vezethető vissza. … Egyenesen egy kölcsön kapcsán merülnek fel, vagy a kölcsönvevő által kerülnek felhalmozásra, mely a kölcsön visszafizetésébe vetett elvárásból táplálkozik.” (Bank Credit: A Study of
Principles and Factors Underlying Advances Made by Banks to Borrowers [New York: Macmillan
/1920/ 1931], 34. és 40. oldal.)
Mindazonáltal van egy csekély ellenvetésünk Phillips származékos betétekre vonatkozó meghatározásával szemben, mely ezen betétek eredetét kölcsönökben látja. Bár legelterjedtebb forrásuk tényleg a kölcsönökben áll, a származékos betétek abban a pillanatban keletkeznek, amikor a bank – kölcsönök nyújtásához vagy bármely más célból – felhasználja a letétbe helyezett pénzegységek egy részét, melyek így tényszerűen bizalmi eszközökké vagy származékos letétekké lesznek átalakítva. A témában lásd még Richard H. Timberlake, „A Reassessment of C. A. Phillips’s Theory of Bank Credit”,
History of Political Economy 20, 2. szám (1988): 299–308. oldal.
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csönösszeggel megfelelő mértékben növelni. X Úr, az eredeti kölcsönadó továbbra
is feltételezi, hogy a banknál letétbe helyezett 1 000 000 pénzegység számára maradéktalanul rendelkezésre áll, azaz úgy véli, hogy 1 000 000 pénzegység értékben
egy tökéletesen likvid eszköz (értsd: kvázi-készpénz) fölött diszponál. Ugyanebben
a pillanatban Z Kölcsönvevő befektetései érdekében 900 000 pénzegységet vesz fel
új likviditásként, melynek származása nem köthető semmiféle megtakarításhoz. Röviden: két különböző ember szimultán feltételezi, hogy ugyanaz a 900 000 pénzegységnyi likvid eszköz a birtokában van, ami megegyezik az 1 000 000 pénzegységnyi letét azon részével, melyet a bank Z számára származékos betétként kölcsönad.
Itt válik nyilvánvalóvá, hogy a bank pénzﬁzető-képességét úgy tartja fenn, hogy azzal szemben semmiféle előzetes megtakarítási és fedezeti feltételt nem szab magának. Ez a jelenség tehető leginkább felelőssé az ismétlődő gazdasági válságciklusok
és recessziók kialakulásáért, melyek kritikus gazdasági jövedékeit a következő fejezetekben fogjuk vizsgálni.
Amint a kölcsönt Z megkapja, a bank számviteli mérlege az alábbiakban változik:
(12)
A Bank számviteli mérlege (az év végén)
Eszközök
Források
Pénzeszközök (kp.)
100 000
Látra szóló betét 1 000 000
Kihelyezett kölcsönök
900 000
Eszközök összesen
1 000 000
Források összesen 1 000 000

Tisztán látható, hogy a bankár becsapni kényszerül magát. Azt gondolja, a betétesek
pénze kölcsönként érkezik. Továbbá soha nem merül fel számára az, hogy az ex
nihilo teremtett és kölcsönként kihelyezett 900 000 pénzegység nem több mint
egy megtakarításokat nélkülöző kölcsönüzlet fedezetlen tétele. Továbbá a bankár
a betétek elhelyezése és a pénzfelvételek közötti természetes ellentételezést úgy értelmezi: ilyetén tapasztalatai elegendőek annak megítéléséhez, hogy a 10%-os biztonsági készpénztartalék, ami valójában 100 000 pénzegységnyi tartalékot jelent,
több mint elégséges lesz ahhoz, hogy ügyfelei számára a mindenkori pénzfolyósítási
igényt fedezni tudja.11 Az egész rendszer abban áll, hogy az ügyfelek elhiszik, a
bank jövőre irányuló kötelezettségvállalásainak eleget fog tenni. Ezt a bizalmat a
bank úgy tudja kiépíteni, hogy eltulajdonítások és hűtlen kezelés nélkül tartja őrizet
alatt a betétesek vagyonát.12 Érhtető, ha a bankár nem jártas a gazdaságelméletben
és ezért nem látja át az általunk megfigyelt gazdasági események alapvető mibenlétét. Sokkal nehezebb azonban arra mentséget találni, hogy a betétek helytelen
felhasználásával alapvető jogelvek sérülnek, amelyek egyébiránt – a mélyben rej11 Ugyanakkor megmutatjuk a részleges tartalékkal működő bankrendszer anomáliáit, a rendszeres,

masszív és DEQRUP£OLVEHW«WNLYRQ£VRNNDO«VDNLIL]HW«VLLJ«Q\DJJ£O\DLYDOHJ\¾WW
12 Utalás a részleges tartalék múltbéli fejlődésére a központ bankrendszert megelőzően (lásd 2. fejezet).
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lő társadalmi folyamatokat magyarázó elméleti tudás hiányában – az egyetlen biztos pontként szolgálhatnának a súlyos társadalmi hatások elkerülése érdekében.
Ugyanakkor minden értelmes, gondolkodó ember, legyen az jogász, bankár vagy
más foglalkozásbeli, képes az árulkodó jeleket felismerni. Miért van szükség arra,
hogy a bank fenntartson bármiféle tartalékrátát? Nem veszi észre, hogy ha valódi
közvetítőként, legitim módon tevékenykedne, akkor erre nem lenne szükség? Nem
érti meg azt, ahogyan Röpke fogalmaz, hogy „a bank egy olyan intézmény, ami látva
azt, hogy az odaígértnél kevesebb összegű készpénz birtoklása lehetséges, ebből
hasznot húz, sőt szabályosan ráígér valódi pénzfizető-képességének felső határára,
ha csak a legrosszabb forgatókönyvre gondolunk”?13 Egy biztos, ezek olyan jelek,
amiket bárki olvashat, mégpedig sokféleképpen értelmezve. A jogelvek éppen ez
okból léteznek. „Automatikus viselkedési irányadóként” működnek és elősegítik az
emberek közötti együttműködést, bár ha ezen elvek absztrakt természetét vesszük,
lehet, hogy nem ismerjük fel az ő egzakt szerepüket a társadalmi érintkezésekben.
Ahogy Mises utalt rá, amíg a bankba vetett bizalom fennáll, a bank továbbra is
képes lesz felhasználni a letétbe helyezett állomány nagyrészét, és az ügyfelek számára nem lesz világos, hogy a bank valójában ﬁzetésképtelen lenne, ha az összes kiﬁzetési igényt vennénk alapul. Ez olyan, mintha a bank az ex nihilo pénzteremtésben
megtalálta volna az új ﬁnanszírozási formát, mely mindaddig érvényes lesz, amíg a
közösség bizalma a banki kötelezettségvállalások vonatkozásában töretlen marad.
Sőt, ezen körülmények között a bank arra is képes lesz, hogy újdonsült likviditását
saját céljaira, működési költségekre vagy a kölcsönzésen kívül más üzleti tevékenységre fordítsa. Röviden: az ex nihilo pénzteremtés olyan vagyont kovácsol, amelyet
a bankár könnyű szerrel eltulajdoníthat, feltéve, ha az ügyfél nem kérdőjelezi meg a
jóhiszemű felhasználást. Sok esetben az ilyen vagyonképzés hátrányosan hat a harmadik felek szempontjából, akik egyenlő részben szenvedik el a banki tevékenység
által okozott kárt. Ezeket az egyéneket sajnos lehetetlen azonosítani, sőt ők sem képesek arra, hogy felismerjék a velük szembeni károkozó működést közvetlenül ki
irányítja. A jelenség tehát kevéssé tettenérhető.14
13

Wilhelm Röpke, Economics of the Free Society, ford. Patrick M. Boarman (Grove City, Pa.:
Libertarian Press, 1994), 97. oldal.
14 Megvizsgáljuk a kölcsönteremtés folyamatát és egyben azt is, hogy a részleges tartalékkal működő bankrendszerből származó vagyonszerzésnek milyen vonatkozásai vannak a rendszer egészét
tekintve. Ludwig von Mises arról, hogy a bizalmi eszközöknek nem feltétlen szükséges jelen lennie, az
alábbi állítást fogalmazta meg:
„Tudjuk, hogy vannak bankok, akik a betéteket olyan formába öltik, hogy annak egyáltalán nincs
pénzfedezete, és ezeket a kölcsönökön kívül saját működésük céljából is felhasználják. Sok hitelbank
hajtott már végre ilyen tőkebefektetést, de az is megfigyelhető, hogy a bizalmi eszközt kihelyező fél
úgy gondolkodik, a kihelyezett bizalmi eszköz értéke a pénzforgalomban hozzáadódik saját jövedelméhez vagy belső tőkéjéhez. Így aztán azzal sem bajlódnak majd, hogy a kötelezettségeikben beállt növekedést speciális hitelkeretekkel, önerőből fedezzék. Zsebre fogják tenni azt a hasznot, amit a jegypénzverésben szeniorázsnak tekintünk – éppúgy kezelik majd ezt, mint bármely más jövedelmet.” (Mises,
The Theory of Money and Credit, 312. oldal.)
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Bár a magánbankárok sokszor nem ismerik fel abbéli képességüket, hogy az ex
nihilo pénzteremtés során hatalmas haszonkulccsal operálnak, és jóllehet néha azt
képzelik, hogy a meglévő pénzből hiteleznek, mégis a nyereség nagyobb hányada
ebből az általános folyamatból származik, mely során bizony a rendszer kapacitásai kimerülnek és átláthatóságuk sem valósul meg maradéktalanul. Ennek hatásait
a részleges tartalék kapcsán fogjuk vizsgálni. Egy biztos, a bankárok azzal nagyon
is tisztában vannak, hogy az ügyfelek pénzalapjainak felhasználásával megteremtett
kölcsönökből jóval nagyobb hasznot tudnak húzni, mint ha csak legitim közvetítői
szerepben működnének. Ezt láthattuk az (1)-es és (6)-os számú bejegyzésben, illetve a szolgáltatások tekintetében a (8)-as és (9)-es számú jegyzeteknél. Valójában a Z
felé kiﬁzetett kölcsönből A Bank a kölcsön összegének 15%-át teszi zsebre, amely a
900 000 pénzegység fenti kamatozása esetén 135 000 pénzegység hozamot takar. Ez
az üzlet az alábbi számviteli normákat fedi:
(13)
A Bank
Tartozás
Készpénz

Követelés
135 000 Kamathozam a kölcsönön

135 000

Ha feltételezzük, hogy a bank pénztári és könyvelési szolgáltatásokat is nyújt, ami
jellemző a folyószámláknál és a mi példánkon keresztül 20 000 pénzegység működési költségre rúg, akkor ennek kamatjövedelmekből történő fedezésévél a bank
képes a szolgáltatást díjmentesen is nyújtani. Ezt látjuk az alábbiakban:
(14)
A Bank
Tartozás
Működési költség a szolgáltatás nemén 20 000

Követelés
Készpénz

20 000

Bár a bank teljesen megalapozott módon számlázhatná továbbra is a 30 000 pénzegységet (a letétbe helyezett összeg 3%-a) a szolgáltatásokért, de akár ingyen is adhatná
a szolgáltatást, hogy még több betétest vonzzon a bankhoz és ezzel álcázhatná azon
tevékenységét, hogy a betétekből kölcsönad. Így még mindig hatalmas haszonkulccsal működne, hiszen a kamatokból származó 135 000 pénzegységből levonva a
20 000 pénzegységnyi működési költséget, ugyanúgy jelentős összeg marad vissza.
Gyakorlatilag ez a 115 000 pénzegységnyi haszon több mint a duplája annak a
legitim haszonnak, amit a bank egyszerű közvetítői szerepkörben nyerne (megjegyzés: ez a szolgáltatásokért felszámolt összeg több mint tízszerese lenne). A bank
eredménykimutatása tehát a következő:

Ezen megfontolások fényében nem meglepő tehát, ha azt látjuk, az összes gazdasági intézmény közül a bankok költik a legtöbb pénzt fényűző irodákra, és fizetnek aránytalanul nagyobb bért az ott dolgozóknak. Az sem meglepő, hogy a pénzcsinálás ilyetén eszközéből elsőként a kormányok kovácsoltak előnyt.
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(15)
A Bank eredménykimutatása (az év folyamán)
Ráfordítások
Bevételek
Működési költség
20 000
Kamathozam
Nettó jövedelem
115 000
Tartozások összesen 135 000
Kvetelések összesen

135 000
135 000

Ezek után a bank mérlege így fog kinézni:
(16)
A Bank számviteli mérlege (az év végén)
Eszközök
Források
Készpénz
215 000 Saját tőke
(éves haszon)
Kihelyezett kölcsönök
900 000 Látra szóló betétek
Eszközök összesen
1 115 000 Források összesen

115 000
1 000 000
1 115 000

Az angolszász országok számviteli gyakorlata
Az angol bankgyakorlat kevesebb fenntartással él a bizalmi eszközök ex nihilo megteremtésének egyszerű elkönyvelésével szemben. Tulajdonképpen, ahogy Hayek
mondja, „az angol bankgyakorlat teljes összegű hitelt csinál az ügyfél számlájából
még annak hasznosulása előtt.”15
Angol ajkú országokban, ha az ügyfél látra szóló betétet köt a bankkal 1 000 000
pénzegységben, akkor annak első lépése számviteli szempontból nem tér el a kontinentális gyakorlattól.
(17)
A Bank
Tartozás
Készpénz

1 000 000

Követelés
Látra szóló betét 1 000 000

A két rendszer közötti különbséget a kölcsönnyújtás eldöntésének pillanatában
figyelhetjük meg az angolszász rendszerben. Az angolszász számvitel rendszerben
ugyanis a kölcsön az eszközoldalon fog megjelenni. A 900 000 pénzegység ekkor az
alábbi módon kerül be a könyvelésbe:
(18)
A Bank
Tartozás
Kihelyezett kölcsönök 900 000

Követelés
Látra szóló betét 900 000

15 Hayek, Monetary Theory and the Trade Cycle, 154. oldal; Hayek így folytatja: „Ezen feltételezés
mellett, a bizalmi eszközök megnövekedett forgalmához vezető folyamatot viszonylag könnyű észrevenni és ezért azt nemigen vitatják.”
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Így az angol gyakorlatban észrevehetjük, hogy a bejegyzések sokkal tárgyratörőbbek
a releváns gazdasági történések tekintetében, mint a kontinentális számviteli rendszerben. Ami a betétek kikölcsönzését illeti, ugyanis különbséget tehetünk a 900 000
ex nihilo pénzegység vonatkozásában is. Miután a kölcsönt kihelyezték, a bank
mérlege az alábbi módon alakul tehát:
(19)
A Bank számviteli mérlege
Eszközök
Készpénz
1 000 000
Kölcsönök
900 000
Eszközök összesen
1 900 000

Források
Látra szóló betétek 1 900 000
Forások összesen

1 900 000

Ha az angol gyakorlathoz tartjuk magunkat, akkor ez a mérleg megmutatja, hogy
abban a pillanatban, amikor a bank 900 000 pénzegységet utal ki, azzal egy időben
ex nihilo alapon betétet is képez 900 000 pénzegység értékben. Más szóval a bank
adósának rendelkezésére bocsát 900 000 pénzegységet, ami a betétállomány egyenlegét 1 900 000-re emeli. Ebből 1 000 000 pénzegység valódi fizikai állapotában
is jelen van a banknál, ezeket elsődleges betétként különböztetjük meg. A többi
900 000 bizalmi eszköz gyanánt kezelendő, azaz semmiből előállított származékos
vagy másodlagos betétekként.
A gondolatmenet kedvéért tegyük fel, hogy a bankár a letétbe helyezett pénzt kölcsönként kezeli, ez esetben, mivel a kölcsön egy monetáris szabálytalan letéti ügylet hozadéka, és ezért időbeni korlátozást nem takar, a szóban forgó „kölcsön” sem
lesz időben terminálva. Továbbá, ha a betétesek megbíznak bankjukban, a bank is elvárhatja tőlük cserébe, hogy normál körülmények között nem fognak egyszerre nagy
összegben pénzt felvenni a banktól. Ennek eredményeként a kölcsön, amit a betétesek látra szóló feltételekkel helyeztek el a banknál, kvázi kezelhető olyan kölcsönként, amit a banknak előreláthatólag semmilyen időkorláttal, vagy határidővel nem
kell visszaﬁzetnie, hiszen annak nincs „futamideje”. Nyilvánvaló tehát, ha a bankár
úgy kap kölcsönt, hogy azt előreláthatólag soha nem kell visszaﬁzetnie – és sok esetben még kamatot sem kell utána ﬁzetnie –, akkor ez nem is kezelendő kölcsönként,
mint inkább „egyszeri ajándékozásként”, amit a bankár a betétesek pénzalapjainak
hátteréül magának szolgáltat. Ez azt jelenti, hogy bár a bank – számviteli megfontolásokból – a kihelyezett kölcsönnel párhuzamosan fennálló adósságot látra szóló betétek formájában ismeri el (értsd: származékos betétek 900 000 pénzegység értékben), valójában szokásos körülmények között a bank tevékenysége abban áll, hogy
örök érvényű ex nihilo ﬁnanszírozási forrást találjon, amit később sem kell majd
megtérítenie. Tehát, szemben a számviteli tételek félrevezető impresziójával, a bankár ténylegesen elidegeníti ezeket a pénzalapokat és azokat saját tulajdonaként kezeli. Röviden szólva a bankok hatalmas vagyont halmoznak fel gyakorlatilag abból,
hogy ﬁzetési módozatokat találnak harmadik felek kárára. Ez a kár folytonosan erodálódó hatásokat jelez, mely általánosan csak azt mutatja, hogy folyamatosan romlik
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a relatív vásárlóerő. Ez a jelenség állandó – tulajdonképpen abból származik, hogy
a bankrendszer engedi az ex nihilo kiﬁzetési formákat. A vagyonszerzések ilyetén
módja addig fog fennállni, míg a bankszektor el nem szenvedi első nagy hanyatlását és amíg a bankárok egyenlegén a kölcsönök és ex nihilo betétek formájában támogatott befektetések nyomán nő az eszközállomány. A ﬁnanszírozás soha ki nem
meríthető forrásáról az utolsó fejezetben beszélünk, ide értve természetesen a bank
látszattevékenységéből származó súlyos károkat és az egész bankrendszetrt érintő
hatásokat is. Jóllehet ezek a pénzalapok kizárólag a bankok és kormányok hasznára vannak, és bár gazdasági-számviteli értelemben vélhetően a betétesekhez tartoznak, mégis ezek senkinek nem képezik a tulajdonát, lévén, hogy a letevő személyek
ezeknek csupán pénz-csereeszköz funkcióit látják. Ezért, ahogy a bankreform tanulmányozása során látni fogjuk, ezek az erőforrások hatalmas közcélok elérésére lennének alkalmasak – pl. államadósságok eltüntetése, társadalombiztosítási anomáliák
kezelése – magánbefektetésekkel.
Viszont térjünk most vissza a saját példánkhoz. Ahogy Z Kölcsönvevő folyamatosan használja a pénzét, a két számviteli gyakorlat (az angolszász és a kontinentális) hasonló módon rögzítené a bank számlapénzére vonatkozó gazdasági folyamatot. Tegyük fel, hogy a kölcsönvevő két alkalommal, részletekben hívja le a rendelkezésre álló kölcsönt. Először, t1 időben lehív 500 000 egységet, majd a második alkalommal, t2 időben lehívja a maradék 400 000 pénzegységet.
(20)
A Bank t1 időben
Tartozás
Kihelyezett kölcsönök
900 000
(Z kölcsönének első részlete)
(21)
A Bank t2 időben
Tartozás
Látra szóló betét
400 000
(Z kölcsönének maradéka)

Követelés
Készpénz

Követelés
Készpénz

500 000

400 000

Miután a kölcsönvevő lehívta a kölcsön teljes összegét, így fest a mérleg:
(22)
A Bank
Eszközök
Készpénz
Kölcsönök
Eszközök összesen

Források
100 000
900 000
1 000 000

Látra szóló betétek

1 000 000

Forások összesen

1 000 000

Ez a mérleg összefügg a (12)-essel, amely a kontinentális rendszerben mutatta be,
hogy az 1 000 000 látra szóló betétet miként ellensúlyozza a 100 000 készpénznyi
tartalékráta és a 900 000 egységnyi kölcsön. Ezért amikor a kölcsönvevő lehívja az
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egész kölcsönösszeget, a két rendszer számviteli tételei megegyeznek: 1 900 000
pénzegység van jelen a piacon, amiből 900 000 pénzegység a bizalmi eszközöknak
felel meg, míg a maradék 1 000 000 pénzegység fizikai formában van jelen.16
Az angolszász számviteli gyakorlat legfőbb előnye az, hogy – Herbert J. Davenport (1913-as) megfogalmazása szerint – megmutatja, hogy „a bankok valójában
nem a betéteket adják kölcsön, hanem saját hitelxpanziót végrehajtva alternatív betéteket hoznak létre.”17 Másként szólva: a bankok nem pénzügyi közvetítői minőségükben működnek, amikor a látra szóló betéteket kölcsön adják, mivel ez a tevékenység nem foglal magában semmiféle közvetítői munkát a kölcsönadó és a kölcsönvevő között. Ehelyett a bankok inkább kölcsönöket helyeznek ki a semmiből teremtett
betétekkel szemben (megjegyzés: ezek bizalmi eszközök). Ezek már nem azok a betétek, amiket harmadik fél ruházott rájuk ﬁzikai pénzletét formájában, ők sokkal inkább egy virtuális nemet vesznek fel.
A kontinentális számviteli gyakorlatban sem lehet a bankokat pénzügyi közvetítőnek tekinteni, hiszen tényleges eredeti betétesek teremtik elő azt az állományt, ami
nem-kölcsön formájú pénzegységekként kellene, hogy a bank őrizetében maradjon.
Továbbá azt is megmutattuk, hogy amikor tartalékrátájukat csökkentik, azaz a kész-

16

Az angol bankgyakorlatot Spanyolország is átvette, ahogyan azt többek között Pedro Pedraja
Garcia könyve, a Contabilidad y análisis de balances de la banca is alátámasztja (1. kötet: Principios
generales y contabilización de operaciones; Madrid: Centro de Formación del Banco de España, 1992,
116–209. oldal).
17 Herbert J. Davenport, The Economics of Enterprise (New York: Augustus M. Kelley, [1913]
1968), 263. oldal. 14 évvel később, W. F. Crick szakírásában („The Genesis of Bank Deposits”,
Economica [1927. június], 191–202. oldal) kifejtette ugyanezt az ötletet. A társadalom nagy része és
még olyan nagynevű tudósok is, mint Joaquín Garrigues, képtelenek megérteni, hogy a bankok szerepüket tekintve inkább betét- és kölcsönteremtő inétzetek mintsem pénzügyi közvetítők. Garrigues
Contratos bancarios című könyvében (31–32. oldal és 355. oldal) állítja, hogy a bankok továbbra is
elsődleges hitelközvetítőként vannak jelen a piacon, akik „azt az állományt adják kölcsön, amit valaki számukra kölcsönadott” (355. oldal). Számára a bankok hitelközveíttők, egyszerű üzletemberek,
akik abban segítenek, hogy a pénzüket befektetni vágyók profit-orientált módon elérjék a pénzhiányban szenvedőket. Ilyenformán a bankok kétrétű tevékenységi körrel rendelkeznek: egyik, hogy közvetlen hitelközvetítőként összehozzák a szerződéses feleket, a másik pedig, hogy pénz vegyenek kölcsön,
azért, hogy azt később harmadik félnek ők is kölcsönadhassák (ezt indirekt hitelközvetítésnek nevezzük). Garrigues láthatóan azt nem érti, hogy tekintettel legfontosabb vállalati szerepükre (letétek elfogadása egy részleges tartalékráta fenntartása érdekében), a bankok a semmiből helyeznek ki kölcsönt,
melynek betéti fedezetét szintén a semmiből teremtik elő. Tehát ők gyakorlatilag nem hitelközvetítők,
hanem ex nihilo hitelteremtők. Garrigues ezenkívül elfogadni látszik azt a társadalmilag széles körben
terjedő tévhitet, miszerint a „bank nyeresége gazdasági értelemben a betéti kamatfizetés és a kölcsönön lévő kamathozam különbségéből származik”. Habár sokak számára úgy tűnhet, a bank egyszerűen
a kamatkülönbségből szerzi a nyereségét, mi mégis beláttuk, hogy haszna a gyakorlatban az ex nihilo
pénzteremtésből származik, ami lehetővé teszi számára működésének határozatlan ideig tartó finanszírozását. A bankok önös üzleti célból elsajátítják ezeket a pénzalapokat és kamatot szabnak ki rájuk. Röviden arról van szó, hogy a bankárok a semmiből pénzt hoznak létre, kölcsönadják és kamattal terhelten gyűjtik vissza azokat.
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ﬁzető állapotban tartott pénzegységek számát valamilyen részben csökkentik, akkor
a bankok a fedezetlen betétek teljes összegével arányos mértékben bizalmi eszközt
hoznak létre. Ilyenformán, valamivel elvontabb elemzéssel megállapítható, hogy a
kontinentális számviteli rendszer az angolszász gyakorlatéval azonos végkövetkeztetéshez vezet bennünket: a bankok nem pénzügyi közvetítők, hanem bizalmi eszközök – fedezetlen kölcsönök és betétek – megalkotói. Mindazonáltal a folyamatot
sokkal egyszerűbb az angolszász számviteli feltételekkel vizsgálni, mivel ez a módszer már a legelejétől tényként kezeli az ex nihilo betétképzést és az ahhoz fűződő
kölcsönkihelyezést. Éppen ezért itt már nincs szükség elvont szellemi okfejtésekre,
hogy megértsük a rendszer működését.
A gazdaságelmélet szempontjából viszont mindkét számviteli rendszer hátránya
az, hogy a valósnál jóval kisebb mértékű ex nihilo betétképződést jeleznek. Ez azt
jelenti, hogy a betétek és kölcsönök összértékének – amit a bankrendszer egésze teremteni képes – csupán egy részét veszik számításba. Ez a fontos tény akkor kap
majd megerősítést, amikor a részleges tartalékkal működő bankrendszer egész bankrendszerre gyakorolt hatásait vizsgáljuk. Mégis most egyelőre meg kell tekintenünk
a betét- és kölcsönképzés korlátait egy elszigetelt egyéni bankon keresztül.

Egy elszigetelt bank hitelexpanziós és betétképző kapacitása
Most szemügyre vesszük egy elszigetelt bank ex nihilo hitelkiterjesztő és betétképző
képességének korlátait. Az alábbi változókat kell figyelembe vennünk:
d: az a pénz, amit eredetileg letétbe helyeztek a bank széfjében.
d1: a tartalékból kikerülő azon pénzállomány, ami kölcsönök formájában elhagyja a
bank széfjét.
x: a bank maximális lehetséges kitelkiterjesztése d-től kezdődően.
c: a bank által fenntartott készpénztartalék-ráta, amit amit a bank tapasztalataira
támaszkodva, óvatosan úgy határoz meg, hogy jövőbeni kötelezettségvállalásainak
készfizető módon eleget tudjon tenni.
k: a kiutalt kölcsönök azon része, amely átlagosan a kölcsönvevők használatán kívül marad, bármely t időpontban.
A fenti meghatározásból világosan következik, hogy az a tartalék, ami a bankot elhagyja (d1) egyenlő lesz a kiutalt kölcsönök mértékével, szorozva ezeknek a kölcsönöknek azon százalékával, amit a kölcsönvevők felhasználnak, azaz:
[1] d1=(1–k)x
Ráadásul, ha meggondoljuk, hogy az a pénz, ami elhagyja a bank kereteit (d1), az
egyenlő a letétbe helyezett pénz eredeti összegével (d), mínusz a legkevesebb tar-
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talék összege, ami d-hez úgy viszonyul, mint (cd+ckx), azaz a legkevesebb tartalék
összege plusz az átlagosan használaton kívül álló kölcsönök t idejű statisztikai százaléka, tehát:
[2] d1=d–(cd+ckx)
Ha d1 [1]-es képletben felvett értékét behelyettesítjük a [2]-es képletbe, azt kapjuk,
hogy:
(1–k)x=d–(cd+ckx)

Következő lépésben rendezzük az egyenletet, kiemelünk a közös szorzótényezőkkel
és kifejezzük x-et:
(1–k)x = d–cd–ckx
(1–k)x+ckx=d–cd
x(1–k+ck)=d(1–c)

Tehát a maximális hitelexpanzió x értéke, amit egy elszigetelt bank ex nihilo képes
véghezvinni, az alábbi:18
x=

d(1–c)
1–k(1–c)

Másképpen ezt így írhatjuk fel:
18 Megjegyzendő, hogy Ludwig von Mises pénzt, hitelt és gazdasági ciklusokat taglaló fontos elem-

zéseit is az említett egyenletben kapott hitelexpanziós szorzó tanulmányozására építette. Mises erről
úgy írt, hogy középpontba a fedezetlen kölcsönteremtés torzító hatásait állította, illetve az ilyen bizalmi eszközök meglétéért a részleges tartalékkal működő bankrendszert tette felelőssé. Ellenérzései abszolút érthetőek. Az osztrák közgazdász nem tartotta helyesnek, hogy a gazdálkodó szervezetek működésében a matematika a hitelexpanziós szorzóhoz hasonló koncepciózus módon vegyen részt a döntéshozatalban. Ezek alkalmazását ugyanis nevezhetnénk akár „mechanisztikának” is, amely nem egy egzakt tudomány, viszont egyes hatásai tévútra csalhatnak. Ennek okát pedig abban látta, hogy a vállalkozói lelemény folyamatát és a szubjektív idő fogalmát nem veszi számításba. Továbbá, főként a gazdaságelmélet szempontjából teljesen felesleges matematikailag megfogalmazni a hitel- és betéti expanzió
alapkoncepcióját, miként azt sem, hogy ezek a jelenségek miért okoznak recesziót és válságot a gazdaságban. (Ludwig von Mises fő elméleti célja az volt, hogy ezekre választ kapjon.). Mégis, a bankszorzó alkalmas arra, hogy leegyszerűsítse és szemléletesebbé tegye a hitelexpanzió folytatólagos működését. Ebből az okból kifolyólag a szorzó fogja megerősíteni elméleti érvelésünket. A bankszorzót
elsőként Herbert J. Davenport alkalmazta The Economics of Enterprise című könyvében (17. fejezet,
254–331. oldal), amikor gazdaságilag elemezte a gazdasági válságok elméleteti hátterét. Mindazonáltal meg kell említenünk F. A. Hayek munkásságát is, amiért a bankhitelek expanziós szorzóján végzett
elméleti kutatásait összevonta az osztrák közgazdasági iskola által vizsgált gazdasági körforgásokkal
(lásd Monetary theory and the Trade Cycle, 152. oldal).
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d(1–c)

[3] x= 1+k(1–c)
Ahogyan a [3]-as képlet mutatja, a tartalékráta (c) és a kölcsönök átlagosan nem
használt százaléka (k), ellentétes hatást gyakorolnak az elszigetelt bank kölcsönteremtő kapacitására. Ez azt jelenti, hogy minél kisebb c, annál nagyobb lesz k és annál
nagyobb értéket vesz fel x is. A [3]-as képlet fordítottan arányos gazdasági logikája
tehát egészen egyszerű: minél nagyobb tartalékrátát állapít meg szükségszerűnek a
bank, annál kisebb összegű kölcsönt tud majd kihelyezni; ezt megfordítva pedig: a
tartalékkövetelmény változatlan szintje mellett, minél kevesebb kölcsönalapot fognak lehívni az adósok átlagosan (a bank megítélése szerint), annál több pénz marad
elérhető hitelexpanziós törekvésekre.
Egészen idáig k-ra úgy tekintettünk, mint az használaton kívül lévő kölcsönök
átlagos százalékára. Mindazonáltal C. A Phillips szerint képes felvenni egyéb karakterisztikákat is, amik végül is ugyanazt a hatást fejtik ki a rendszerben.19 Például k helyettesítheti annak az eseménynek a jelentős valószínűséget, hogy egy kevés
bankot működtető piacon a kölcsönvevő saját bankjának más ügyfelei számára fog
pénzt utalni. Feltételezhető, hogy amikor ez megtörténik, ezek az ügyfelek zsíró-letétjeiket ugyanannál a banknál vezetett folyószámláikon helyezik el, így megakadályozva azt, hogy a pénz elhagyja a bankot. Ennek a jelenségnek ugyanolyan hatásai
vannak, mint a fel nem használt kölcsönök átlagos százalékában történő növekedésének. Minél kevesebb bank működik a piacon, annál nagyob lesz k; minél nagyobb
k, annál kevesebb pénz hagyja el a bankot; minél kevesebb pénzállomány hagyja el
a bankot, annál nagyobb lesz a bank kölcsönkiterjesztő képessége. A bankok abbéli motivációját, hogy fúziókkal és tulajdonszerzésekkel bekebelezzék egymás üzletrészét (és piaci részesedését), nem erősítheti jobban semmi egyéb tényező, mint az,
hogy a részleges tartalékkal működő rendszerben nagyobb k értéket tudjanak előállítani.20 Tulajdonképpen minél több bank lép fúzióra egymással és minél nagyobb az

19 Phillips, Bank Credit, 57–59. oldal.
20 A bankfúziók magyarázatára vannak egyéb tényezők is. Ezek nagyrészben a bank abbéli igyeke-

zetéből származnak, hogy minimalizáni tudják azokat a nem kívánatos következményeket, amiket – a
megfelelő állami előjogok biztosításán keresztül – az egyetemes jogelvek megsértése okoz, mégpedig a
szabálytalan letéti szerződéssel kapcsolatban. Nagy előnye továbbá annak, hogy a bankok fúzionálnak
vagy üzletrészt kebeleznek be, az, hogy ilyen módon központi készpénzállományt tudnak létrehozni,
amiből aztán az elvártnál nagyobb számú lehívási igényeknek is eleget tudnak tenni. Egy piacon, ahol
rengeteg bank működik, ez az előny a semmibe foszlik, hiszen ekkor minden bank kénytelen egyéni,
fajlagosan nagyobb volumenű készpénztartalékot kiépíteni, mint az a központi rendszer viszonyában
feltételezhető. Áltaslában a közszféra is üdvözli a fúziókat, hiszen ettől azt remélik, hogy könnyebben
és gyorsabban elejét tudják venni az esetleges likviditási válságoknak, könnyebben végre tudják hajtani a monetáris politikájukat és szabályozhatóbbá válik a bankrendszer egésze. Később elemezni fogjuk
a bankárok betétnövelési vágya mögött megbúvó okokat, hiszen a képlet megmutatta, a betétek összege
képezi a többszörös kölcsönexpanzió alapját is (megjegyzés: ex nihilo alapon). Fúziókról olvashatunk
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így keletkezett piaci részesedés, annál nagyobb az esélye, hogy a bank által kihelyezett bizalmi eszközöket saját ügyfeleik kapják meg. Ezáltal mind k, mind pedig az
annak megfelelő ex nihilo kölcsönkihelyező kapacitás mértéke nőni fog, s így a várható haszon mértéke is feljebb emelkedik. A k értéke akkor is nő, ha más bankokban
helyeznek el monetáris letéteket – ezek a bankok ugyanis kölcsönexpanziót fognak
végrehajtani és saját adósaik végül is jelentős mértékű letéteket fognak képezni az
eredeti hitelező banknál abból a pénzből, amit a másik bank újólag megteremtett. A
jelenség maga oda vezet, hogy a bank pénzartalékai megnőnek és ezért hitelexpanziós kapacitása is javulni fog.
Például, ha feltételezzük, hogy a tartalékrátára vonatkozó követelmény (c) 10%;
hogy a használaton kívüli kölcsönök átlagos százaléka (k) 20%, ami egyébként más
ügyfélfaktotokat is magában hordoz; és hogy a banknál letétbe helyezett eredeti kölcsönök összege (d) egyenlő 1 000 000-val; akkor ezen paramétereket behelyettesítve a [3]-mas képletbe az alábbit kapjuk:
1 000 000 (1–0,1)

[4] x= 1+0,2 (0,1–1) =1 097 560 pénzegység
Ezért tehát azt látjuk, hogy a bank, amelyik az 1 000 000 pénzegységet látra szóló
letétekben elfogadta, és amelyik 10%-os tartalékrátával, valamint 20%-os k értékkel működik, képes lesz arra, hogy kölcsöneit ne csak 900 000 pénzegység értékben
helyezze ki (ahogyan azt mi a szemléltetés érdekében a 18-as mérlegen feltételeztük), hanem egy sokkal magasabb összeghatárig, 1 097 560 pénzegységig tudjon
kölcsönadni.
Így ugyanis – még az elszigetelt bank esetében is – a bank hitelexpanziós és ex
nihilo betétteremtő kapacitása 22%-kal nagyobb mint amit mi előző illusztrációink során feltételeztünk.21 Ennek eredményeképpen meg kell változtatnunk korábCostantino Bresciani-Turroni Curso de economía política című munkájának 2. kötetében (Problemas
de economía política) (Mexico: Fondo de Cultura Económica, 1961), 144–145. oldal. Mindenesetre
fontos észrevennünk, az ellenállhatatlan bankfúziós folyamat az állami beavatkozás okán alakult ki a
pénzügyek területén, éppúgy mint az az előjog, ami lehetővé teszi a bankoknak, hogy részleges tartalékkal működjenek, a hagyományos jogelvekkel szembehelyezkedve. A szabadpiaci gazdaságban, ahol
nincs kormányzati intervenció, és ahol a gazdaság szereplőit a jog irányítja, a bankfúziók trendje hamar alábbhagyna, a bankok mérete lényegtelenné válna, és jóval nagyobb számú, pénzügyileg teljesen
fizetőképes bank állna rendelkezésre.
21 Akkor is, ha az elszigetelt bank szempontjából úgy tűnik, hogy a bank látszólag a meglévő betétállományból hitelez, valójában még az elszigetelt bank esetén is történik ex nihilo betét- és kölcsönképzés, mégpedig az eredeti letéteknél nagyobb összegben. Ez azt mutatja, hogy a betétek többsége nem
a betétesektől származik, hanem a kölcsönökből, melyeket a bank a semmiből teremt elő. (A betétek
ezeknek a kölcsönöknek csak a másodlagos eredménye.) Ez a jelenség még tisztább lesz számunkra,
ha a bankrendszer egészében végzünk majd vizsgálatokat. C. A. Phillips ezt a tényt úgy fejezi ki, hogy:
„A bankrendszer számára a betétek a kölcsönök palántái!” (Phillips, Banking Credit, 64. oldal.) Lásd
Taussig szavait is az 5. fejezet 53. lábjegyzetében (ZZZ. oldal).
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bi számviteli feljegyzéseinket, hogy tükrözni tudjuk, az angolszász számviteli gyakorlatban – ahol c=0,1 és k=0,2 – a bank képes lesz hitelező kapacitását kiterjeszteni 1 097 560 pénzegység értékig, a korábbi 900 000 pénzegységgel szemben. Ez azt
jelenti, hogy a bank hitelexpanziós képessége az eredetinél 22%-kal nagyobb. A módosított könyvelési tételek és a megfelelő számviteli mérleg az alábbiakban ﬁgyelhető meg (hasonlítsuk össze a 18-assal és 19-essel):
(23)
A Bank
Tartozás
Pénzeszköz (kp.)

1 000 000

Kihelyezett kölcsönök 1 097 560

Követelés
Látra szóló betétek
1 000 000
(a folyószámlán)
Látra szóló betétek
1 097 560
(újólag teremtett betétek formájában)

Ezek a bejegyzések megyegeznek az eredeti betét 1 000 000 pénzegységnyi összegével és az elszigetelt bank által ex nihilo teremtett kölcsönök és betétek 1 097 560
pénzegységnyi értékével. A k értéke (0,2) azt mutatja, hogy a betétesek átlagosan az
általuk fenntartott betétállomány összértékének 80%-át hívják le. Amikor a lehívás
megtörténik – és akkor is, ha nagyobb összeg kerül kivételre, de a végfelhasználók
az eredeti letéti bank személyes ügyfelei), az alábbi bejegyzés készül:22

22 A korábbi kontinentális számviteli módszerek jóval összetettebbek. Mégis, megkaphatjuk a (25)ös mérleget azzal, ha feltételezzük, hogy k=0,2, a nem használt kölcsönalapokra való referencia helyett
(ami ebben a rendszerben nem jelenik meg), a bankkal szokásos üzleti viszonyban álló ügyfelek körét
jelképezi. Ez a reprezentáció betétvisszahelyettesítési viselkedést jelez. Ebben az esetben:

(26)
A Bank
Tartozás
Készpénz 1 000 000

Követelés
Látra szóló betétek 1 000 000

900 000 pénzegység kikölcsönzésekor a bank a következő bejegyzést vezetné le:
A Bank
Tartozás
Kölcsönök 900 000

Követelés
Készpénz 900 000

Ha feltételezzük, hogy a 900 000 pénzegység 20%-a, ami elhagyja a bank széfjét, újra az eredeti hitelbankban kerül letétre, és hogy annak az összegnek a 90%-a kölcsönadásra kerül, a következő bejegyzéseket találjuk:
(27)
A Bank
Tartozás
Készpénz 180 000
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(24)
A Bank
Tartozás
Követelés
Látra szóló betét
878 048 Készpénz
(az 1 097 560 összeg 80%-a) 1 097 560

878 048

A bank számviteli mérlege így néz ki ezután:
(25)
A Bank számviteli mérlege; c=0,1 és k=0,2
Eszközök
Források
Készpénz
121 952 Látra szóló betétek 1 219 512
Kölcsönök
1 097 560
Eszközök összesen 1 219 512 Forások összesen 1 219 512

Egy nagyon kicsi bank esete
Most próbáljuk meg elképzelni az elszigetelt bankok egy specifikus fajtáját: egy nagyon kicsi vagy „liliputi” bankot, amelyben k=0 értéket vesz fel.
Amikor ennek a mennyiségnek a 90%-át kikölcsönzik:
(28)
A Bank
Tartozás
Követelés
162 000
Készpénz
Kölcsönök 162 000
Látra szóló betétek 32 400
32 400
Készpénz
29 160
Készpénz
Kölcsönök 29 160
Látra szóló betétek 5 832
5 832
Készpénz
5 248
Készpénz
5 248
Kölcsönök
Feltételeztük, hogy minden kihelyezett kölcsön 20%-a visszakerült a bank széfjébe. Ez akkor történik
meg, ha a végfelhasználók szintén a bank ügyfélkörébe tartoznak. Ezért itt – a kontinentális rendszer
szerint – a következő mérleg készül:
(29)
A Bank számviteli mérlege (a kontinentális rendszerben); c=0,1 és
k=0,2
Eszközök
Források
Készpénz
121 824 Látra szóló betétek 1 218 232
Kölcsönök
1 096 408
Eszközök összesen 1 218 232 Források összesen 1 218 232
Ezen adatok gyakorlatilag azonosak a (25)-ös mérleg paramétereivel. Nem teljesen felelnek meg egymásnak, mivel a mi példánk a kölcsön-betét folyamat harmadik ismétésénél megszűnik folytatni a
szemléltetést. Ha folytattuk volna, akkor a (29)-es számviteli mérlegben feljegyzett számok egyre inkább hasonlítottak volna a (25)-ösre, és végül teljesen megegyeztek volna.
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Ez azt jelenti, hogy a kölcsönvevők rögtön lehívják a rendelkezésre álló kölcsön
teljes összegét, és a személyek, akik felé ezek a kölcsönvevők ﬁzetéseiket intézik,
nem tartoznak ugyanezen bank ügyfélkörébe. Ha k=0, akkor a [3]-as képletbe való
behelyettesítéssel megkapjuk az [5]-ös képletet:
[5] x=d(1–c)
És mivel példánkban d=1 000 000 pénzegység, illetve c=0,1, így tehát:
x=1 000 000(1–0,1)=1 000 000×0,9=900 000 pénzegység

Ez pontosan megegyezik a betétek összegével, illetve a (11)-es és (18)-as példánkban
megjelenő, ex nihilo alapon teremtett bizalmi eszközök összegével.
Mindazonáltal látható volt a gyakorlatban, hogy k értéke hiába konvergál nullához, egy elszigetelt bank jelentősen nagyobb mennyiségben képes bizalmi eszközöket teremteni. (Ha k=0,2, akkor 22%-kal többet tud előteremteni, azaz 1 097 560
pénzegységet az első példában szereplő 900 000 helyett). Ez mindkét számviteli
gyakorlat esetében igaz – megjegyzendő, hogy a megteremtett összeg meghaladhatja az elszigetelt bankban elhelyezett eredeti betétek összegét. Ennek tudatában megérthetjük, miért versenyeznek a bankok olyan nyílt sisakkal a betétes ügyfelekért. A
bankárok megpróbálnak annyi pénzt teremteni betétek formájában, amennyit csak
lehet, mivel így a betétállománynál jóval nagyobb mértékben képesek a hitelexpanzióra. Így tehát, minél nagyobb a betéti volumen, annál ügyesebben fogja tudni a
bank kiterjeszteni a kölcsönállományát. A bank emiatt minél több ügyfelet megpróbál magához csábítani. Minél több ügyfele van tehát a banknak, annál nagyobb lesz
k értéke, és annál nagyobb hitelexpanziós kapacitása lesz, és több betétet tud generálni. Fontos, hogy a bankárok gyakorlatilag nem képesek eldönteni, hogy növekedésük milyen hatással lesz a többi bank tevékenységi körére, vagy hogy működésük
általános növekedést okoz-e a hitelexpanzió folyamatában az egész bankrendszer
keresztmetszetén, vagy hogy ez a két jelenség végbemegy-e egyszerre.
A bankok saját hatáskörben terjesztik ki hiteleiket és betéteiket, és tevékenységükkel nagyban hozzájárulnak ahhoz a jelenséghez, ami a bankrendszer egész keresztmetszetén felelős a hitelexpanzió növekedéséért. Ráadásul a bankok próbálnak egyre
fontosabb egyéni szerepet betölteni ebben a tekintetben. Mindenesetre újra meg kell
említenünk, hogy k egy kritikus tényező (illetve matematikai értelemben változó) a
bankok ﬁzetőképességének szempontjából. A pénzintézetek versenyében k értéke jelentősen 1 alatt marad, bár ezellen minden bank folyamatos harcot vív. Ennek érdekében a bankok minden kínálkozó lehetőséget kihasználnak: földrajzi kiterjesztés, versenytársak kizárása és bekebelezése, differenciált versenyelőnyök kifejlesztése.23 Bár
23 Bizonyos esetekben a bankok még kamatot is fizetnek a folyószámla-tulajdonosoknak, hogy mi-

nél több betétet ösztönözzenek. Ennek folyamán végül is csökkenő haszonkulcsot tudnak megvalósíta-
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az elszigetelt bankok számára szinte lehetetlen elérni a k = 1 helyzetet (kivéve persze
a monopolhelyzetben lévő bankokat), de a k értékek mégis nagy átlagban jelentősen
nulla fölött szoktak alakulni és a bankok folytonosan törekednek ennek emelésére is.
Többek között a fúziós törekvések mibenléte is ezzel magyarázható.
A szemléltetés kedvéért összeállítottunk egy táblázatot különböző tartalékrátaszintekkel (c) és a fel nem használt kölcsönök százalékos szintjével (k). Az értékek
[3]-as képletbe való behelyettesítésével megkapjuk, hogy egy izolált bank miként
tudja megkétszerezni pénzkínálatát. Feltétel: x=d.
Tartalékráta „c” Nem használt kölcsönök
százaléka „k”
c
k=
(x=d=1)
1–c
%
%
2
2,04
5
5,26
7
7,52
13
14,94
15
17,64
17
20,48
20
25,00

Hitelexpanzió és ex nihilo betétképzés egy egyedüli,
monopolista bankban
Tegyük fel, hogy k=1. Mostani vizsgálódásainkban egy egyedüli, monopolista
bankkal foglalkozunk, ahol a kölcsönvevők kötelesek minden számukra kihelyezett
pénzalapot betétként kezelni, mivel nincs másik bank a közelben. Itt tehát a kölcsönös
kifizetések minden végfelhasználója egyben a bank ügyfele is. Ezt az ideált úgy
tudnánk megvalósítani, ha az összes meglévő megabank fúzióra lépne egymással.
Ha behelyettesítjüka k=1 értéket a [3]-as képletbe, az alábbiakat kapjuk:
[6] x=

d(1–c)
c

ni (lásd 15-ös bejegyzésünket). Ez nem befolyásolja alapvető érvelésünket, sem pedig a bank betétképző kapacitását, ami a bankok legnagyobb hasznát jelenti. Mises szavaival élve ebben a versenyhelyzetben „néhány bank túl messzire ment és veszélybe sodorta saját pénzfizető képességét”. Mises, Human
Action, 464. oldal.
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Visszatérve példánkhoz, ahol d=1 000 000 pénzegység és c=0,1; ha behelyettesítjük
ezeket az értékeket a képletbe, ezt kapjuk:
[7] x=

1 000 000 (1–0,1) 1 000 000×0,9 900 000
=
=
9 000 000 pénzegység
0,1
0,1
0,1

Ebben az esetben a bank egyedül is képes lenne arra, hogy ex nihilo módon 9 000 000
pénzegységnyi összegben kölcsönöket és betéteket, avagy bizalmi eszközöket
teremtsen. Ez azt is jelenti, hogy összes pénzkészletét tízszeresére tudja emelni.
(1 000 000 pénzegység eredeti betét + 9 000 000 pénzegységnyi bizalmi eszköz.)
Bresciani-Turroni24 példáját követve, és feltételezve, hogy minden ﬁzetési tranzakció a bank saját ügyfelei között megy végbe (például azért, mert monopolista),
számviteli bejegyzések formájában fogjuk megmutatni az eredményhez vezető folyamatot. A kontinentális számviteli gyakorlatot fogjuk követni, ahol minden bejegyzés a készpénzszámlára kerül. A bank belső forgalmi készpénzállományának
90%-át használja fel, mégpedig úgy, hogy az öszegből ismétlődő kölcsönöket ajánl
fel ügyfelei számára t1, t2, t3 … t9 időpontokban. Az ügyfelek lehívják a kölcsön teljes összegét, de mivel nincs másik bank a „piacon” – így számlájuk sem lehet máshol –, a pénzforgalom visszatér az ügyfelek közös bankjába. Ez viszont azt teszi lehetővé, hogy a bank új kölcsönöket és betéteket hozzon létre, amely folyamat újra
és újra végbemegy majd:
(30)

A Bank (éves működési napló)

Tartozás
Készpénz
Kölcsön U-nak

Követelés
t1 1 000 000
t2 900 000

Eszközök összesen 1 219 512

X Úr látra szóló betétei 1 000 000
Készpénz
Források összesen

900 000

Tegyük fel, hogy U lehívja a kölcsön teljes összegét és fizet hitelezőjének, A-nak.
A szintén ügyfele U bankjának, ahol letétbe helyezi a 900 000 pénzegységet, amit
U-tól kapott éppen. Így továbbléphetünk:
Készpénz
Kölcsönök V-nek

t3 900 000
t4 810 000

Látra szóló betétek A-tól 900 000
Készpénz
810 000

Feltételezzük ezután, hogy V Kölcsönvevő lehívja pénzét és kifizeti B Hitelezőjét,
aki ugyanannak a banknak az ügyfele és visszahelyezi pénzét a bankba, letéti ügylet
gyanánt. Ez az ismétlődő folyamat újra és újra lejátszódik, az alábbi bejegyzéseket
eredményezve:

24 Bresciani-Turroni, Curso de economía, 2. kötet (Problemas de economía política), 133–138. oldal.
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Készpénz
Kölcsön Y-nak
Készpénz
Kölcsön Z-nek
Készpénz.

t5 810 000
t6 729 000
t7 729 000
t8 656 000
t9 656 000

Látra szóló betétek B-tól
Készpénz
Látra szóló betét C-től
Készpénz
Látra szóló betét D-től

810 000
729 000
729 000
656 000
656 000

Mivel ez újra és újra lejátszódik, az év végére a bank összbetétegyenlege az alábbiakkal lesz egyenlő:
[8] 1 000 000+1 000 000×0,9+1 000 000×0,922+1 000 000×0,933+

1000 000×0,944+...=1 000 000 (1+0,9+0,922+0,933+0,944+...)

A fenti kifejezés a tényezők összegét képviseli egy mértani sorozatban 27. A tényezők
növekednek, és közös együtthatójuk 0,9.25
Példánkban r=0,9 és a=1 000 000 pénzegység, így a tényezők összege a következővel egyenlő:
[13]

1 000 000 1 000 000
a
=
=
= 10 000 000 pénzegység
1–0,9
0,1
1–r

25 A sorozat összege:
Sn=a+ar+ar2 ...+arn–1; ha beszorozzuk a közös együtthatóval, akkor:
[10] rSn=ar+ar2+ar3 ...+arn–1+arn; [10]-et kivonva [9]-ből, azt kapjuk, hogy:
Sn–rSn=a–arn; és mindkét oldalon kiemeljük a közös együtthatót, így:
Sn(1–r)=a(1–rn); aztán Sn-re rendezzük az egyenletet:
[09]

a(1–rn)
; és ha r < 1, rn 0-ba konvergál és
1–r
n
Lim Sn=Lim a(1–r ) = a ; ha | r | < 1.
n→∞
n→∞
1–r
1–r

[11]…Sn=

Ezért arra következtetünk, hogy:

[12]…Sn=

a
; ha | r | < 1.
1–r

A görög szofista Zénón volt az első, aki híres paradoxonában a számsor tagjait összeadta, úgy, hogy a
tagok közös együtthatója egy nullánál kisebb szám volt. Kérdését a Krisztus előtti 5. században vetette
fel: vajon Akhilleusz utoléri-e a teknőst? A problémát azonban nem sikerült meggyőzően megoldania,
mert Zénón nem ismerte fel, hogy a végtelen sorozatok, melyek tagjai egy közös együtthatóval rendelkeznek, konvergens összeget adnak ki. Ő az összeget divergensnek, széttartónak gondolta. Lásd The
Concise Encyclopedia of Mathematics, szerk. W. Gellert, H. Kustner, M. Hellwich és H. Kastner (New
York: Van Nostrand, 1975), 388. oldal.
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Ha figyelembe vesszük, hogy d az 1 000 000 eredeti letétet képviseli, és hogy r=1–c,
azaz r=1–0,1=0,9, akkor a bank összes betétének összege (eredeti és származékos)
az alábbi lesz:
[14]

d
d
=
1–(1–c) c

Így tehát a betétek összvolumene a monopolista bankban megegyezne az eredeti
letétek (d) értékével, osztva a (c) tartalékrátával.
A [14]-es képlet számít az ún. „bankszorzó” legegyszerűbb verziójának, ami
megegyezik a [27]-es képlettel, ami ugyanazt az eredményt hordozza magában egy
sok kis bankot működtető bankrendszer számára is. (Marshall, 1987)26
Az alábbi képlet segítségével kiszámolhatjuk a nettó hitelexpanzió mértékét,
mely a bank ex nihilo tevékenysége nyomán jelentkezik – ez a semmiből teremtett
betéteknek és bizalmi eszközöknek felel meg, amik lehetővé teszik a hitelexpanzió
folyamatát.
d

d

dc

[15] x= c –d= c – c

Most kiemelünk a számláló közös szorzótényezőivel:
[16] x=

d(1–c)
c

A fenti képlet egybeesik a [6]-os képlettel. valójában, ha d=1 000 000 pénzegység
és c=0,1, egy monopolista bank esetében a nettó hitelexpanzió mértéke az alábbival
lenne egyenlő:

26 Marshall

ezt a képletet a következőképp fogalmazta meg:
„meg kell fontolni, hogy a bank betéteinek mekkora részét tudja kölcsönadni és hogy kölcsöneinek
mekkora részét lehet visszahelyezni letétbe, illetve ugyanez fordítva; a másik bankok által kihelyezett
kölcsönök mekkora része érkezik be a bankhoz betétek formájában. Így egy mértani sort kell kapjak,
melynek hatása abban áll, hogy ha minden bank ki tudja hitelezni betétállományának kétharmad részét,
akkor a bankok által megalapozott hitelezési erő háromszor akkorára rúgna, mint amekkorára annak
egyébiránt kellene. Ha négyötödöt tud kölcsönadni, akkor az eredmény ötszörös lesz, és így tovább. A
kérdés, hogy betéteinek mekkora részét tudja a bank kihitelezni, attól függ, hogy az egyes bankok milyen mértékben tudja – direkt, illetve indirekt módon – összesíteni tartalékait. De ez az okfejtés még
nem járta be a közösséget, és amúgyis nagyon összetett.” (Alfred Marshall, „Memoranda and Evidence
before the Gold and Silver Commission”, 1887. december 19., Official Papers, Alfred Marshall [London: Royal Economic Society, Macmillan, 1926], 37. oldal.)
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[17] x=

179

1 000 000 (1–0,1)
= 9 000 000 pénzegység
0,1

Ezért A Bank (figyelem: egy monopolista bank) számviteli mérlege végül a következőképpen alakulna:
(31)
A Bank számviteli mérlege (monopolhelyzetben)
Eszközök
Források – Látra szóló betétek
Készpénz
1 000 000
X-től
1 000 000
900 000
A-tól
900 000
Kölcsön U-nak
810 000
B-től
810 000
Kölcsön V-nek
729 000
C-től
729 000
Kölcsön Y-nak
656 000
D-től
656 000
Kölcsön Z-nek
Eszközök összesen 10 000 000
Forások összesen 10 000 000

Csupán 1 000 000 pénzegységnyi eredeti betéttel a széfjében A Bank, aki monopolista, hitelkiterjesztést hajtott végre, úgy, hogy 9 000 000 pénzegység értékben kölcsönöket helyezett ki és a semmiből 9 000 000 pénzegységnyi új betétet és bizalmi
eszközt teremtett, hogy velük fedezze a kölcsönöket.27

27 A képlet releváns az izolált bankok maximális hitelkiterjesztő képességének felmérésében is. Ez

nem a betétek formájában beérkező pénzforgalmon múlik, hanem az őrizete alatt tartott tartalék (r)
mennyiségén, ami a követelmény feletti mértékben (cd) áll rendelkezésre. Ez esetben a tartalékokban beálló csökkenés – ami az új kiterjesztés, azaz x(1–k) eredménye – egyenlő kell hogy legyen a
túltartalék mértékével (r) mínusz a tartalékráta fel nem használt kölcsönöknek megfelelő százalékával,
k·c·x. Másképp fogalmazva:
[18] (1–k)x=r–k·c·x
k·c·x+(1–k)x=r
x(kc+1–k)=r
[19] x=

r
kc+1–k

Amennyiben feltételezhetjük, hogy az 1 000 000 eredeti betét „elkészül”, c=0,1 és k=0,2; a túltartalék
mértéke pedig pontosan r=900 000, ezért:
900 000
900 000
900 000
=
=
= 1 097 560 pénzegység
[20] x=
0,2×0,1+1–0,2
1,02–0,2
0,92
Ez persze ugyanaz az eredmény, amit a [14]-es képlettel nyertünk.
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5. HITELEXPANZIÓ ÉS ÚJ BETÉTTEREMTÉS
A BANKRENDSZER EGÉSZÉBEN
Megfigyeltük az elszigetelt bankok abbéli képességét, hogy bizalmi kölcsönöket és
betéteket teremtsenek. Valójában tehát egyedül is képesek megduplázni pénzkészleteiket. Most pedig azt fogjuk megvizsgálni, hogy a részleges tartalékkal működő
bankrendszer egész keresztmetszetén hogyan megy végbe az ex nihilo betétteremtés,
illetve azt, amikor a bankrendszer egésze sokkal nagyobb volumenű hitelexpanziót
hajt végre. Tulajdonképpen ilyen tekintetben a bankrendszer egésze úgy viselkedik,
mint egy monopolista egyéni bank. Demonstrációnkat a legalapvetőbb esetre fogjuk
korlátozni – egy bankrendszerre, ahol normál bankok egy csoportja működik, melyek
egyenként 10%-os készpénztartalékot (c) tartanak fenn. Az is közös bennük, hogy
ügyfeleik nem hívnak le átlagosan több mint 20%-ot a számukra rendelkezésre álló
kölcsönpénzeszközből. Így k=20 lesz.
Tegyük fel, hogy X Úr 1 000 000 pénzegységet helyez letétbe A Banknál.
(32)
A Bank
Tartozás
Készpénz 1 000 000

Követelés
Látra szóló betét X Úrtól

1 000 000

A Bank tehát innentől kezdve képes Z számára kölcsönt teremteni és folyósítani a
[3]-as képletben meghatározott összegben. Ezt az alábbi módon regisztráljuk:
(33)
A Bank
Tartozás
Kölcsön Z-nek 1 097 560

Követelés
Látra szóló betétek 1 097 560

Miután k=0,2; a kihelyezendő kölcsönök 80%-a lesz lehívva:
(34)
A Bank
Tartozás
Látra szóló betétek 878 048

Követelés
Készpénz

878 048

A Bank számviteli mérlege ezek után így néz ki tehát:
(35)
A Bank számviteli mérlege; c=0,1 és k=0,2
Eszközök
Források
Készpénz
121 952 Látra szóló betétek
1 219 512
Kölcsönök
1 097 560
Eszközök összesen 1 219 512 Források összesen 1 219 512
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Tegyük fel, hogy amikor Z lehívja a betéteit Y-nak fizet belőle, aki – Z-től eltérően –
a B Bank ügyfele és aki a B Bankban helyezi letétbe a Z-től kapott pénzt. A fentiekkel
párhuzamosan itt is 3 bejegyzés következne. A mennyiségek megállapításához itt is
a [3]-as képletet alkalmazzuk majd:
(36)
B Bank
Tartozás
Készpénz

878 048

963 710
Kölcsön V-nek
Látra szóló betétek 770 969

Követelés
Látra szóló betétek
(Y-tól)
Látra szóló betétek
Készpénz

1 219 512
963 710
770 969

Ezen műveletek után B Bank számviteli mérlege az alábbi módon alakul:
(37)
B Bank számviteli mérlege; c=0,1 és k=0,2
Eszközök
Források
Készpénz
107 079
Látra szóló betétek
1 070 789
Kölcsönök
963 710
Eszközök összesen 1 070 789
Források összesen 1 070 789

Ha arra gondolunk, hogy V kifizeti a tartozásait U-nak, aki viszont ezt a pénz bankjánál, C Banknál helyezi letétbe, az alábbi feljegyzéseket tehetjük:
(38)
C Bank
Tartozás
Készpénz

770 969

Kölcsönök R-nek 846 185
Látra szóló betétek 676 948

Követelés
Látra szóló betétek
(U-tól)
Látra szóló betétek
Készpénz

770 969
846 185
676 948

A bank az utolsó bejegyzést akkor ejtené meg, amikor R lehívja kölcsönének 80%-át
a C Banktól, és kifizeti belőle hitelezőit (T Hitelezőt, példának okáért).
Amint ezek a műveletek végbementek C Bank számviteli mérlege a következőképpen alakul majd:

(39)
C Bank számviteli mérlege; c=0,1 és k=0,2
Eszközök
Források
Készpénz
94 021
Látra szóló betétek 940 206
Kölcsönök
846 185
Eszközök összesen 940 206
Források összesen 940 206
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Amennyiben T Hitelező a kintlévő pénzmennyiség átvételekor bankjánál, D Banknál betéti számlát képezne, ez a következővel járna:
(40)
D Bank
Tartozás
Készpénz
676 948
Kölcsönök S-nek
742 992
Látra szóló betétek 594 393

Követelés
Látra szóló betétek T-tól)
Látra szóló betétek
Készpénz

676 948
742 992
594 393

A bank akkor vezetné fel ezt az utolsó bejegyzést, amikor S kifizeti adósságát a hitelezői felé. Ebben a pillanatban D Bank számviteli mérlege az alábbi lesz:
(41)
D Bank számviteli mérlege; c=0,1 és k=0,2
Eszközök
Források
Készpénz
82 555
Látra szóló betétek
825 547
Kölcsönök
742 992
Eszközök összesen 825 547 Források összesen 825 547

A folyamat így halad tovább és tovább. A kölcsönadási és betételhelyezési láncolat
szép lassan átterjed a bankrendszer egészére, minden egyes bank érintésével. Amint
az 1 000 000 pénzegységnyi eredeti letét hatásai elmúltak, a bankrendszer által
„készített” összes betétállomány a következő sorozat összegével lesz egyenlő:
∞

[21] 1 219 512+1 219 512×0,878+1 219 512×0,8782+...=a+ar+ar2+...=Σn=0 arn, ahol
a=1 219 512, illetve az r együttható értéke =
= (1–k)×

1–c
1+k(c–1)

Ez azért van, mert példánkban r egyenlő lenne azon betétek 80%-ával (1–k), melyek
az egyes bankokban az egyes szakaszokon keresztül képződnek. Ez a betétrész a [3]as képletből származik, és egyenlő:
(1–c)
1+k(c–1)

Ezért:
[22] r=(1–0,2)

1–0,1
0,9
0,72
0,72
= 0,8
=
=
= 0,87804878
1+0,2(0,1–1)
(1+0,2)(0,1–1)
1–0,18
0,82

És mivel | r | < 1, a [11] és [12]-es számú képleteket alkalmazzuk.

bank_1_tord.indd 182

2014.10.02. 11:24:59

183

A HITELEXPANZIÓ FOLYAMATA

∞

a

1 219 512

[23] =Σn=0arn = 1–r = 0,1219512 = 10 000 000 pénzegység
A bankrendszerben felgyülemlő betétek D összege tehát egyenlő:

[24]

ds1
(1–k)(1–c)
D=
1–
1+k(c–1)

Ebben a példában ds1 A Bank másodlagos betéteit képviseli, ami megegyezik
1 219 512 pénzegységgel.
A teljes bankrendszer keresztmetszetén végbemenő nettó hitelexpanzió mértéke,
x, egyenlő lesz:
[25] x=D–d=10 000 000–1 000 000=9 000 000
Ezeknek az eredményeknek az összefoglalását a IV-1. táblázatban és a IV-1. ábrában
találjuk meg. Minden bank tekintetében elkészítettük a részletes áttekintést a
bankrendszeren belül.

IV-1. táblázat. „Normális” méretű bankok rendszere
(k=0,2 és c=0,1)
Pénz, ami a bankok
széfjében marad

Hitelexpanzió
(ex nihilo teremtett
kölcsönök)
1 098 000
964 000
846 000
743 000
652 000
573 000
503 000
442 000
387 000
340 000

Betétek

A Bank
122 000
1 220 000
B Bank
107 100
1 071 000
C Bank
94 000
940 000
D Bank
82 600
826 000
E Bank
72 500
725 000
F Bank
63 700
637 000
G Bank
55 900
559 000
H Bank
49 100
491 000
I Bank
43 000
430 000
J Bank
37 800
378 000
Összesen a bankrendszerben:
d=1 000 000
x=D–d=9 000 000
D=10 000 000
Megjegyzés: a számok utolsó három számjegyét kerekítettük.
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IV-1. ábra. Hitelexpanzió a bankrendszerben
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Ahol:
t1, t2, t3…tn
x1,2,3…
s1,2,3…
R1,2,3…
P1,2,3…
c1,2,3…
d1,2,3…

egymást követő időpontok;
az egyes bankok által előmozdított ex nihilo hitelexpanzió a rendszerben;
másodlagos betétek a hitelexpanzió fedezetére;
pénztartalék az egyes bankokban,
az i=1-től Ri n-jéig=ci=1 000 000 pénzegység;
elsődleges betétek (amik benn maradnak a bankban);
pénzbetét az ügyfelek által (ahol c1 újra és újra letétbe kerül);
eredeti letétek az egyes bankoknál.

Kölcsönteremtés egy kis bankokból álló rendszerben
Tegyük most fel, hogy a bankrendszerben működő összes bank nagyon kicsi. Minden bank esetében k=0 és c=0,1. Ha az eddigi mintát követjük, a feljegyzések ebben
a bankrendszerben az alábbiak szerint alakulnak.
Amikor 1 000 000 pénzegység értékben látra szóló betétet kötnek A Banknál:
(42)
A Bank
Tartozás
Készpénz
Kölcsönök Z-nek
Látra szóló betétek

1 000 000
900 000
900 000

Követelés
Látra szóló betétek
Látra szóló betétek
Készpénz

1 000 000
900 000
900 000

Amikor Z lehívja a 900 000 pénzegységet, hogy Y-t kifizesse, A Bank számviteli
mérlege az alábbiakban látható:
(43)
A Bank számviteli mérlege; c=0,1 és k=0
Eszközök
Források
Készpénz
100 000
Látra szóló betétek 1 000 000
Kölcsön Z-nek
900 000
Eszközök összesen 1 000 000
Források összesen 1 000 000

Ha Y viszont ezt a 900 000 pénzegységet bankjánál, B Banknál helyezi letétbe, ami
szintén egy nagyon kicsi bank k=0 és c=0,1 értékekkel, akkor a következő bejegyzést kell tennünk:
(44)
B Bank
Tartozás
Készpénz
900 000
Kölcsönök V-nek 810 000
Látra szóló betétek 810 000
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És B Bank számviteli mérlege ekkor a következő lenne:
(45)
A Bank számviteli mérlege; c=0,1 és k=0
Eszközök
Források
Készpénz
90 000 Látra szóló betétek 900 000
Kölcsön V-nek
810 000
Eszközök összesen 900 000 Források összesen 900 000

Na mármost, ha V lehívja betéteit a banktól, hogy kifizesse U-t, és U ezt az összeget
behelyezi bankjába, C Bankba, ami szintén egy nagyon kicsi bank k=0 és c=0,1 értékekkel, akkor a C Bank feljegyzései az alábbiak szerint alakulnak:
(46)
C Bank
Tartozás
Készpénz
810 000
Kölcsönök T-nek
729 000
Látra szóló betétek 729 000

Követelés
Látra szóló betétek 810 000
Látra szóló betétek 729 000
Készpénz
729 000

És ez esetben C Bank mérlege a következő módon fog kinézni:
(47)
C Bank számviteli mérlege; c=0,1 és k=0
Eszközök
Források
Készpénz
81 000 Látra szóló betétek 810 000
Kölcsön T-nek
729 000
Eszközök összesen 810 000 Források összesen 810 000

Ha T kifizeti hitelezőjét, S-t, és S ezt a pénzt bankjánál, D Banknál, helyezi el betétként, egy nagyon kicsi bankba, ahol k=0 és c=0,1, akkor az alábbi feljegyzéseket
találjuk:
(46)
D Bank
Tartozás
Készpénz
729 000
Kölcsönök
656 100
Látra szóló betétek 656 100

Követelés
Látra szóló betétek 729 000
Látra szóló betétek 656 100
Készpénz
656 100

Ezután D Bank számviteli mérlege így alakul:
(49)
D Bank számviteli mérlege; c=0,1 és k=0
Eszközök
Források
Készpénz
79 000
Látra szóló betétek 729 000
Kölcsön T-nek
656 100
Eszközök összesen 729 000
Források összesen 729 000
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Egy olyan rendszerben, ahol nagyon kicsi bankok működnek, a betétek összege
egyenlő azzal az összeggel, amit a [8]-as képletből kaptunk – bár az előbbi egy
monopolhelyzetben lévő bankra vonatkozott:
∞

[26] 1 000 000+1 000 000×0,9+1 000 000×0,92+1 000 000×0,93+…=Σn=0 arn,
ahol a=1 000 000 és r=0,9
Ahogy a 25. lábjegyzetben láthattuk, ez az összeg:
a
a
a 1 000 000
=
=
=
= 10 000 000 pénzegység
0,1
1–r 1–(1–c) c

Minthogy a=d=1 000 000 pénzegység eredeti betét formájában, így az összes betét
az alábbi képletben lesz meghatározva:
[27]

d
d
=
1–(1–c) c

Ez a képlet megegyezik azzal a betéti szorzóval, amit az egyéni, monopolista bank
esetében kaptunk (lásd [14]-es képlet)
Azt is tartsuk szem előtt, hogy:
[28] r=(1–k)

1–c
1+k(c–1)

Tudatában annak, hogy a bankrendszer ebben az esetben kis bankok működésén
alapszik, ahol k=0, amennyiben k ezen értékét behelyettesítjük a [28]-as képletbe,
azt kapjuk, hogy: r=1–c=0,9, amit már korábban is ismertünk.
Ezért meg kell állapítanunk, hogy egy bankrendszer egésze, ami csupa kis bankból áll, éppolyan mennyiségben tud betéteket előállítani (10 000 000 pénzegység) és
nettó hitelexpanziót (9 000 000 pénzegység) véghezvinni, mint az a rendszer, amelyikben csak egy nagy monopolista bank (ahol k=1) uralkodik. Ezeket az eredményeket a IV-2. táblázat foglalja össze.
Egy csupa kis bankokból álló rendszer (ahol k=0) egyértelmű kivételnek tűnik az
egész bankrendszert tekintve, ahol egyébként 0<k<1. Mégis, ez egy nagyon egyszerű példa a hitelexpanziós folyamatokra, ezért a legtöbb tankönyvben is ez szerepel.28

28 Lásd például Juan Torres López, Introducción a la economía política (Madrid: Editorial Cívitas,

1992), 236–239. oldal; és José Casas Pardo, Curso de economía, 5. kiadás (Madrid, 1985), 864–866.
oldal.
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IV-2. táblázat. Kisméretű bankok rendszere k=0 és c=0,1
Pénz, ami a bankok
széfjében marad
A Bank
B Bank
C Bank
D Bank
E Bank
F Bank
G Bank
H Bank
I Bank
J Bank

100 000
90 000
81 000
72 900
65 600
59 000
53 100
47 800
43 000
38 700

Hitelexpanzió
(ex nihilo teremtett
kölcsönök)
900 000
810 000
729 000
656 000
590 000
531 000
478 000
430 000
387 000
348 000

Betétek
1 000 000
900 000
810 000
729 000
656 000
590 000
531 000
478 000
430 000
387 000

Összesen a bankrendszerben:
d(1–c)
d
= 9 000 000 = 10 000 000
d=1 000 000 x=
c
c
Megjegyzés: a számok utolsó három számjegyét kerekítettük.

Az is igaz ugyanakkor, hogy az egy darab monopolista bankból (ahol k=1) álló
rendszer egy különleges példát képez az elszigetelt bankok kategóriájában.
A végkövetkeztetés levonásához elmondhatjuk, hogy két egészen speciﬁkus eset
ugyanarra az eredményre vezetett az új kölcsönök megteremtését (9 000 000 pénzegység) és a betétek teljes volumenét (10 000 000 pénzegység) illetően. Az első
esetben egy minibankokból álló rendszert vizsgáltunk, ahol a k minden banknál
zérusértéken volt. Az elszigetelt bank volt a második példánk, ahol pedig k=1. Lévén, hogy mindkét eset könnyen körüljárható, szinte kivétel nélkül ezek a példák
szolgálnak a kölcsönteremtést és volumenfejlesztést oktató tankönyvek alapjául. A
szövegkörnyezettől függően a szerző vagy a minibankok rendszerére utal ezekben
a példákban, vagy górcső alá vesz egy monopolista bankot (vagy egy olyan bankot,
melynek ügyfelei a későbbi betéti körforgás és hiteltranzakciók kizárólagos végfelhasználói).29

6. NÉHÁNY TOVÁBBI NEHÉZSÉG, AMI A SZIMULTÁN
BANKI EXPANZIÓ FOLYAMÁN ADÓDHAT
Annak fényében, hogy a hitelexpanziót most egyelőre egyszerűsített formában kell
megfogalmaznunk, fontos tennünk néhány kiegészítő következtetést és megjegyzést.

29 Bresciani-Turroni, Curso
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Az expanziós folyamat, amit jelenleg vizsgálunk, abból ered, hogy az eredeti banknál
letétbe helyezett pénzállomány mértéke megnő. Nálunk d fejezi ki az 1 000 000.
pénzegységnyi eredeti betétet, A Banknál. Emellett – mind banktörténetileg mind
pedig aktuálisan – megfigyelhető, hogy a hitelexpanzió összes részfolyamatát az
a tény jellemezte, hogy a bankrendszer keresztmetszetén „új pénz” jelenik meg,
ami nem egy bankban, hanem több bankon keresztül keletkezik. Ahogyan azt már
Richard G. Lipsey felfedezte,30 az olyan hitelexpanzió, amit mi tanulmányoztunk
(azaz ex nihilo pénzteremtés megfelelő banki betétfedezet megalkotásával), újra és
újra visszatér majd a banki körforgásba, amint bármely banknál 1 000 000 pénzegység kerül letétbe. Ezért a széles körű expanziós folyamat a gyakorlat során anyagában és minőségében sokkal összetettebbé válik, mivel a jelenség egyidejűleg
több banknál is elkezdődhet. Példánkban, ahol 10%-os tartalékrátával dolgoztunk,
9 000 000 pénzegység értékben keletkeztek kölcsönök – ez a mennyiség kilencszer
nagyobb, mint az eredeti betét összege, és ennek eredményeképpen az összes pénzkínálatnak a tízszeresére nőtt. A fő konklúzió, amit itt le kell vonnunk nem más,
mint hogy ha az összes banknál szimultán banki expanzió adódik (azaz új betéteket kapnak), akkor képesek lesznek kölcsöneiket anélkül kiterjeszteni, hogy pénztartalékaikat megcsapolnák. Ennek oka az, hogy kihelyeznek kölcsönöket, ami a
pénz lehívását is jelenthetné, ugyanakkor egyidejűleg megkapják a más bankok
által kölcsönbe adott pénzeszközök egy részéből származó alternatív betéteket. Így
gyakorlatilag egyik bank tartalékaiban sem fog bekövetkezni jelentős apadás, sőt
emiatt az összes bank – érintetlen tartalékállomány mellett – tud majd kölcsönöket teremteni és kockázatmentesen betéteket képezni. Ez az elméleti érvelés sok
szerzőt – köztük Murray N. Rothbardot31 – arra késztetett, hogy tanulmányt írjon
a bankrendszerben végbemenő hitelexpanzió azon vonatkozásáról, hogy egy
elszigetelt bank miért nem veszít tartalékállományából, amikor kölcsönt helyez
ki. A fenti okfejtésnek megfefelelően az elszigetelt bank érintetlenül tartja fenn
tartalékállományát és közben a tartalékráta inverzében megállapított pénzmennyiség sokszorosát törekszik kihitelezni. Az érvelés magában foglalja a banki szorzó magyarázatát is, még egy izolált bank esetében is, mégpedig abban a tekintetben, hogy a bankok el szeretnék kerülni a tartalékcsökkenést a kölcsönadás
során – nem akarnak 100 000-et tartani és 900 000-et kölcsönadni. Ehelyett sokkal kényelmesebb a bank számára, ha tartalékrátáját úgy tartja fenn, hogy egy
sokkal nagyobb mennyiségű kölcsön kihelyezésével, de az eredeti pénztartalékok
érintetlenül hagyásával operál – 1 000 000-ot megtart és közben ex nihilo készít
9 000 000-et új kölcsönök formájában. Gyakorlatilag a pénztartalék szintjét be
lehet biztosítani azzal, ha a hitelexpanzió folyamata az összes banknál szimultán

30 Richard

G. Lipsey, An Introduction to Positive Economics, 2. kiadás (London: Weidenfeld and
Nicolson, 1966), 682–683. oldal.
31 Rothbard, The Mystery of Banking, 8. fejezet, 111–124. oldal.
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jelentkezik. Ez azért van, mert a bank által elveszített készpénzállományt a többi
bank kölcsöneiből származó betéteknek befelé irányuló forgalma ellensúlyozza.
Amikor a hitelexpanziót ilyenformán tárgyalják, a laikusok sokszor értetlenül állnak a jelenség előtt. Vannak olyan résztvevői a bankszektornak, akik szintén nem
értik – jóllehet, ők azért nem, mert bankjukra mint puszta pénzügyi közvetítőre
gondolnak. Mégis bizonyított és Rothbard tanulmányait is megalapozó tény, hogy
kutatási célból teljesen mindegy, hogy az esetet az eddig vizsgált módon vezetjük
elő (1 000 000 pénzegység eredeti betétet helyezünk el A Bankban és átvezetjük a
bankrendszer egészén) vagy feltesszük, hogy a bankrendszer 10 bankból áll, melyek
mindegyike egyszerre kap 100 000 pénzegység letétet. Ez utóbbi esetben mindegyik
bank 100 000 pénzegység tartalékot fog megőrizni, mégpedig érintetlen formában.
Ez lehetővé teszi számukra egyenként, hogy hiteleiket kiterjesszék és ex nihilo
módon új bizalmi eszközöket helyezzenek el a piacon 900 000 pénzegység értékben.
Mindegyik bank képes lesz stabilan tartani a 100 000-es tartalékállományt, ha az
esetleges kiáramlásokat a más bankok által kihelyezett kölcsönökből származó új
betétek kompenzálják. 0,1%-os tartalékkal ez a szimultán hitelexpanzió az eredeti
betét kilencszeresének megfelelő összegben képes kölcsönt produkálni, melyek
fedezetéül továbbra is a bizalmi eszközök fognak szolgálni. Most vizsgáljuk meg ezt
a folyamatot számviteli szempontból is.
Tegyük fel, hogy mind a 10 bank 1 000 000 pénzegység új, eredeti pénzletétben
részesül. A 10 bank közül mindegyik ugyanakkora méretű, mindegyik 10%-os tartalékrátával (c) működik és minden esetben k=0. Azt is feltételezzük továbbá, hogy
az egyes bankok egyenként 10-10 százalékos piaci részesedést tudhatnak magukénak. Másszóval mindegyik bank számára elérhető a teljes piaci szegmens ügyfélkörének pontosan 10%-a – se több, se kevesebb. Továbbá megjegyzendő, hogy az ügyfelek eloszlása az üzletben véletlenszerű. Ha a bankok szimultán elkezdenek hitelt
kiterjeszteni a (42)-es bejegyzést követő módon, akkor nyilvánvaló, hogy valamelyik közülük, például A Bank, végül is betéthez jut, mégpedig a többi bank által nyújtott kölcsönökből származó betétek nyomán. A IV-2. táblázat ezt hivatott bemutatni.
Ha az összes bank szimultán kezdi a hitelexpanziót, akkor a következő belátásra jutunk A Bank viszonylatában:
(50)
A Bank
Tartozás
Készpénz
1 000 000
Kölcsönök
900 000
Látra szóló betétek 900 000

Követelés
Látra szóló betétek 1 000 000
Látra szóló betétek 900 000
Készpénz
900 000

A pénzállományban bekövetkezett csökkenést ellensúlyozza, hogy egy végfelhasználó ügyféltől látra szóló betét kerül a bankhoz, például a B Bank által kihelyezett
kölcsönök nyomán:
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(51)
A Bank
Tartozás
Készpénz

Követelés
900 000

Kölcsönök
810 000
Látra szóló betétek 810 000

Látra szóló betétek
B Bank kölcsönei által 900 000
Látra szóló betétek
810 000
Készpénz
810 000

A Bank ezt a 810 000 pénzegységet visszaszerzi kölcsönökből származó betétek
formájában (például C Bank által kihelyezett kölcsönökből). Ennek folyamata a következő:
(52)
A Bank
Tartozás
Készpénz

Követelés
810 000

Kölcsönök
729 000
Látra szóló betétek 729 000

Látra szóló betétek
C Bank kölcsönei által 810 000
Látra szóló betétek
729 000
Készpénz
729 000

A folyamat előrehaladtával A Bank betétekhez jut – mégpedig a D Bank, az E Bank,
az F Bank (és így tovább: G, H, I és J Bankkal bezárólag) által kihelyezett kölcsönök
felhasználóitól. A folyamatot a magyarázat folytonosságának érdekében nagyon leegyszerűsítettük. Valójában a bank átlagosan a tíz darab, egyenként 900 000 pénzegységre taksáló kölcsön 10%-át kapja meg az első pénzügyi fázisban. Aztán megkapja a tíz darab, egyenként 810 000 pénzegységnyi kölcsön 10%-át a második fázisban, majd pedig a tíz darab, egyenként 729 000 pénzegységnek megfelelő összegű kölcsön 10%-át a harmadik fázisban, és így tovább. Így ha feltételezzük, hogy az
összes, mind a tíz bank egyenként 1 000 000-t kap eredeti betétekben, és a bankok
szimultán hitelexpanziót hajtanak végre, a bankok mérlege (példának okáért A Bank
számviteli mérlege) így fog kinézni:
(53)
A Bank számviteli mérlege; c=0,1 és k=0
Eszközök
Források
Látra szóló betétek
Készpénz
1 000 000
(elsődleges)
1 000 000
Látra szóló betétek
Kölcsön
9 000 000
(másodlagos/származékos) 9 000 000
Eszközök összesen 10 000 000 Források összesen
10 000 000

Ezért minden bank mérlege egybevágó lenne a fentivel, mivel megállapítottuk, hogy
k=1 (monopolista bank, vagy kizárólagos ügyfélkör bonyolít le pénzforgalmat). Bár
ebben az esetben nincs szó monopolista berendezkedésről, mégis, az egyes bankok
hitelexpanziós veszteségét a más bankok által kihelyezett kölcsönökből származó
betétek ellensúlyozzák. Itt is látszik, hogy az egyes bankoknak nem szükséges
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hozzányúlni a pénzkészleteikhez, hiszen ha versenytársaik azonos időben kezdenek
bele a hitelkiterjesztésbe, akkor az egyes bankok változatlan pénztartalék mellett
helyezhetnek ki kölcsönt a pénztartalék töbszörösének megfelelő összegben. Tehát
Rothbard interpretációja is helyesnek bizonyul az elszigetelt bank tekintetében,
abban az esetben, ha minden bank kap eredeti betétet és minden bank egyszerre kezd
hitelexpanziós tevékenységbe. A fennálló pénzveszteséget pedig az ellensúlyozza,
hogy a többi bank által kihelyezett kölcsönök végfelhasználói betéteket fognak
elhelyezni a banknál. Ezáltal mindegyik bank ki tudja terjeszteni hitelező képességét
a 9 000 000-s összeghatárig, tehát a rendszer összes expanziója 90 000 000
pénzegységet jelentene és az összes betétállomány (vagy pénzkínálat) 100 000 000
pénzegysrégre rúgna.
Olyan számszaki eredményeket érhetünk itt el, mint amilyeneket a IV-2. táblázatban láthattunk, ha feltételezzük, hogy A Banknál 1 000 000 eredeti betétet helyeztek
el, és az később a bankrendszer összes tíz bankja között kerül elosztásra, így mindegyik kap egyenként 100 000 pénzegységet. Ez a 100 000 pénzegység a bank széfjében marad, érintetlenül. Mindegyik bank 900 000 pénzegységgel tudja kiterjeszteni a hitelét, így a bankrendszer teljes keresztmetszetén 9 000 000 új kölcsön és öszszesen 10 000 000 elsődleges és származékos betét keletkezik.
Utóbbi példánk tűnik nyilvánvalóan a legéletszerűbbnek, ami számviteli szempontból összefoglalja az izolált bankok és a bankrendszer egésze által megvalósított hitelexpanzió és betétteremtés elemző leírását. A mai monetáris rendszerben egy
esetleges növekedés hatása a pénzkínálatban eljutna az összes bankhoz. Ennek során aztán az összes bank képes lenne szimultán módon kiterjeszteni hitelkapacitásait. Ráadásul találunk olyan történelmi utalásokat, melyek tisztán megmutatják, hogy
a bankok ilyetén ereje mindig csoportosan nőtt. Már Saravia de la Calle is említést tesz róla, hogy a bankárok csoportokba rendeződtek, hogy „egymás között mint
készﬁzető kezestársak működjenek.”32 Ez azt jelenti, hogy a bankárok már a 16. századi kasztíliai piacok korában is tudatában voltak annak a jól felfogott közös érdeknek, miszerint üzleteik sikere és bukása csak azon múlik, hogy miként tudnak intim
közösségbe forrva együttműködni a kölcsönös kockázatviselés terén. Tekintettel az
aranyalapra és a pénzkészlet – bányászati felfedezések és vívmányok (elég csak a
korszerűbb kitermelési technológiákra gondolnunk) révén végbemenő – növekedésére, feltehetjük, hogy az „új pénz” eredetileg a bankárok csak egy nagyon szűk rétegét éri el, de onnan tovaterjed a bankrendszer egészén keresztül. Ezért itt nem egy
szimultán expanziós folyamat indulna el, hanem egy sokkal inkább fokozatos jelenség, amely során a pénz átszivárogna a rendszer teljes egészén. Arra következtethetünk tehát, hogy, ha sok bank van és sok új betét, illetve ha a bankok az általunk vizsgált szimultán módon terjesztik ki hiteleiket, akkor még egy elszigetelt bank is képes lesz stabil tartalékszintet fenntartani és önmagában is meg fog tudni valósítani

32 Saravia
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kölcsönkiterjesztést mégpedig tartalékállománya többszörösének mértékében. Ezt a
mennyiséget a tartalékráta inverze határozza meg (ahol k=0).33 Ezért kijelenthetjük,
hogy a bankárok által a hitelexpanzió során elidegenített vagyont kizárólag papíron,
a számviteli eljárás dokumentációjában fedezik a betétek, valójában azonban ez fedezet nélküli hitelezés. Számviteli (de korántsem jogi) szempontból ezen kölcsönöknek a formális tulajdonjoga a betéteseket illeti meg, mivel ők normális körülmények között betéteikre pénzként, pontosabban tökéletes pénzhelyettesítő eszközként
tekintenek, amit bármelyik tranzakció során felhasználhatnak anélkül, hogy azokat
likvid ﬁzikai pénzegységben kellene lehívniuk.
Mindazonáltal be kell látnunk, hogy a bankrendszer által előállított javak és eszközök (lásd kvázi-pénz, illetve bizalmi kölcsönök) tulajdonképpen senkihez sem tartoznak. Másrészről pedig úgy is tekinthetünk rájuk, mint olyan vagyonra, amiből
a bank befektetői, részvényesei és vezetői gazdasági hasznot húznak – ezen banki résztevők élveznek még egy rendkívüli kiváltságot: üzleteiket úgy tudják végezni, hogy közben hivatalosan nem a saját vagyonuk felett diszponálnak, hiszen a pénz
számviteli szempontból a betétesekhez tartozik.
Másként fogalmazva: normális körülmények között a betétek kölcsönökből származnak, tehát a bankok által felhalmozott és korlátlan ideig használatban lévő tőkevagyon másodlagos eredményét képezik. Erre a témára később még visszatérünk
majd, amikor a banjegyekről és a bankreform létjogosultságáról értekezünk.

A pénzkészlet kiszivárgása a bankrendszerből
Újabb bonyodalom származik abból, hogy amikor a bankok a valóságban kölcsönt
helyeznek ki, és betétek keletkeznek, illetve kerülnek lehívásra, a pénzkínálat bizonyos része kiszivárog a bankrendszerből, oly módon, hogy a pénz olyan egyének gaz-

33 Ezen

körülmények között, melyek leginkább hasonlítanak a valós piaci viszonyokhoz, Phillips
állítása érvényét veszti. Szerinte (Credit Banking, 64. oldal): „A Bankrendszer szempontjából tehát a
betétek a kölcsönök palántái. Egyéni bank számára pedig a kölcsönök a betétek palántái.” Ez a második megállapítás nem állja meg a helyét valós piaci viszonyok mellett. Ez azért van, mert lévén a sok
bank és a rengeteg új betét, és feltéve hogy ezek a bankok egyidejűleg fogják hiteleiket kiterjeszteni, minden egyes bank betétei is a szimultán banki hitelexpanzió folyamatának eredményei. A 8. Fejezetben megvizsgáljuk majd annak távoli – Selgin által megcáfolt – lehetőségét, hogy a bankok a szabad bankrendszerben is képesek hitelexpanziót kezdeményezni, még akkor is, ha az elsődleges betétek volumene nem növekszik az összes bankban (megjegyzés: általánosan csökkenő pénztartalékkal).
Ugyanebben a fejezetben azt is meg próbáljuk magyarázni, miként azt már Mises megtette, hogy a szabad bankrendszerben bármely bank, amelyik – készpénz-tartalékainak kárára óvatos megfontolást nélkülöző szinten – egyoldalú hitelexpanzióba kezd, számíthat arra, hogy pénzfizető-képessége veszélybe
kerül és inszolvensként csődközelbe jut. E két jelenség okán vált egyetemes tendenciává, hogy a bankárok egymás között kizárólag az egységes mértékű hitelexpanziót hagyják jóvá – általában a központi bankon keresztül.
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dálkodása alatt marad, akik nem kívánnak újabb betéteket nyitni a bankban. Minél
nagyobb mértékben „szivárog át” a pénz az egyéni zsebekbe – az egyes pénzpiaci
fázisokban –, és minél tovább marad „magánkézben”, annál kisebb lesz a bankok hitelexpanziós képessége. Egy kis bankokat tömörítő rendszerben, ahol k=0 és a (c=0,1)
tartalékkövetelmény 10%, ha f-fel jelöljük a pénzkészlet bankrendszerből kiszivárgó
hányadát (és itt legyen f=0,15), akkor, ha A Bank 900 000 pénzegységet ad kölcsön,
akkor a bankrendszerbe biztosan visszaáramló pénzforgalom mértéke egyenlő lenne
(1–f)900 000=(1–0,15)900 000=0,85×900 000=765 000 pénzegységgel.
Éppen ezért, ha egy kis bankokból álló rendszert vizsgálunk, ahol k=0; c=0,1 és
f=0,15, az alábbi képletekkel operálhatunk:
Ha DN a nettó összbetétet jelöli, amelyet úgy kapunk, hogy a betétek bruttó számából (DG) kivonjuk a bankrendszerből kiszivárgó teljes pénzösszeget (F), azt kapjuk, hogy:
[29] DN=DG–F
A bankrendszerből kiszivárgó teljes pénz összege pedig logikusan egyenlő lesz
f-szer a betétek bruttó összértékével (DG), ahol f a bankrendszerből kiszivárgó pénz
mennyisége.
[30]…F=fDG
Emellett az eredetileg letétbe helyezett összes pénz egyenlő a betétek nettó összege
szorozva a megfelelő tartalékrátával plusz a rendszerből kiszivárgó pénz összértéke:
[31] d=DN×c+F
Ha ebbe az egyenletbe behelyettesítjük a DN [29]-es képletben felvett értékét és F
[30]-as képletben felvett értékét, ki tudjuk fejezni:
[32] d=(DG–F)–c+fDG
Ha F-fel behelyettesítünk fDG helyére, azt kapjuk, hogy:
[33] d=(DG–fDG)c+fDG
Ekkor kiemelünk DG-vel:
[34] d=DG(c–cf+f)
És ezért kifejezhetjük:
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[35] DG=

d
c–cf+f

Mivel tudjuk, hogy: DN=DG(1–f),
[36] DN=DG(1–f)

d(1–f)
d(1–f)
=
=
c–cf+f c(1–f)+f

d
f
c+
1–f

Ez lenne a bankrendszer által teremtett nettó betétekre vonatkozó képlet. Így a hitelexpanzió (amit egy olyan bankrendszer hoz létre, melyből kiszüremlik némi pénzkészlet) képlete:
[37] x=DN–d=

d
–d
f
c+
1–f

Ha nulla értékkel behelyettesítünk az f helyére az előző képletekben, akkor ugyanazokat az egyenleteket kapjuk, mint amelyekkel idáig dolgoztunk a teljes betétvolumen és a teljes hitelexpanzió meghatározásánál.
[38] DN=

d 1 000 000
=
= 10 000 000
0,1
a

és
[39] x=

d
d(1–c) 1 000 000(0,9)
=
= 9 000 000
–d=
0,1
c
c

Nézzük meg, milyen értékre csökken a hitelexpanzió mértéke, ha – az előzőekhez
hasonlóan – d=1 000 000 pénzegység; c=0,1 és a bankrendszerből a pénzkínálat
15%-a szüremlik ki (tehát f=0,15):
[40] DN=

1 000 000
1 000 000 0,85×1 000 000 850 000
=
=
=
= 3 617 021
0,15
0,15
0,085+0,15
0,235
0,1+
0,1+
1–0,15
0,85

Így a bankrendszerben, amiből a pénzkínálat 15%-a kiszivárog, a betétek összértéke
3 617 021 lenne, a 10 000 000 pénzegységgel szemben, amit f=0 értékben kapunk.
A nettó hitelexpanzió mértéke egyenlő lenne x=3 617 021–1 000 000=2 617 021gyel a 9 000 000 helyett, ami akkor keletkezik, ha a rendszerből nincs „kiszivárgás”.
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Ezért aztán, ha a pénzkészlet kiszivárgó hányada nagyobb mint nulla, akkor a bankrendszer kölcsönteremtő és ex nihilo betétteremtő potenciálja jelentősen csökken.34

A kötelező tartalékminimumot meghaladó ráta fenntartása
A fenti részekben taglalt bonyodalmakhoz hasonló jelenséget okoz, amikor a bankok
a kötelező tartalékminimum mértékét meghaladóan tartanak maguknál pénzállományt. Ez a gazdasági körforgások bizonyos állomásain figyelhető meg. Ilyenkor a
bankok a szokásosnál jóval óvatosabban járnak el, vagy abbéli kötelezettségüknek
kényszerülnek eleget tenni, hogy növeljék készleten lévő készpénzüket – ennek oka,
hogy nincs elég hitelképes kölcsönvevő. Ilyen jelenség például recessziók alatt fordulhat elő, egy esetleges hitelexpanziót követően. Bármilyen szintre is legyen az
beállítva, a szükségesnél magasabb szintű készpénz-tartalékolás ugyanúgy csökkenti
a bank kölcsön-kiterjesztési potenciálját, mint f, azaz a pénzkínálat kiszivárgása.35

34 Armen A. Alchian és William R. Allen nyomán (University Economics [Belmont, Ca.: Wadsworth
Publishing, 1964], 675–676. oldal) az alábbi képletekkel tudunk dolgozni. Ha a tartalékráta jogszabályban meghatározott mértéke nullára csökken, mint ahogy arra nagy igény mutatkozik, a nettó összbetét,
DN az alábbi módon alakul:

D N=

d
d(1–f) 1 000 000(0,85)
=
=
= 5 666 667 pénzegység
0,15
f(1–f)
f

És a nettó hitelexpanzió, x=DN–d=4 666 667 pénzegység. Ezért arra következtethetünk, hogy ha a
pénzkészlet semekkora része sem szüremlik ki a bankrendszerből (f=0), és a hatóságok nullára (c=0)
csökkentik a tartalékrátát, akkor ezek a kormányhivatalok vagy jegybankok olyan magasra emelhetnék
a hitelexpanzió mértékét, amilyenre nekik tetszik.

DN=

d
=∞
0

(Az expanzió számtalan torzító hatást is gyakorolna a gazdaság reáltermelékenységi szerkezetére, lásd
még 5. fejezet.)
35 A spanyolországi pénzkészlet 50 trillió pezeta (készpénz, betétek, megtakarítások, lekötött alapok – a spanyolok nem büntetik a lekötés felbontását olyan nagy mértékben, mint a kontinens többi országa, tehát ezek is kvázi látra szólóak). Ebből 6,6 trillió készpénz, ez 13,3%, azaz a bankszorzó több
mint 7,5-szörös. A jelenlegi ráta 2%. F okozza tehát a 13,3% és a 2% közötti különbséget. A recesszió
felturbózta a készpénz arányát a gazdaságban, kevesebb expanzió lehetséges ezért. (1994. júniusi adatok [Boletín Estadístico del Banco de España, 1994. augusztus] alapján; Luis Alfonso López García, a
Spanyol Nemzeti Bank felügyelőbizottsága tagjának szíves közlése.)
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Különböző tartalékkövetelmény különböző fajtájú letétekhez
Végül meg kell említenünk egy újabb komplikációt. Sok országban a kötelező tartalékráta a látra szóló betétek vonatkozásában különbözik a lekötött betétekétől – még
akkor is, ha tudjuk, az utóbbi alig tér el a valódi látra szóló betétek funkciójától.
Bár ki tudnánk dolgozni a releváns képleteket még egyszer mindkét betétfajtára, az
mégsem teremtene akkora hozzáadott tudást, hogy megérje a bonyolult számolgatásokat.

7. PÁRHUZAM A BETÉTKÉPZÉS
ÉS A FEDEZETLEN BANKJEGYEK NYOMÁSA KÖZÖTT
A fedezetlen bankjegynyomás gazdasági elemzése, amely a részleges tartalékkal
működő rendszer megszületése után még sokáig váratott magára, nem tartozik jelen
tanulmány közvetlen vizsgálati körébe.36 Mégis, ennél a pontnál érdemes lenne
megfontolni, hogy a fedezetlen pénznyomásnak milyen jogi és számviteli aspektusai
vannak – mivel, ahogy azt be is fogjuk mutatni, nagyjából ugyanazt a gazdasági
hatást hordozza magában, mint az ex nihilo betét- és kölcsönteremtés. Képzeljük
el, hogy a bankrendszer éppen születőben van. A bankok valódi letéteményesi minőségükben vannak jelen a szabálytalan letéti ügyletek piacán. Amíg az 1. és 3.
fejezetben említett egyetemes jogelvek érvényben vannak, a bankok elfogadják a
pénzegységeket – általában arany vagy más értékes árupénz formájában – és megőrzik ezeket a javakat a széfjeikben. Cserébe betéteseiknek kötelezvényt nyújtanak
át, azaz bizonylatot vagy bankjegyet adnak ki arról, hogy letét gyanánt átvették a
jelenbeni jószág teljes összegszerűségét. A kötelezettségvállalásainak untig eleget
tevő bank így jegyzi fel a fenti műveletet:
(54)
A Bank
Tartozás
Készpénz 1 000 000

Követelés
Betéti bizonylat/kötelezvény
vagy bankjegy
(különböző váltók)
1 000 000

Amennyiben a bank hosszú időn keresztül eleget tesz kötelezettségeinek, az emberek bízni fognak benne, és a közösség bizonyára fokozatosan használatba veszi
a bankjegyeket, úgy, mintha azok a pénzforgalomban a letétbe helyezett javak tökéletes helyettesítő eszközei lennének. Lévén, hogy a pénz egy jelenbeni jószág,
melyet az emberek csereeszközként és nem pedig fogyasztási cikként haszálnak, ha
36 Usher,
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a betétesek bizalmukat fektetik a bankba, akkor a bankjegyek használata örök időkig
eltarthat. Ha ez a pénzforgalmi helyzet kialakul, a bankárok kísértésbe eshetnek,
hogy a banknál ltétbe helyezett pénzegységek teljes összegét meghaladó mennyiségben adjanak ki betéti bizonylatokat, azaz papírpénz vagy bankjegy formájában
készpénzt. Ha ezt megteszik, megsértik az egyetemes jogelveket, és ezzel nem
csak a bankjegyhamisítás bűncselekményét követik el – hamis bizonylatot készítve
egy fedezet nélküli, nem létező betétről –, de akkor a tekintetben is csalárd módon
járnak el, hogy egy fedezet nélküli bizonylatot használnak fel fizetés gyanánt.37
Mégis, ha a bank és ügyfele között köcsönös a bizalom, és a bankár tapasztalatból
tudja, hogy c=0,1 tartalékrátával normál körülmények között eleget tud tenni jövőbeni kötelezettségvállalásainak, akkor a bank akár kilencszer annyi hamis betéteti bizonylatot is ki tud adni, mint amekkora a bank valós tartaléka. Ez így fest
gyakorlatilag:

(55)
A Bank
Tartozás
Kölcsönök 9 000 000

Követelés
Bankjegyek 9 000 000

Feltételeztük, hogy a bankok a hamis betéti igazolásokat arra használják, hogy további kölcsönöket tudjanak kihelyezni, de akár egyéb célra is felhasználhatják őket
– eszközvásárlásra (pl. irodaépületek) vagy napi szintű működési kiadásaikra.
(56)
A Bank számviteli mérlege
Eszközök
Források
Készpénz
1 000 000
10 000 000
Bankjegyek
Kölcsönök
9 000 000
Eszközök összesen 10 000 000 Források összesen 10 000 000

Ha az emberek továbbra is megbíznak bankjukban, a kölcsönvevők hozzá fognak
járulni ahhoz, hogy kölcsöneiket váltó formájában kapják meg, melyek a pénzforgalomban egyszerű pénzként (bankjegyként) fognak működni. Ezen körülmények
között a bankár akár azt is hihetné – és tehetné azt okkal –, hogy ezeket a váltókat
senki nem fogja a banknak visszaszolgáltatni, s ezáltal a betétek eredeti értéke
„lehívatlan” marad. Ebben az üzleti felismerésben a bankár manifeszt módon hangot

37

A bankár az, aki tett egy különleges ígéretet, hogy kötelezvénypapír ellenében létében meghatározott jószágokat tud felmutatni fedezet gyanánt. A megfelelő fedezet ad a bizonylatnak létjogosultságot. Ellenkező esetben: hamisítás, csalás, lopás, sikkasztás, hűtlen kezelés bűntette áll fenn. (Jevons,
Money and the Mechanism of Exchange, 209. oldal.)
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adhat abbéli ítéletének is, hogy ez a 9 000 000 értékű hamis váltó a bank számviteli
profitját képezheti majd az adott évre vonatkozóan – illetve azt is, hogy a fenti tétel
egyúttal egy szabadon elsajátítható banki tulajdonná válhatna.
(57)
A Bank
Tartozás
Készpénz
1 000 000
Kölcsönök 9 000 000
Bankjegyek 9 000 000

Követelés
Bankjegyek 1 000 000
Bankjegyek 9 000 000
Haszon
9 000 000

Ilyenformán a számviteli rögzítés megmutatta, hogy a bankár biztosra veszi, a váltók
összegét soha nem kell visszaszolgáltatni, mivel a váltók kvázi-pénzként mozognak
a pénzforgalomban.
(58)
A Bank számviteli mérlege
Eszközök
Források
Készpénz
1 000 000 Bankjegyek
1 000 000
Kölcsönök
9 000 000 Nyereség (saját tőke) 9 000 000
Eszközök összesen 10 000 000 Források összesen
10 000 000

Ebből a mérlegből tisztán látjuk, hogy a bankjegypénz átvette a monetáris pénzegységek természeti karakterét, ezért senki nem is fogja visszavinni őket a bankba, hogy
lehívja az eredetileg letétbe helyezett összeget. A bankók szabadon járnak-kelnek a
pénzforgalomban, és „teljes értékű” pénznek tekintjük őket (a „fiat pénzt” a modern
pénzvilág úgy interpretálja, hogy az – állami, központi rendelet szerint – pénz „kell
legyen”). A fentiekből kifolyólag a forrásoldal csak 1 000 000 banjegypénzt ismer el,
hiszen az ilyenkor szokásos konverziós pénzkeresletet az összes tartalék 10%-a már
kielégíti. Így tehát a fenti mérleg elismeri a banki csalás létjogosultságát, miszerint a
bank jóval többet hitelez ki, mint amennyi fedezettel amúgy rendelkezik. A bankárok
ezért sosem rögzítik könyveléseikben a fedezetlenül kimenő bankjegyforgalmat,
mivel az teljes mértékben leleplezné csalárd eljárásukat – ez egy harmadik félnek
okozott kár, ami abban áll, hogy a megnövekedett pénzkínálat miatt az embereknél
lévő pénz vásárlóereje (értsd: mindenkori forgalmi értéke) csökken, nem is beszélve
a recessziókról és az esetleges válságcikusok kialakulásáról. A legutóbbi mérleg
őszintén elárulja: a bankárok hatalmas, dinamikusan mozgatható vagyonhoz jutottak és egy végtelen finanszírozási formát találtak fel ebben a módszerben. A mostani számviteli feljegyzések nagyban hasonlítanak az (54)-es és (56)-os számúra.
Nem véletlen, hiszen a fedezetlen bankjegyek mögötti dinamika nagyban hasonlít
a másodlagos betéteknél már említett gazdasági torzulások természetére. Valójában ugyanazt a műveletet feltételezik, és – nem utolsósorban – számviteli szempontból is hasonlítanak. Mindkét tevékenység jelentős eszközt teremt a bankok
számára, akik ezt a vagyont fokozatosan saját üzleti megfontolásik szerint a gaz-
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daság többi szereplőjével szemben nagy haszonnal ki is használják. Olyan jelenségek vannak segítségükre, amiket az átlagember nem ért vagy nem ismer fel,
így aztán a társadalom által használt pénzegységek vásárlóereje csökken. A hitelexpanziót az új betétek vagy váltók teremtése fedezi, és mivel ezeket már önmagukban is pénznek tekintjük, szubjektív közösségi szemszögből vizsgálva valószínűleg soha nem fognak visszakerülni származási helyükre – legalábbis normál
piaci körülmények között. A példátlan vagyonszerzés arra hatalmazza fel a bizalmi pénzeszközök fölött diszponáló bankokat, hogy minden gazdasági hasznot
ők fölözzenek tehát le. Örökös finaszírozási forma ez, melynek eredeti alapjait a
kölcsönökkel szemben soha nem kell majd visszaadniuk a bankoknak. A bankok
és közvetítőik egy olyan gazdasági rendszernek kizárólagos haszonélvezői, amiben
gyakorlatilag akkora hatalmat birtokolnak, mely még „új pénzt” is könnyedén képes
teremteni. Folytonosan növelik eszközállományukat, új irodákat építenek, és egyre
több alkalmazottat foglalkoztatnak a rendszer fenntartása érdekében. Ezt a tevékenységet ügyesen leplezik a közösség, sőt még némely közgazdász figyelme elől
is, mégpedig úgy, hogy az általuk megteremtett kölcsönöket bizalmi-felelősségi
alapon letéti számlák segítségével (vagy bankjegyekkel) fedezik – lévén, hogy ez
virtuálisan senkinek sem képezi a pénzét, semmi köze nincs saját tőkevagyonukhoz,
így kockázat nélkül sakkozhatnak. Röviden: a bankárok felfedezték a bölcsek kövét,
ami lehetővé teszi számukra, hogy a semmiből új pénzalapokat teremtsenek, bújtatott vagyont generáljanak, míg ilyetén foglalkozásuk körében harmadik fél számára
jóvátehetetlen károkat okoznak. A könyvelés azt mutatja, ez a vagyon a betéteseké,
valójában azonban az összeg senkihez sem tartozik.
Ennek felismerése azonban nélkülözhetetlen ahhoz, hogy a bankreformhoz kapcsolódó javaslatainknak érvényt tudjunk szerezni. A bankok által felhalmozott vagyon vissza tud térni és annak vissza is kell térnie az állampolgárokhoz. A magánosítás folyamatában tehát ezeknek a pénzalapoknak sok szempontból a nép javát kellene szolgániuk (például: a társadalombiztosítás nagy rendszerének optimalizálása,
államadósságok kiﬁzetése, befektetések kezelése stb.)
Az ex nihilo hitelexpanzió és a fedezetlen bankjegynyomás közötti párhuzam
most már egészen világos számunkra. Valójában minden érv, amit az előző oldalakon az olvasó elé tártunk, megerősíti a fenti állítást, miszerint éppúgy érvényesek a
bankjegyügyletekre, mint a látra szóló kamatok általi kölcsönfedezésre. Rögzítsük:
központi megegyezéssel bankjegyeket adnak ki a kölcsönökkel szemben.
(59)
A Bank
Tartozás
Készpénz 1 000 000
Kölcsönök 900 000

Követelés
Bankjegyek 1 000 000
Bankjegyek
900 000

Ebben az esetben a bank a semmiből helyez ki kölcsönt. Teszi mindezt úgy, hogy
„hamis váltókat” ad ki, és azt a kölcsönvevőknek adja. A legrosszabb esetben, amikor
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ezek a kölcsönvevők visszaszolgáltatják a váltókat a kölcsönérték lehívásának terhe
mellett, azaz a széfben őrzött árupénzért cserébe, a bank egyenlege megváltozik, s
ezáltal a számviteli mérleg is:
(60)
A Bank számviteli mérlege
Eszközök
Források
Készpénz
100 000 Bankjegyek
1 000 000
Kölcsönök
900 000
Eszközök összesen 1 000 000 Források összesen 1 000 000

Ha feltételezzük, hogy a kölcsönvevők ezt az összeget más személyeknek kifizetik,
akik ezt másik banknál, mondjuk B Banknál helyezik letétbe, amikor is B Bank szintén kibocsát fedezet nélküli bankbetéteket, ezt kapjuk:
(61)
B Bank
Tartozás
Készpénz 900 000
Kölcsönök 810 000

Követelés
Bankjegyek 900 000
Bankjegyek 810 000

(62)
B Bank számviteli mérlege
Eszközök
Források
Készpénz
90 000
Bankjegyek
900 000
Kölcsönök
810 000
Eszközök összesen 900 000 Források összesen 900 000

A folyamat így megy tovább, mígnem átjárja a rendszer teljes egészét. Ha feltételezzük, hogy a tartalékráta bankjegyekre vonatkozó értéke c=0,1 és k=0, akkor azt
állíthatjuk, hogy a rendszer képes a semmiből előteremteni, azaz ex nihilo módon is
tud működni:
[41]…

d(1–c) 1 000 000(0,9)
= 9 000 000 pénzegység
=
0,1
c

fedezetlen váltók formájában (azaz arany- vagy más „árupénzalapot” nélkülöző formában)
Ugyanezt az eredményt kaptuk volna egy monopolhelyzetű bank esetében. Egy
olyan bank szempontjából tehát, amiben mindenki megbízik és ami – versenytárs
hiányában – az összes piaci ügyletet egyedüli bankként bonyolítja, c=0,1 és k=1 lenne. Ebben az esetben a hitelexpanzió mértéke, x:
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[42]…x=

d(1–c)
1+k(c–1)

és ahol k=1, x egyenlő:
d(1–c)
c

számú bankjeggyel, ami ex nihilo került a rendszerbe.
Ha feltételezzük, hogy a bankok a váltóikat szimultán bocsátják ki, és egymáshoz
képest ugyanazon tempóban jutnak hozzá új eredeti pénzegységekhez, akkor
készpénztartalékaik érintetlenül hagyásával az egyes bankok külön-külön az alábbi
bankjegymennyiség kibocsájtására lesznek képesek:
d(1–c)
c

Ez megegyezik a betéteknél használt képlettel. Ezután az alábbit tudjuk rögzíteni:
(63)
A Bank
Tartozás
Készpénz
1 000 000
Kölcsönök és egyéb tételek 9 000 000

Követelés
Bankjegyek
1 000 000
Fedezetlen bankjegyek 9 000 000

Átírhatnánk számviteli feljegyzéseinket egy sokkal általánosabb formába, ahol k>0
(előző példánkban k=0,2 volt). Ha c=0,1, akkor minden egyes 1 000 000 pénzegység
után, melyet a bank kap, képes lesz új bankjegyeket kibocsájtani az alábbi összeg
erejéig:
[43]…

d(1–c)
1+k(c–1)

Ez azt jelenti, hogy a banknak 1 097 560 pénzegység előteremtésére lesz kapacitása
fedezetlen váltók formájában. A betéteknél kapott eredményeket most egyenként átmásolhatnánk a bankjegyek esetére is, ami tulajdonképpen azt jelenti, hogy lényeges
gazdasági különbség nincs a fedezetlen váltók kibocsájtása és a semmiből teremtett bankbetétek által fedezett ex nihilo hitelexpanzió között. Lényeges különbséget
egyedül talán a jogi természetüket illetően lehetne találni: az egyetemes jogelvek
szerint a fedezetlen váltók kibocsájtása kimeríti az okirat-hamisítás és a csalás bűncselekményét, míg a monetáris bankletéti ügyletek csupán károkozó elidegenítést
takarnak.
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Mindazonáltal van különbség abban a tekintetben is, hogy a pénzügyi működés milyen formában van jelen a két esetben. A bankjegy egy készﬁzető kötvény
és egyenkénti névértékkel bír, ami lehetővé teszi, hogy folyamatosan és korlátozások nélkül átruházható legyen. Így nincs fölösleges könyvelési és tranzakciós költségigénye. Ezzel szemben a betét haszna abban áll, hogy az ügyfél tetszőleges (rendelkezésre álló) összeget vezet rá a csekkére, anélkül, hogy át kellene adnia egy bizonyos számú váltót a csekk értékének megfelelő mennyiségben. Hátránya, hogy
a bank számára ez további számviteli eljárásokat feltételez. A bankjegy és a betét
azonban – a fenti különbségeket leszámítva – gazdasági szempontból mégis ugyanazokat a műveleteket képviseli és egyforma hatást gyakorol a rendszer egészére. Később látni fogjuk, hogy amint a pénzelmélet fejlődésnek indult, a gondolkodók a fedezetlen pénznyomás következtében bekövetkező károkozást csak erkölcsi oldaláról vizsgálták. Először nem ismerték fel, és azonosítás híján nem is regálhattak arra
a tényre, hogy az ex nihilo betéti fedezettel bíró kölcsönteremtés ugyanilyen károkat
okoz. Ez megmagyarázza, hogy a modern bankrendszert megalapozó 1844-es Peeltörvény miért tiltotta a fedezetlen váltók kibocsátását. A Peel-törvény csúfos kudarcot vallott: célját, hogy őrködjön a monetáris stabilitás fölött és előmozdítsa a polgári jogok védelmét a bankokkal szemben sajnos nem érte el. Bukásának hátterében
az állt, hogy a törvényhozók – bizonyos érdekcsoportokkal együtt – képtelenek voltak felismerni, hogy a részleges tartalékkal működő bankbetétek azonos természettel
és gazdasági vonatkozásokkal bírnak, mint a fedezetlen bankjegykibocsátás. Emiatt
aztán a Peel-törvény nem vezette ki a részleges tartalékkal működő bankrendszert
a gyakorlatból és továbbra is engedélyezte a másodlagos (fedezetlen) bankbetétek
„bankpiaci forgalmát”. Valójában a származékos betétek antedatálták a bankjegyek
bizalmi minőségét, de mivel a letéti ügyletek sokkal bonyolultabbnak bizonyultak,
ezért csak az utóbbit tették tiltólistára – azt is csak késve. A monetáris bankbetéti
ügyletek ma is legálisak a részleges tartalékkal operáló bankrendszerben, annak ellenére, hogy ugyanazt a káros hatást fejtik ki a gazdaság egészére, mint az 1844-es
Peel-törvény által elítélt fedezetlen bankjegykibocsátás.38
38 Ahogy a 8. fejezet is meg fogja mutatni a maga részleteiben (lásd ZZZ. oldal sk., ZZZ. oldal sk.),

Luis de Molina volt az első tudós (spanyol származású), aki felismerte, hogy a bankbetét szerepe egyezik a pénzével. A Tratado sobre los cambios (Madrid: Instituto de Estudios Fiscales, 1991; első kiadás,
Cuenca, 1597) című munkájában kifejti, hogy a részleges tartalékkal működő bankrendszer miként növeli a pénzkínálatot.
Jóllehet Molina nem figyelte meg a párhuzamot a másodlagos bankbetét és a fedezetlen váltók
között, mert az ő idejében a bankok még nem foglalkoztak pénznyomással. Először 1797-ben Henry Thornton kezdett el behatóan ismerkedni a váltók és a betétek közti ekvivalenciával (lásd Thornton,
„Evidence given before the Lords’ Committee of Secrecy appointed to inquire into the courses which
produced the Order of Council of the 27th February 1797”, in: An Inquiry into the Nature and Effects
of the Paper Credit of Great Britain, szerk. F. A. Hayek [Fairfield, N.J.: Augustus M. Kelley, 1978],
303. oldal). Több évvel később hasonló felfedezéseket tett Walter Boyd, James Pennington és a pennsylvaniai szenátor, Condy Raguet is, akik úgy vélték, a betétek és bankjegyek ugyanúgy a pénzkészlet
részét képezik. Továbbá azt hangoztatták, hogy annak a banknak, aki képtelen teljesíteni a betéteskkel
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8. A HITELSZŰKÍTÉS FOLYAMATA – AVAGY A MESTERSÉGESEN
OKOZOTT HITELSZŰKÜLÉS
A hitelexpanzió folyamata és a bankbetétek semmiből való megteremtése – ide
értve a részleges tartalékkal működő betéti ügyleteket is – együttesen okolhatók
a pénzrendszer egyik központi problémájáért, ami abban áll, hogy a hitelexpanzió
folyamata óhatatlanul szabadjára enged bizonyos erőket melyek a hitelkiterjesztés
reálgazdaságra gyakorolt hatásait visszafordítják, és ami miatt a hitelexpanzió veszít
is erejéből – így alakul ki tehát párhuzamosan a hitelszűkítés vagy -összehúzódás
folyamata. Az egyéb tényezők változatlansága mellett az alábbi események bármelyike a folyamat elkezdődését mutathatja: (a) a kezdeti letétek csökkenése; (b) a
közösség növekvő hajlandósága, hogy pénzegységeit a bankrendszeren kívül helyezze el (például f növekedésével); (c) magasabb fokú körültekintés a bankok ré-

szembeni azonnali és feltétel nélküli kötelezettségét, el kell venni a működési engedélyét (lásd „Report
on Bank Charters”, Journal of the Senate, 1820–1921, Pennsylvania Legislature). Ehhez kapcsolódóan N. Rothbard is tett gazdaságilag jelentős érvényű megjegyzéseket munkájában a The Panic of 1819:
Reactions and Policies című könyvben (New York és London: Columbia University Press, 1962, 148.
oldal). Nagy jelentőségű áttörésként megemlíthetjük, hogy maga a banking iskola (értsd: a brit klasszikus ökonómia képviselői, akik endogén jellemzőket tuladonítottak a bankrendszernek) gondolkodói voltak az elsők, akik jogosan vetették fel, hogy mennyire paradox megpróbálni meggátolna a fedezetlen váltók kibocsájtását, ha közben a betétek szabályozásával senki nem foglalkozik – lévén, hogy ugyanolyan
gazdasági hatása van mindkettőnek. Lásd James Wilson, Capital, Currency and Banking (London: The
Economist, 1847), 282. oldal; illetve Vera C. Smith véleményét The Rationale of Central Banking and
the Free Banking Alternative című könyvében (89. oldal). Smith úgy reagál Wilson felvetéseire, hogy
közben figyelemre méltó módon vizsgálja a currency iskola (értsd: monetarista irányzat, akik azt vallják, a bankoknak képessége és kötelessége a pénkínálat kontroll alatt tartása) szarvashibáját, miszerint az
képtelen volt felismerni a váltók és betétek között lévő gazdasági párhuzamot. Ezért Smith azt mondja:
„Annak oka, hogy a currency iskola különbséget tett a két pénznem között nem más, mint hogy a
currency iskola úgy vélte, a bankjegyek növelik a pénzforgalmat, míg a betétek nem. Ez az érvelés természetesen messze nem volt elfogadható Wilson számára, aki a banking iskola híve volt, amely elutasította, hogy a bankjegykibocsátás mértékét egy a konvertibilitást fenntartó, amúgyis magas toleranciatartomány fölé lehessen emelni, másrészről pedig állította, hogy a banjegyek és betétek gazdasági szerepe közötti különbségtétel elméletileg nem megalapozott. Azt is tagadták sokan, hogy a látra szóló betét nem képezi a pénzforgalom részét, és ez egyáltalán nem megy vissza a macleodi időkig.” (89. oldal)
Wilson az általa megvilágított ellentmondásban teljesen megigazult; lévén, hogy a bankjegyek és
a betétek gazdaságilag megegyeznek, az érvelés, hogy szabályozzák a fedezetlen kibocsájtási formák
egyikét, teljesen jogos, amennyiben azt változtatják meg, amit meg kell változtatni benne, s vonatkozik
ez az állítása a kibocsátás másik formájára is. Ezenfelül meg kell állapítanunk, hogy ez ugyanaz az öszszefüggéstelen álláspont, mint a közel száz évvel ezelőtti. Eszerint a szabálytalan letéti szerződés mellett korteskedők azt manifesztálják, hogy szükséges a banknak megadni a betétek fölötti szabad diszponálás lehetőségét. Ez az ellentmondás a 20. század elején kezdett kibontakozni a barcelonai bankgyakorlat kapcsán, mivel abban az időben a részleges tartalékkal működő bankrendszer létjogosultságát a
szabálytalan letéti szerződések fényében erősen bírálták és sokan el is ítélték. Utóbbi védelmezői azonban helyesen érveltek akkor amellett, hogy a szabálytalan letét ellen szóló kritikát a monetáris bankbetétek esetében is szerencsés lenne foganatosítani (3. fejezet).
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széről – amennyiben indokolt, növelik tartalékrátájukat, c-t, annak érdekében, hogy
a lehetséges kifizetési kérelmek átlagosan magasabb számának eleget tudjanak
tenni; (d) a kölcsönt visszafizetők számának hirtelen növekedését nem ellensúlyozza
a megajánlott (és kiutalt) kölcsönök számában történő növekedés; és (e) a felvett
kölcsönt visszafizetni nem képes adósok számának villámgyors szaporodása – értsd
ez alatt: egyre több bukott hiteles mint szerződésszegő.
Elsőször is világos, hogy ha az eredeti betét bizonyos összegszerűségében a
bankból kivonásra kerül (tekintsük itt betétnek például az előzőekben már szemléltetett 1 000 000 pénzegységet), mindazon kölcsön és betét, melyek megteremtésére korábbi példáink során hivatkoztunk, egy láncreakció folytán eltűnne, és így kevesebb kikölcsönözhető eszköz, illetve betét maradna a bankban. Tegyük fel, hogy
c=0,1 és k=f=0; akkor a kölcsönökben és betétekben történő csökkenés mértéke
megyegyezne 9 000 000 pénzegységgel, jelentős esést vonva maga után a pénzkínálatban, amely korábbi értékének tizedére zuhanna. Ennek eredményeképpen erős
deﬂáció venné kezdetét, vagy a forgalomban lévő pénz mennyisége csökkenne, ami
természetesen az áruk és szolgáltatások árának csökkenéséhez vezet. Ez rövid és középtávon súlyosbítja a recessziót, melyet végső soron a hitelpiaci túltermelés összes
folyamatai (mint például a hitelexpanzióé) okoztak.
Másodsorban viszont tény, hogy az emberek hajlandósága, hogy több pénzt tartsanak a bankrendszeren kívül, ugyanazokat a hatásokat okozza. Ez egyrészről előidézi f növekedését, másrészről pedig a bankok hitelexpanziós képességének csökkenését, amely azonban recessziót és hitelprést hoz magával.
Harmadsorban a bankok abbéli döntése, hogy tartalékrátájuk növelésének tekintetében óvatosabbak lesznek, szintén összehúzódáshoz vezet.
Negyedszer pedig, a kölcsönök visszaﬁzetése egyaránt deﬂációs hatásokat vált
ki (értsd: amikor nincs elég új kölcsön kiutalva ahhoz, hogy legalább ellensúlyozza
azokat, amelyeket a bank felé visszaﬁzetnek). Fontoljuk meg ezt a lehetőséget egy
kicsit részletesebben. Úgy kezdjük, hogy veszünk egy képzeletbeli bankot c=0,1,
k=0 és f=0 értékekkel, melynek kölcsönkérői visszaﬁzetik a felvett kölcsönt. A kölcsönök kibocsájtásakor elkészített mérleg könyvelési tételei a következőek:
(64)
A Bank adósviszonylatai
Tartozás
Követelés
Készpénz
1 000 000 Látra szóló betétek
Kölcsönök
900 000 Látra szóló betétek
Látra szóló betétek 900 000 Készpénz

1 000 000
900 000
900 000

(65)
A Bank számviteli mérlege; c=0,1, k=0 és f=0
Eszközök
Források
Készpénz
100 000 Látra szóló betétek
1 000 000
Kölcsönök
900 000
Eszközök összesen 1 000 000 Források összesen 1 000 000
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Előző példáink során megfigyelhettük, miként teremt a bankrendszer új kölcsönöket
és letéteket (értsd itt: bankbetéteket) 9 000 000 pénzegység összegében. Jelen esetben, ha a kölcsönfelvevő visszetéríti a kölcsönkapott pénzeszközt, az utolsó két
számviteli tétel eltűnik a mérlegből:
(66)
A Bank adósviszonylatai
Tartozás
Követelés
Készpénz
900 000
Látra szóló betétek 900 000
Látra szóló betétek 900 000
Készpénz
900 000

A Bank számviteli mérlege ezután tehát a következőképpen alakul:
(67)
A Bank számviteli mérlege; c = Q, k = 0, f = 0
Eszközök
Források
Készpénz
1 000 000 Látra szóló betétek 1 000 000
Eszközök összesen 1 000 000 Források összesen 1 000 000

Közgazdasági értelemben a fenti okfejtés az egyéni bankok szempontjából azt jelenti, hogy a pénzkínálat 900 000 pénzegységgel szűkül. A kölcsön kibocsátásának
idején 1 900 000 pénzegység állt rendelkezésre (nota bene: 1 000 000 bankbetét
fomájában, 900 000 pedig a kölcsönfelvevő számára kihelyezett pénz gyanánt),
amely később 1 000 000 pénzegységre csökkent – a kölcsön megfizetésével ez a
pénzösszeg marad vissza egyedül. Kézenfekvő tehát az az állítás, hogy egy elszigetelt pénzintézet szempontjából a pénzkínálat ilyen módon szűkülést mutat.
Feltéve, hogy minden bank egyidejűleg hajt végre hitelexpanziót és eredeti letétfelhalmozást, megállapítható, hogy az egyes bankok képesek a készpénzállomány folytonosságának biztosítására és banki tartalékukat többszörösen is meghaladó mértékben kölcsönöket adni. Eszerint bármely bank, például A Bank számviteli
mérlege az alábbi módon alakul:
(68)
A Bank számviteli mérlege; c=0,1, k=0 és f=0
Eszközök
Források
Készpénz
1 000 000 Látra szóló betétek 10 000 000
Kölcsönök
9 000 000
Eszközök összesen 10 000 000 Források összesen 10 000 000

Ha pedig a banktól kölcsönt felvevők mind visszatérítik kölcsöneiket, mégpedig
úgy, hogy a követelést csekkes befizetéssel egyenlítik ki, akkor a bank számviteli
mérlege az alábbiként alakul:
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(69)
A Bank számviteli mérlege; c=0,1, k=0 és f=0
Eszközök
Források
Készpénz
1 000 000 Látra szóló betétek 1 000 000
Eszközök összesen 1 000 000 Források összesen 1 000 000

A fenti mérleg egyértelmű megvilágításba helyezi azt a folyamatot, amelyben a
pénzkínálat a hitelszűkítés során 9 000 000 pénzegységgel csökken. Itt kell megjegyeznünk, hogy egy ezzel megegyező mértékű csökkenés lenne felfedezhető,
amennyiben egymástól elszigetelt bankok követeléseit az ügyfelek egyidejűleg térítenék meg. Ezt a folyamatot a (66)-os és (67)-es számú bejegyzések segítségével
szemlélhetjük, amely folyamatra gyakorlatilag a IV-2. táblázat inverzeként tekinthetünk.
Ötödik pontként még valamit említsünk meg: abban az esetben, ha egy adott
gazdasági tevékenységre szánt kölcsön az üzleti vállalkozás kudarca révén értékét
veszíti, az érintett bank a hatályos számviteli megállapodások értelmében ezt a tételt veszteségként kényszerül megjelölni a mérlegben. A veszteség az alábbi módon
szemléltethető:
(70)
A Bank
Tartozás
Hiteltartozás miatti veszteségek
Látra szóló betétek
9 000 000
(kiadásként jelenik meg)

Követelés
Kölcsönök 9 000 000

A Bank számviteli mérlege ezután így alakulna:
(71)
A Bank számviteli mérlege; c=0,1, k=0 és f=0
Eszközök
Források
Készpénz
1 000 000 Bankbetétek
10 000 000
Éves veszteségek
9 000 000
Eszközök összesen 10 000 000 Források összesen 10 000 000

Ha ezt a számviteli mérleget a (69)-es számúhoz hasonlítjuk, azt látjuk, hogy a bank
saját működését mindkét esetben ugyanakkora összegű készpénztartalékkal fedezi. A
kettő között mégis felfedezhető egy jelentős különbség: a (71)-es számú mérlegben a
forrásoldal 10 000 000 pénzegységet jelöl, míg ez az összeg a (69)-es számú mérleg
esetében csupán 1 000 000 pénzegység. Másként fogalmazva: a bank ez esetben tulajdonképpen csődöt mondott. Mégis, ha a betétesek bankba vetett bizalma nem rendül
meg, a pénzkínálat feltételezhetően nem fog apadni. Valójában előre bocsáthatjuk,
hogy a 9 000 000 pénzegység értékű másodlagos letétre vonatkozóan – melyet a
bankárok a semmiből teremtettek elő – semminemű követelés nem jelentkezik, így
ők ezt tetszésük szerint az éves profit részeként is elkönyvelhetik, ellensúlyozandó
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akár a bukott hitelek miatt keletkező veszteséget. A számviteli mérleg tehát a (69)-es
számú állapotában maradhat.39 Ugyanakkor nyilvánvaló, hogy ez a helyzet a defláció
szempontjából még sokkal, de sokkal veszélyesebb, mint amilyen az a kölcsön
visszafizetését követően lenne. Mielőtt azonban ez a helyzet kialakulna, a bankok
az új hitelfelvételekhez kapcsolódóan a feltételek súlyos szigorításához folyamodnak (értsd: a hitelelbírálási kritériumrendszer jelentősen szigorodik). Ez felgyorsítja
a deflációs folyamatot, és amennyiben az általuk a hiteltartozások elkerülése érdekében bevezetett kockázatkezelési lépések elégtelennek bizonyulnak, könnyen
elveszíthetik betéteseik bankba vetett bizalmát, amely óhatatlanul is a pénzforgalmi
működés felfüggesztéséhez vagy akár azonnali csődhöz vezethet. Ebben az esetben
természetesen az eredeti betétként kezelt 1 000 000 pénzegység is kivonásra kerülne,
mely akár a teljes bankrendszer fennállását is veszélyztethetné.
Normális körülmények között a fentiekben ecsetelt összehúzódás, vagy deﬂációs szűkülés nem következik be, mivel, ha az egyik bank ügyfele visszaﬁzeti kölcsönét, azt az összeget egy másik bank által nyújtott másik kölcsön hivatott ellensúlyozni. Valójában az adott bankok az egyéni, bankon belüli adósviszonyok tekintetében is folyton erre törekednek, jelesül, hogy a visszaﬁzetett kölcsönt annak teljes
összegében egy új kölcsönre váltsák. Továbbá a bankok szokásos működésük során
a ﬁzetési hátralékot újabb működési költségnek tekintik. A hitelszűkítés legelemibb
problémája – amit a következő fejezetekben részletesen fogunk vizsgálni – nem más,
mint hogy a részleges tartalékra alapozott hitelexpanzió folyamata óhatatlanul is egy
olyan hitelfolyósító magatartást eredményez, mely nem élvezi az önkéntes megtakarítások fedezetét. Ez a pénzpiaci morál, mint olyan, elindít egy folyamatot, ami pedig időközi koordinációs zavarokhoz vezethet. Alapvetően ezek a gondok abból a
helytelen gyakorlatból származnak, hogy a kölcsönöket semmiből előteremtő bankrendszer és az üzletemberek közötti információáramlás torzul. Ettől megrészegülve, a torz információ birtokában az üzletemberek nem haboznak tehát új befektetési projekteket indítani, azt a hamis képet festvén, mintha a lakossági megtakarítások
reálértéke valóban növekedett volna. Ennek a folyamatnak az eredménye egy olyan
mesterségesen előállított gazdasági fellendülés, ami a jövőben – az általunk később
tanulmányozott módon – elkerülhetetlen sokkszerű átalakulásra kényszeríti a rendszert. Ilyen sokk lehet például egy gazdasági válság vagy elhúzódó recesszió. A fenti eszmefuttatás lényegében összesíti mindazon externáliákat, melyeket a reálgazdaság kénytelen eltűrni a bizalmi eszközök (értsd ez alatt: bankbetétek) kirendelésével
megvalósított hitelexpanziós pénzpiaci gyakorlat során.
A válság és a recesszió egyéb gazdasági vonatkozásai azt is megmutatták, hogy
a bankok által teremtett kölcsönökből ﬁnanszírozott befektetési projektek jelentős
39 Pénzgazdasági nehézségek idején érdekes megfigyelni a bankárok viselkedését. Nagy valószínű-

séggel egyetértésben állítják majd, hogy ha csak egy lökésnyi támogatást kapnának az államtól vagy
éppen a központi banktól abban, hogy ügyfeleik (értsd ezen a betéteseket) bizalmát visszanyerhessék,
bizonyára gördülékenyen talpra tudnák állítani fizetőképes működésüket.
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számban képtelenek voltak rentábilisan működni, mert a fogyasztók valódi igényeit
nem tudták kielégíteni. Ezért manapság számtalan befektetési folyamat dugába dől,
ami persze súlyosan negatív hatást gyakorol a bankrendszerre is. Ennek hátrányos
oldalát bizonyítandó széles körben kerülnek végtörlesztésre a fejlesztési hitelek – a
válság elszenvedői, a kiábrándult vállalkozók pedig káraik megállapítása után egyre-másra számolják fel a befektetési projekteket, melyek végső soron nem bizonyultak jövedelmezőnek. Ez hamarosan deﬂációt vált ki és hitelszűkítést von maga után. A
fentiekben tárgyalt nehézségeket a ﬁzetési hátralékot felhalmozó ügyletek rohamosan
növekvő száma is alátámasztja, mely jelenség a bankok ﬁzetőképességét is hátrányosan befolyásolja. Hasonlóan ahhoz, ahogyan a bank a maximálisan kihelyezhető
pénzmennyiséget a pénzkínálat kiterjesztése érdekében meghatározza (értsd: a kihitelezés mértékét a bank úgy állapítja, meg, hogy a valós betéteket megszorozza a pénzszorzóval), a kölcsönök semmiből való megteremtése által okozott mesterséges gazdasági fellendülés végül is endogén recessziót eredményez. Ez utóbbi pedig jelentősen csökkenti a pénzkínálat mindenkori mértékét a kölcsönök nagyarányú visszaﬁzetése vagy éppen annak elmaradása következtében. Ebből kifolyólag belátható, hogy
a részleges tartalékkal működő bankrendszer egy szélsőségesen elasztikus pénzkínálati trendet alakít ki, amely noha könnyedén „tágul”, mégis, vonakodva bár, de hamar
szűkülnie kell. Ez a fajta extremitás majd olyan összefüggő hatásokat gyakorol a gazdaság működésére, hogy rendre a hossz és bessz időszakai fogják egymást követni.
Amikor a gazdaság egész működésében a bipoláris zavar tüneteit vélhetjük felfedezni a maga súlyos és fájdalmas társadalmi költségeivel együtt, akkor az emberi közösségek legveszedelmesebb rákfenéjévé kétség kívül a jelenkor bankrendszere lép elő, amely – az egyetemes jogi alapelvekkel szembehelyezkedvén – részleges
tartalékkal müködik.
Röviden szólva a hitelexpanzió következtében a banki ügyfelek gazdasági nehézségei egyre több esetben jelentenek egyet ﬁzetésképtelenséggel és bukott hitelekkel,
amely még inkább előmozdítja a hitelszűkítés folyamatát – érts úgy, hogy ez a kiterjesztési folyamat inverze. Tulajdonképpen, ahogy azt a számviteli példán keresztül szemléltettük, a bank teljesen csődöt mondhat, amely esetben az általa kibocsátott pénzeszközök (értsd: közgazdasági értelemben megegyező súlyú bankjegyek,
kincstárjegyek vagy betétek) elértéktelenednek, ezzel is tovább súlyosbítva a likviditási válságot (nota bene: a pénzkínálat szokásos csökkenése helyett, ami amúgy
a kölcsön visszaﬁzetéséből származó 9 000 000 pénzegységben lenne mérhető, itt
most egy 10 000 000 pénzegységre rúgó csökkenés ﬁgyelhető meg, hiszen az eredeti betétekkel megegyező értékben további 1 000 000 pénzegység áramlik ki a bankból). Megjegyzendő továbbá, hogy elég egy bank egyéni csődje ahhoz, hogy önmagában pánikot keltsen az összes többi pénzintézet ügyfelei között. Ez a pánik pedig
oda vezetne, hogy egyesével szüntetnék meg a bank felé történő beﬁzetéseket, ami
már-már beláthatatlan gazdasági és pénzügyi következményeket vonna maga után.
Ehhez kapcsolódóan ki kell fejtenünk abbéli aggályainkat, hogy még abban az
esetben is, ha – a bankok ﬁzetésképtelen helyzetének ellenére – az ügyfélkör nem

bank_1_tord.indd 209

2014.10.02. 11:25:00

210

NEGYEDIK FEJEZET

veszti el hitét a bankrendszerben, és ha a központi bank ad hoc likviditási segélyekkel teljes körű garanciát vállal is a bankbetétekre, a bankok képtelenek lesznek
visszfedezetet biztosítani újabb kölcsönök számára. Ezzel tulajdonképpen elindul a
hitelszűkülés folyamata, ami önmagát leépítő jelenségként tehát abban áll, hogy az
éppen visszatérített kölcsönök helyett a bank nem tud egyidejűleg újat kihelyezni.
Az imént tárgyalt jelenség a recesszió sújtotta időszak jegyeit hordozza magában.
Amikor az ügyfelek elmulasztanak eleget tenni a kölcsönszerződésben foglaltaknak,
a hitelintézet megszorító intézkedések meghozatalára kényszerül az újabb kölcsönök
kihelyezésével kapcsolatban. Viszont éppen innen eredeztethető és ugyanakkor a
banki kockázatviselési szigorral összefüggésbe hozható az az utóbbi időszakban tapasztalt társadalmi kiábrándultság, mely a hitelfelvételt érintő döntések során egyre
több egyéni ügyfélnél jelentkezik. Ezzel egyetemben érzékelhető, amint a bankárok
is észlelik, hogy az egyébként nyereségesnek induló eszközállomány a pénzügyileg
jóvátehetetlen kölcsönökkel egyenes arányban devalválódik. Az intézetek ilyenkor
fokozott óvatosságra intik magukat és a tartalékráta növelésével duzzasztják fel saját készpénzállományukat, aminek még az eddigieknél is markánsabb hitelszűkítő
hatást tulajdoníthatunk. Végül pedig meg kell említenünk az üzleti kudarcokat és a
pénzpiacok nyugtalanságát, ami abból adódik, hogy a hagyományos adósviszonyok
becsületén esett csorbát a bankok és a befektetők egyaránt rossz szájízzel ítélik meg,
s így a kedvüket szegett gazdasági szerepvállalók egyre inkább vonakodnak fejlesztési és befektetési vállalkozásaikat bankhitelekből ﬁnanszírozni. A tanulság mára sokak számára világossá vált: a túlzottan optimista hozzáállás szülte azt a hamis felismerést, amely a hitelexpanzió kezdetén a „több mint előnyös” banki feltételeke alapozta a hitelfelvétel időszerűségének megítélését.40 Ennek eredményeképpen sok
üzletember ódzkodik a hasonlóan hibás üzleti döntésektől.
(A fenti témakör azon részét, mely részletesen tárgyalja, hogy a hibák és azok recesszió alatt megélt kellemetlen következményei miként hatnak majd a későbbi üzleti döntésekre, későbbre halasztjuk.)
Összefoglalásként tehát: megvizsgáltuk, amint a részleges tartalékkal működő bankrendszer összehúzódik és ezzel drámaian csökken a pénzkínálat mértéke,
de éppúgy láttuk a hitelexpanzió során végbemenő növekedést a pénzkínálatban.
Másként fogalmazva, beláttuk, hogy az eszközteremtés során a pénzállomány, mint
40 Lásd az 5. fejezet 4. részét. Elméleti síkon haladva megállapítható, hogy az a helyrehozhatatlan
kár, amit bizonyos bankárok felelőtlensége okoz, amennyiben ügyfeleiket leendő vállalkozásuk finanszírozása érdekében banki hitel igénybevételére buzdítják, gondatlanságra alapozva a bankon keresztül
perre jogosíthatna. A kártérítés mértékét a mindenkori károkozással arányban egyéni esettanulmányok
segítségével lehetne megállapítani. Ha eddig még nem kezdődtek bírósági peres eljárások, annak okát
egyedül abban találhatjuk, hogy a gazdaságelmélet nem érett meg arra a szintre, hogy a sérelem okát és
a károk természetét illetően egyértelmű belátásra jusson. Jóllehet manapság a bírói joggyakorlat egyre
inkább helyt ad a hasonszőrű, gazdaságelméleti vonatkozású érveléseknek. Ezzel némiképp analóg módon a biológia tudományos áttöréseit már alkalmazták peres eljárás során, amikor a bírói végzés a tulajdonképpeni apaság bizonyítását a néhány éve még nem ismert tudásra alapozta.
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olyan, egy szélsőségesen elasztikus és törékeny karaktert vesz fel. A pénz ezen tulajdonsága egyszersmind meghatározza, hogy a bankrendszer ciklikus endogén megrázkódtatásai ellen nem létezik semmiféle védelem. A fentiekben tárgyalt monetáris és bankrendszer a rugalmatlan rendszerek – például egy olyan rendszer, amely
az aranyalapot 100%-os tartalékkövetelménnyel vegyíti – egyenes ellentéteként működik, amely nem teszi lehetővé a pénzkínálat aránytalan kiterjesztését – az aranykitermelés világszinten évi 1–2%-kal nőtt csak az utóbbi évszázadokban. Ezenfelül további előnyökkel is jár: rugalmatlan tulajdonságuknak köszönhetően – hisz az
arany gyakorlatilag elpusztíthatatlan és a világtörténelem folyamán jelentős aranyállomány gyülemlett fel –, ezek a rendszerek nincsenek kitéve a sokkszerű hanyatlás
veszélyének, sem pedig olyan likviditási vagy hitelválságnak, amely a gazdaság tartós gyengélkedését okozná – szemben a jelenlegi helyzettel, amiért a fennálló bankrendszer a felelős.41

41

Utolsó fejezetünkben megvizsgáljuk a klasszikus aranyalapon működő szabad bankrendszer
komparatív előnyeit, amik azonban szigorú jogi alapelveken, pontosabban a 100%-os tartalékkövetelmény elvén nyugszanak.
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A BANKI HITELEZÉS
KITERJEDÉSE ÉS ENNEK HATÁSAI
A GAZDASÁGI RENDSZERRE

Az előző fejezetben ismertettük, hogy a részleges tartalék elvére épülő banki betétszerződés miként vezet új pénz teremtéséhez (betétek), továbbá annak a gazdasági
rendszerbe olyan új kölcsönök formájában történő beömlesztéséhez, amelyek mögött
nem áll az önkéntes megtakarítások természetes növekedése (hitelexpanzió). Ebben
a fejezetben a hitelexpanzió gazdasági rendszerre gyakorolt hatásaira koncentrálunk.
Elemezni fogjuk a bővítési folyamat által okozott torzulásokat: befektetési tévedéseket, hitelkorlátozásokat, bankválságokat és végül a munkanélküliséget, valamint
a gazdasági recessziót. Először azonban részleteiben meg kell vizsgálnunk mind a
tőkeelméletet, mind pedig egy valódi gazdaság termelési szerkezetét, mivel ezek
világos megértése elengedhetetlen azon piaci folyamatok megértéséhez, amelyeket
a bankok azáltal idéznek elő, hogy olyan kölcsönöket nyújtanak, amelyek nem önkéntes megtakarítások előzetes növekedéséből származnak. Elemzésünk meg fogja mutatni, hogy a minket érintő jogi fogalom (a részleges tartalék elvére épülő
banki betétszerződés) nagy károkat okoz sok gazdasági szereplőnek (és általában
a társadalomnak), mivel ez a legfőbb alapja a visszatérő gazdasági recesszióknak.
Rámutatunk továbbá arra, hogy a hitelexpanzió, mivel meggyorsítja a gazdasági
és bankválságokat, lehetetlenné teszi „a nagy számok törvényének” alkalmazását
a banküzletben, és ezáltal gyakorlatilag ellehetetleníti a részleges tartalék elvén
alapuló banki műveletek véghezvitelének biztosítását. Ez a tény különös jelentőségű annak fényében, hogy a központi bank a végső hitelező (lender of last resort)
szerepében tűnik fel – ezt részletekbe menően meg fogjuk vizsgálni egy későbbi
fejezetben. Azon folyamatok magyarázatával fogjuk kezdeni, amelyek egy gazdasági rendszerben spontán módon indulnak el akkor, amikor az új kölcsönök a társadalom reálmegtakarításának önkéntes növeléséből erednek. Ezzel ellentétben és
ehhez viszonyítva könnyebb lesz megérteni, hogy mi történik akkor, amikor a hitelexpanzió folyamatának eredményeképpen a bankok a semmiből teremtenek kölcsönöket.
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1. A TŐKEELMÉLET ALAPJAI
Ebben a részben megvizsgáljuk a tőkeelmélet alapvető tantételeit, ami elengedhetetlen
a hitelexpanzió gazdasági rendszerre gyakorolt hatásainak megértéséhez.1 Az
emberi cselekvésnek mint az egy cél elérésére irányuló termelési stádiumok sorozata szubjektivista elméletének áttekintésével kezdünk.

Az emberi cselekvés mint egyéni stádiumok sorozata
Kezdjük talán az emberi cselekvésnek mint szándékos magatartásnak, illetve viselkedésnek a meghatározásával.2 Egy ember bizonyos, általa fontosnak tartott célok
elérése érdekében cselekszik. A jelentőség a szubjektív értékelés azon mértékére
utal, amelyet a cselekvő az elérni kívánt célnak tulajdonít, az eszköz pedig lehet
bármi, amit a cselekvő a cél eléréséhez szubjektív megítélése szerint megfelelőnek
tart. A hasznosság a cselekvőnek az eszközre vonatkozó szubjektív értékelését fejezi
ki, azon cél jelentőségének szempontjából, amely eléréséhez megítélése szerint az
eszköz hozzásegíti majd. Az eszköz fogalmát szűken kell értelmezni: ha a cselekvő,
céljaira figyelemmel, nem tekintene eszközként az eszközökre, akkor cselekvése
előtt nem is venné figyelembe azokat. A célok és az eszközök (azaz premisszák)
nincsenek előre meghatározva, hanem az emberek alapvető vállalkozó jellegű tevékenységének eredményei, egy olyan tevékenységnek, ami alkotásból, felfedezésből
vagy egyszerűen annak felismeréséből áll, hogy mely célok és eszközök bírnak
jelentőséggel a cselekvő számára azok között a meghatározott idő- és térviszonyok
között, amelyekkel szembe találja magát. Amint a cselekvő úgy véli, hogy rájött
arra, mely célokat érdemes elérni, számba veszi a rendelkezésre álló eszközöket,
amelyek segíthetik ebben. Ezt követően, szinte mindig hallgatólagosan, egy cselekvési tervbe illeszti őket, amihez egy akarati aktuson keresztül kezd hozzá.
Következésképpen a terv egy a cselekvő által azokról a különféle jövőbeli stádiumokról, tényezőkről és körülményekről alkotott mentális kép, amelyeket cselekvése
magában foglalhat. A terv a cselekvő személyes értékelése a rendelkezésére álló és
a cselekvései során fokozatosan észrevett gyakorlati információkról. Mi több, minden egyes cselekvés maga után vonja az egyéni vagy személyes tervezés állandó folyamatát, aminek következtében a cselekvő folyamatosan megérti, felülvizsgálja és
módosítja terveit, miközben új szubjektív információkat fedez fel, illetve alkot a sa-

1 A részletesen

ismertetendő tőkeelmélet a kulcs annak megértéséhez, hogy a banki hitelexpanzió
miként torzítja a gazdaság valódi termelési szerkezetét. Valójában a konjunktúraciklusok osztrák elméletére (más néven hitelforgalmi elmélet) vonatkozó kritikák általunk itt bemutatott általános hibája az,
hogy figyelmen kívül hagyják a tőkeelméletet.
2 Huerta de Soto, Socialismo, cálculo económico y función empresarial, 43. oldal.

bank_1_tord.indd 213

2014.10.02. 11:25:01

214

ÖTÖDIK FEJEZET

ját maga számára kitűzött célokról, és azokról az eszközökről, amelyek véleménye
szerint rendelkezésére állnak, hogy segítsék e célok elérésében.3
Minden emberi cselekvés egy cél vagy olyan fogyasztási javak elérésére irányul,
amiket úgy határozhatunk meg, mint a cselekvő ember szükségleteit önmagukban
közvetlenül kielégítő javak. Az alapvető (első szinten lévő) gazdasági javak fogalma
hagyományosan azokra a fogyasztási javakra utalt, amelyek, minden egyes cselekvéssel sajátos, szubjektív összefüggésben, megtestesítik a cselekvő által cselekvése során elérni kívánt célt.4 E célok, fogyasztási javak, illetve alapvető gazdasági javak elérését szükségszerűen megelőzi egy sor közbenső stádium, amelyeket „magasabb rendű (második, harmadik, negyedik szinten lévő) gazdasági javak” jellemeznek. Minél magasabb rendű az adott stádium, annál távolabb van az adott jószág a
végső fogyasztási jószágtól.
Továbbá minden emberi cselekvésnek van időbeli vetülete. Itt nem a determinista
vagy newtoni (mint tisztán ﬁzikai vagy analogikus) világnézetre gondolunk, hanem
a szubjektív érzetre, azaz a cselekvő saját cselekvésével kapcsolatos szubjektív időérzékére. E szubjektivista felfogás szerint a cselekvő érzi az idő múlását cselekvése
közben, vagyis amikor új célokat és eszközöket ismer fel, cselekvési terveket készít,
és teljesíti a cselekvést alkotó különféle stádiumokat.
Amikor az emberek cselekszenek, óhatatlanul múltbéli emlékeket összegezve fogalmaznak meg új elvárásokat, és alkotnak mentális képeket a jövőre nézve az általuk követendő cselekvési folyamat különféle szakaszait illetően. A jövő soha nem
előre meghatározott, hanem a cselekvő képzeli el, alkotja meg és építi fel lépésről lépésre. Ebből kifolyólag a jövő mindig bizonytalan, mivel még megalkotásra vár, és
minden, ami abból a cselekvő rendelkezésére áll, az mindössze bizonyos ötlet, mentális kép vagy elvárás, amit megvalósítani remél azon stádiumokon keresztül, amelyek szerinte saját cselekvési folyamatát alkotják majd. A jövő továbbá az ember alkotó lehetőségeinek tárgyát képezi, a cselekvő bármikor megváltoztathatja célkitű-

3 A közgazdaságtan – mint egy az embereken, az alkotó cselekvőkön, a minden társadalmi folyamat és esemény főszereplőin alapuló tudomány (szubjektivista felfogás) – fejlődése kétségkívül a Carl
Menger által alapított osztrák közgazdasági iskola legjelentősebb és legjellemzőbb eredménye. Valójában Menger létfontosságúnak tartotta, hogy feladják a klasszikus angolszász iskola meddő objektivizmusát. Az angolszász iskola tagjainak rögeszméje volt a külső objektív entitások (társadalmi osztályok,
gépcsoportok, a termelés tárgyi tényezői stb.) feltételezett létezése. Menger szerint a közgazdászoknak
ezzel szemben mindig inkább a cselekvő embereket a középpontba helyező szubjektivista irányzatot
kellene követniük, és ezen álláspontnak mindig döntő befolyást kell gyakorolnia a közgazdasági elméletek kialakításának módjára, azok tudományos tartalma, illetve gyakorlati következtetései és eredményei szempontjából.
4 Ezt az osztályozást és terminológiát Carl Menger alakította ki, akinek a gazdasági javak eltérő
rangjára vonatkozó elmélete az egyik legfontosabb logikai folyománya a közgazdaságtanra vonatkozó szubjektivista felfogásának. Carl Menger, Grundsätze der Volkswirthschaftslehre (Bécs: Wilhelm
Braumüller, 1871).
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zéseit, illetve módosíthatja, átrendezheti és felülvizsgálhatja azon cselekvési folyamatok stádiumait, amelyekben szerepet játszik.
Ennélfogva a közgazdaságtanban az idő elválaszthatatlan az emberi cselekvéstől.
Lehetetlen elképzelni egy olyan cselekvést, ami nem az idősíkon játszódik le, ami
nem telik időbe. Mi több, a cselekvő érzi az idő múlását, miközben cselekszik, és
cselekvési folyamatának különféle stádiumain megy keresztül. Az emberi cselekvés,
ami minden esetben egy cél elérésére vagy egy kényelmetlenség enyhítésére irányul,
mindig időigényes folyamat abban az értelemben, hogy egy sor egymást követő stádium megvalósítását és befejezését feltételezi. Következésképpen a cselekvőt céljai
elérésétől az az időtartam választja el, amit a cselekvési folyamatát alkotó egymást
követő stádiumok sorozata szükségessé tesz.
Az alábbi tendencia minden esetben megﬁgyelhető a cselekvőnek a jövőről alkotott szubjektív véleményét illetően: ahogy az egy cselekvéshez szükséges időtartam
növekszik (vagyis a cselekvést alkotó egymást követő szakaszok száma és összetettsége nő), úgy válik egyre értékesebbé a cselekvés eredménye vagy célja. A cselekvő
szubjektív megítélése szerint egy cselekvés két módon válhat értékesebbé az érintett
szakaszok számát, tartamát és összetettségét illetően: egyrészt módot ad a cselekvőnek olyan eredmények elérésére, amelyek számára személy szerint nagyobb jelentőségűek, és amelyek elérése rövidebb cselekvés útján nem lehetséges, másrészt lehetővé teszi több eredmény elérését, mint amennyi rövidebb cselekvési folyamatok által lehetséges lenne.5
Magától értetődő az a gazdasági alapelv, miszerint minél hosszabb ideig tartanak az emberi cselekvési folyamatok, annál értékesebb célok elérésére irányulnak.
Valójában ha ez nem így lenne, vagyis ha a cselekvő a hosszabb cselekvések által elért eredményekhez nem társítana nagyobb értéket, akkor soha nem is kezdene bele azokba, és azokkal szemben a rövidebb cselekvéseket részesítené előnyben.
Más szóval, a cselekvőt éppen egy bizonyos időtartam (a cselekvési folyamatát alkotó stádiumok teljesítéséhez szükséges idő) választja el a céljától. Ily módon nyilvánvaló, hogy az egyéb körülmények változatlansága esetén az emberek arra fognak törekedni, hogy céljaikat a lehető legrövidebb idő alatt megvalósítsák, és azok
elérését csak abban az esetben lesznek hajlandóak későbbre halasztani, ha szubjektív megítélésük szerint ezáltal értékesebb célokat érhetnek majd el.6

5

Mint arra Ludwig M. Lachmann helyesen világított rá, a gazdasági fejlődés nemcsak a termelési
stádiumok számának, hanem azok összetettségének növekedését is maga után vonja, ezáltal azok öszszetételének megváltozását eredményezi.
6 José Castañeda sokatmondó kijelentése szerint: ahogy egyre több segédeszköz kerül bevezetésre a
termelési folyamatba, úgy válik a folyamat egyre hosszadalmasabbá, és általában egyre eredményesebbé. Természetesen létezhet több indirekt folyamat, vagyis olyanok, amelyek hosszabbak, illetve időben
hosszabbra nyúlnak, mégsem eredményesebbek. Ezeket azonban, alkalmazásuk hiányában, nem veszszük figyelembe. A hosszabb folyamat bevezetésére csak abban az esetben kerül sor, ha az javítja a termelékenységet.
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Immáron készen állunk arra, hogy megvitassuk az időpreferencia logikai fogalmát, ami szerint a cselekvő, az egyéb körülmények változatlansága esetén, lehetőség
szerint minél hamarabb szeretné kielégíteni szükségleteit, elérni céljait. Más szóval,
amikor a cselekvő két céllal szembesül, mindig azt fogja előnyben részesíteni, amelyiket rövidebb idő alatt képes elérni. Még egyszerűbben megfogalmazva: a „jelenbeli” javak mindig vonzóbbak a „jövőbeli” javakhoz viszonyítva. Az időpreferencia törvénye csupán további módja az alábbi alapvető elv kifejezésének: cselekvése
során bármely cselekvő arra törekszik, hogy célját a lehető legrövidebb idő alatt
elérje. A cselekvőt pedig céljaitól egy sor, bizonyos időt igénylő közbenső stádium választja el. Ennélfogva az időpreferencia nem egy pszichológiai vagy ﬁziológiai fogalom, hanem szükségszerűen következik a minden ember elméjében jelen
lévő cselekvés logikai szerkezetéből. Összefoglalva: az emberi cselekvés meghatározott célokra irányul, és a cselekvő választja meg az ezek eléréséhez szükséges eszközöket. A cél a cselekvő azon elhatározása, ami őt cselekvésre készteti, és bármely
cselekvést illetően az idő az, ami őt a céltól elválasztja. Következésképpen időben
minél közelebb van céljához a cselekvő, annál közelebb van az általa fontosnak tartott cél eléréséhez. A fent körülírt tendencia és a bemutatásra került időpreferencia
egész egyszerűen ugyanazon valóságot fejezik ki, csupán eltérő módokon. Az előbbi szerint a cselekvők azért fognak bele időigényes cselekvésekbe, mert ezektől értékesebb célok elérését várják, az utóbbi szerint pedig, az egyéb körülmények változatlansága esetén, a cselekvők minden esetben az időben hozzájuk közelebb eső
javakat részesítik előnyben.7Ennélfogva elképzelhetetlen egy olyan emberi cselekvés, amelyre az időpreferencia elve nem vonatkozik. Egy időpreferencia nélküli világ elképzelhetetlen, sőt abszurd lenne. Ez ugyanis azt jelentené, hogy az emberek
mindig a jövőt részesítenék előnyben a jelennel szemben, céljaikat folyamatosan későbbre halasztanák, egyiket a másik után, még mielőtt elérnék azokat. Következésképpen soha egyetlen célt sem érnének el az emberek, az emberi cselekvés pedig értelmetlen volna.8
7 Az

időpreferencia törvénye időben egészen Aquinói Szent Tamásig nyúlhat vissza, első konkrét
említése pedig 1285-re tehető, és Aquinói Szent Tamás egyik legkiválóbb tanítványa, Giles Lessines
nevéhez köthető, aki szerint „a jövőbeli javakat nem értékelik oly mértékben, mint azokat, amelyek
azonnal rendelkezésre állnak, és tulajdonosaik számára sem olyan hasznosak, ennélfogva pedig a méltányosság azt diktálja, hogy ezek kevésbé értékesnek tekintendőek.” Ez a gondolat később megjelent
Sienai Szent Bernátnál is 1431-ben, Conrad Summenhartnál 1499-ben és Martin Azpilcuetánál 1556ban. Ezen fogalom hatásait a későbbiekben Turgot, Rae, Böhm-Bawerk, Jevons, Wicksell, Fisher, illetve különösen Frank Albert Fetter és Ludwig von Mises dolgozták ki.
8 Egy időpreferencia nélküli világban az emberek semmit sem fogyasztanának, mindent félretéve
takarékoskodnának, végül pedig éhen halnának és eltűnne a civilizáció. Az időpreferencia törvénye alóli kivételek csupán látszólagosak és mindig a törvényben rejlő caeteris paribus („a többi változatlanul
hagyásával”) elvének figyelmen kívül hagyásából származnak. Ily módon elegendő minden látszólagos „ellenpélda” gondos tanulmányozása annak kimutatásához, hogy az időpreferencia cáfolatai abból
erednek, hogy a vizsgált tényezőn kívül más tényezőket is megváltoztattak. Ez a helyzet az olyan ja-
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A tőke és a tőkejavak
A tőkejavak kifejezést alkalmazhatjuk minden egyes cselekvési folyamat olyan
közbenső stádiumainak megjelölésére, amelyeket a cselekvő maga ilyennek tekint.
Másképpen megfogalmazva, egy cselekvő termelési folyamatának közbenső stádiumainak mindegyike egy-egy tőkejószágnak tekinthető. Ennélfogva a tőkejavak
ezen meghatározása tökéletesen összhangban van a közgazdaságtan fent ismertetett
szubjektivista elméletével. Egy tőkejószág gazdasági természete nem annak fizikai
tulajdonságaitól függ, hanem a cselekvő véleményétől, akinek megítélése szerint
az adott jószág képessé teszi majd őt cselekvési folyamata egy adott szakaszának
elérésére, illetve teljesítésére. Következésképpen a tőkejavak fogalom-meghatározásunk szerint csupán olyan közbenső stádiumok, amelyek teljesítését a cselekvő
szükségesnek tartja cselekvése céljának eléréséhez. A tőkejavakat mindig teleologikus összefüggésben kellene vizsgálni, amelyben a lényegi meghatározó elemek az
elérni kívánt cél és a cselekvőnek a cél eléréséhez szükséges stádiumokra vonatkozó
szubjektív megítélése.9
Ennélfogva a tőkejavak „magasabb rendű gazdasági javak”, illetve termelési
tényezők, amelyek egyénileg megjelennek egy adott cselekvési folyamat minden
egyes közbenső stádiumában. Mi több, a tőkejavak a következő három lényegi elem
egyesüléséből keletkeznek: természeti erőforrások, munkaerő és idő, melyek mindegyike emberek által kigondolt és lebonyolított vállalkozói tevékenység során egyesül.10

vak esetében, amelyek egyidejű birtoklása nem lehetséges, illetve azok esetében, amelyek fizikai valójukban egyenértékűnek tűnnek ugyan, a cselekvő szubjektív megítélése szerint azonban nem azonosak
(példaként vehetjük a fagylalt esetét, amit akkor is nyáron szeretünk fogyasztani, ha a tél közelebb van).
9 A lényegi kérdés, amit hangsúlyoznunk kell, az, hogy a tőkejavak, ekképpen meghatározva, abban
különböznek, hogy mindegyiknek megvan a maga pontos helye egy teleologikus keretben. A tőkejavak
egyrészt korábbi tervek által irányozott átmeneti célok, másrészt a korábbi tervek által előirányozott
még távolabbi célok elérésének eszközei. Fenntartjuk, hogy a materiális javak ezen jellegére vonatkozó jelenleg irányadó felfogás nyújt megoldást a tőkeelmélet által megvilágítani szándékozott megoldandó kérdések tisztázásához.
10 Ez megmagyarázza a három termelési tényező (föld vagy természeti erőforrások, munka és
tőkejavak vagy „magasabb rendű gazdasági javak”) hagyományos fogalmát. A cselekvő minden egyes
cselekvési vagy termelési folyamat során vállalkozói érzékének felhasználásával ezen tényezőket vagy
erőforrásokat megalkotja és vegyíti. A folyamatok a piacon négy eltérő jövedelemtípusban tetőznek: a
cselekvő elővigyázatosságából és kreativitásából eredő tisztán vállalkozói nyereség, a földből vagy természeti erőforrásokból származó bevétel, munkából származó jövedelem vagy munkabér, valamint a
tőkejavak használatából eredő jövedelem. Még ha a tőkejavak végső soron a természeti erőforrások és
a munka egyesüléséből állnak is, magukban foglalják (a kigondolásukhoz és megalkotásukhoz szükséges vállalkozói elővigyázatosságon és kreativitáson kívül) a termelésükhöz szükséges időt is. Továbbá
közgazdasági szempontból a tőkejavak és a természeti erőforrások nem különböztethetők meg tisztán
eltérő fizikai tulajdonságaik szerint. Csakis kizárólag közgazdasági ismérvek, mint például egy jószág
tartóssága a célok elérésére és azon tényre vonatkozóan, hogy nincs szükség a cselekvő újabb cselekvé-
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A tőkejavak termelésének sine qua nonja a megtakarítás, vagyis az azonnali fogyasztásról való lemondás, illetve annak elhalasztása. Valóban, egy cselekvési folyamat során a cselekvő csak akkor lesz képes az egymásra következő és egyre időigényesebb közbenső stádiumok elérésére, ha először feladja annak lehetőségét, hogy
időben közelebbi eredménnyel járó cselekvésekre vállalkozzon. Más szóval, fel kell
adnia az aktuális emberi szükségletek kielégítésére alkalmas azonnali célok elérését
(azaz a fogyasztást). E fontos fogalom szemléltetésére a Böhm-Bawerk által adott
példát alkalmazzuk majd, ami a megtakarítás és a tőkejavakba való befektetés egy
elszigetelt helyzetben lévő egyéni cselekvő (csakúgy, mint Robinson Crusoe az ő
szigetén) által kivitelezett folyamatának magyarázatára szolgál.11
Tegyük fel, hogy Robinson Crusoe éppen csak megérkezett szigetére, és azzal
tölti idejét, hogy bogyókat szed két kezével, létfenntartásának egyedüli eszközeivel.
Minden egyes nap minden erejét a bogyók gyűjtésének szenteli, és eleget szed ahhoz, hogy képes legyen túlélni, sőt ahhoz, hogy naponta egy kicsivel többet ehessen.
Több hetes változatlan étrendet követően Robinson Crusoe rájött arra, hogy egy több
méter hosszú fahusánggal magasabbra és messzebbre érhet el, leverheti a termést a
bokrokról, és a szükséges bogyókat sokkal gyorsabban gyűjtheti össze. Az egyedüli probléma, hogy becslése szerint öt teljes napra van szüksége ahhoz, hogy találjon
egy megfelelő fát, amelyről levághatja a kiválasztott ágat, majd azt tökéletesítve, eltávolítva annak gallyait és leveleit, elkészítheti a kívánt fahusángot. Ez idő alatt arra
kényszerül majd, hogy időlegesen felhagyjon a bogyók gyűjtésével. Ha el akarja készíteni a fahusángot, egy időre csökkentenie kell a bogyók fogyasztását, és a fennmaradó mennyiséget félre kell tennie egy kosárban addig, amíg nem áll elegendő
mennyiség rendelkezésére ahhoz, hogy öt napig, a fahusáng elkészítésének várható
időtartamáig, életben maradjon. Miután megtervezte cselekvését, Robinson Crusoe
úgy dönt, hogy nekilát, ennélfogva pedig elsőként meg kell takarítania a nap mint
nap kézzel gyűjtött bogyók egy részét, ezzel a mennyiséggel csökkentve fogyasztását. Ez egyértelműen azt jelenti, hogy szükségszerűen áldozatot kell hoznia, amit
mindazonáltal úgy ítél meg, hogy az elérni kívánt célhoz viszonyítva megéri a fáradozást. Így hát úgy dönt, hogy heteken keresztül csökkenti fogyasztását (másképpen megfogalmazva megtakarít), miközben fennmaradó bogyóit egy kosárban elraktározza mindaddig, amíg akkora mennyiséget fel nem halmozott, ami meglátása szerint a husáng elkészítéséig elegendő lesz a létfenntartásra. Ez a példa mutatja,
hogy minden tőkejavakba történő befektetési folyamat előzetes megtakarítást, a fo-

sére, teszik lehetővé számunkra, hogy közgazdasági szempontból világosan megkülönböztessük a földet (vagy egy természeti erőforrást), ami minden esetben tartós, és a tőkejavakat, amelyek szigorú értelemben véve nem tartósak, és a termelési folyamat során felhasználásra kerülnek, ezáltal szükségszerűvé válik értékcsökkenésük figyelembevétele. Emiatt állította Hayek, hogy – a látszat ellenére – „a föld
tartós értéknövekedése is földet eredményez”.
11 Eugen von Böhm-Bawerk, Kapital und Kapitalzins: Positive Theorie des Kapitales (Innsbruck:
Verlag der Wagner’schen Universitäts-Buchhandlung, 1889), 107–135. oldal.
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gyasztás csökkentését igényeli, aminek a várható szint alá kell esnie.12 Miután Robinson Crusoe elegendő bogyót tett félre, öt napot azzal tölt, hogy egy olyan ágat
keres, amelyből, azt a fáról levágva és tökéletesítve, a fahusángot elkészítheti. Mit
eszik az alatt az öt nap alatt, ami a fahusáng elkészítéséhez, vagyis azon termelési
folyamathoz szükséges, ami miatt napi bogyógyűjtése szüneteltetésére kényszerül?
Egész egyszerűen azokat a bogyókat fogyasztja, amelyeket a kosárban felhalmozott
az ezt megelőző többhetes időszak alatt, amikor a szükséges mennyiséget megtakarította a kézzel szedett bogyókból, és bizonyos fokú éhséget érzett.
Ily módon, ha Robinson Crusoe számításai helyesek volnának, az ötödik nap végére elkészül a fahusáng (tőkejószág), ami egy, az őt addig lefoglaló kézzel történő bogyószedés közvetlen folyamatához képest (a megtakarítás öt napjával) időben eltolt,
közbenső stádiumot jelképez. Az elkészült fahusánggal Robinson Crusoe a számára
eddig kézzel hozzáférhetetlen helyeket is képes elérni, leverheti a termést a bokrokról,
bogyógyűjtésének hatékonyságát ezáltal tízszeresére növelve. Következésképpen innentől kezdve a fahusáng segítségével az életben maradáshoz szükséges bogyómenynyiséget tizedannyi idő alatt összegyűjtheti, fennmaradó idejében pedig pihenhet vagy
következő, számára sokkal fontosabb célok elérésére törekedhet (például egy kunyhó
építése, vagy vadászat az étrendjének színesítése érdekében, ruhák készítése).
Robinson Crusoe termelési folyamata, mint bármely másik, egyértelműen a vállalkozói kreativitásból, a cselekvő azon felismeréséből fakadó cselekedet eredménye,
hogy időigényesebb, több stádiumot magukban foglaló cselekvési folyamatok alkalmazásával előnyök érik, például számára értékesebb célokat érhet el. A cselekvési
vagy termelési folyamatok ilyenformán tőkejavakat eredményeznek, amik csupán
közbenső gazdasági javak egy olyan cselekvési folyamatban, amelynek célja még
nem valósult meg. A cselekvő csak abban az esetben hajlandó azonnali fogyasztásáról lemondani, azaz megtakarítani, ha úgy gondolja, hogy ily módon általa többre
értékelt célokat ér majd el (jelen esetben a tízszer annyi bogyó begyűjtése, mint amenynyire puszta kézzel képes lenne). Robinson Crusoenak muszáj továbbá jelenbeli cselekvését a lehető legmegfelelőbben összehangolni előrelátható jövőbeli magatartásával. Pontosabban, tartózkodnia kell attól, hogy olyan cselekvési folyamatokba fogjon
bele, amelyek túlságosan hosszúak a megtakarításaihoz viszonyítva. Végzetes lenne számára, ha egy tőkejószág előállításának folyamata közben félúton, anélkül hogy
célját elérné, elfogynának a bogyói, vagyis ha elfogyasztaná az összeset, amit félre-

12 A megtakarítás mindig tőkejavakat eredményez, még akkor is, ha kezdetben ezek mindössze fo-

gyasztási javak (példánk esetében a bogyók), amelyek nem kerülnek eladásra, vagy amelyeket nem fogyasztanak el. A későbbiekben néhány tőkejószág (a bogyók) helyébe fokozatosan másik lép (a fahusáng), amint a munkások (Robinson Crusoe) munkájukat és a természeti erőforrásokat egy olyan időigényes folyamat során egyesítik, amelyet az emberek képesek véghezvinni annak köszönhetően, hogy
számolhatnak az el nem adott fogyasztási javakkal (a félretett bogyók). Ennélfogva a megtakarítás először olyan tőkejavakat (a raktáron maradó eladatlan fogyasztási javak) eredményez, amelyek fokozatosan felhasználásra és más tőkejavak (a fahusáng) által helyettesítésre kerülnek.
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tett. Úgyszintén tartózkodnia kell attól is, hogy jövőbeli befektetési szükségleteihez
viszonyítva túl sokat takarítson meg, hiszen ily módon csak szükségtelenül mondana
le azonnali fogyasztásáról. Robinson Crusoe időpreferenciára vonatkozó szubjektív
értékelése az, ami képessé teszi őt arra, hogy jelenbeli cselekvését megfelelően összehangolja, illetve hozzáigazítsa jövőbeli szükségleteihez és magatartásához. Egyfelől
az a tény, hogy időpreferenciája nem tökéletes, lehetővé teszi számára, hogy jelenlegi fogyasztásának egy részét a többhetes időszak alatt tudatosan veszni hagyja annak
reményében, hogy így képes lesz elkészíteni a husángot. Másrészről az a tény, hogy
rendelkezik időpreferenciával, szolgál magyarázatul arra, hogy miért csupán olyan
tőkejavak előállítására fordít energiát, amelyeket egy meghatározott idő alatt el tud
készíteni, és amelyek mindössze néhány napi lemondást és takarékoskodást kívánnak
meg. Ha Robinson Crusoenak nem lenne időpreferenciája, semmi nem tartaná viszsza attól, hogy minden erejét egy kunyhó azonnali építésére fordítsa, ami például legalább egy hónapjába telne. Minden erejével egy olyan terv megvalósítására törekedne, amire nem lenne képes anélkül, hogy azt megelőzően ne halmozott volna fel nagy
mennyiségű bogyót. Ennek következtében vagy éhenhal, vagy pedig a meglévő megtakarításaival arányban nem álló beruházást hamarosan kénytelen lesz félbeszakítani vagy végleg abbahagyni. Mindenesetre fontos látni azt, hogy éppen a ténylegesen
megtakarított erőforrások (a kosárban lévő bogyók) teszik lehetővé Robinson Crusoe
számára az életben maradást az alatt az idő alatt, amit a tőkejószág előállítására fordít, és ami alatt felhagy a bogyók gyűjtésével. Még ha Robinson Crusoe a fahusánggal kétségkívül sokkal hatékonyabb is a bogyógyűjtésben, mint puszta kezeivel, ahhoz sem férhet kétség, hogy a husánggal történő bogyógyűjtés folyamata időben hoszszadalmasabb (több stádiumot foglal magában), mint a kézzel történő. Az emberek
takarékoskodó és vállakozói tevékenysége folytán a termelési folyamatok hossza és
időtartama jellemzően növekszik (például hogy összetettebbé váljanak, és több stádiumot foglaljanak magukban). Minél hosszabbá és időigényesebbé válnak ezek a folyamatok, jellemzően annál hatékonyabbak.
Egy fejlett gazdaságban, amelyben sok gazdasági szereplő egyidejűleg különböző szerepeket tölt be, a kapitalista kifejezést azon gazdasági szereplők megjelölésére
használjuk, amelyek szerepe éppen a megtakarítás, más szóval az, hogy kevesebbet
fogyasszanak annál, mint amennyit megtermelnek, valamint hogy a munkások rendelkezésére bocsássák azokat a forrásokat, amelyekre a megélhetéshez szükségük
van azon termelési folyamat tartama alatt, amelyben részt vesznek. (Robinson Crusoe
is kapitalistaként viselkedett, amikor bogyókat tett félre, amik később, a fahusáng elkészítésekor lehetővé tették számára az életben maradást.) Ilyenformán, amikor a kapitalista megtakarít, erőforrásokat (fogyasztási javakat) szabadít fel, amelyeket azon
munkások eltartására lehet fordítani, akik erejüket a végső fogyasztástól időben távolabbi termelési stádiumokra, mint például a tőkejavak termelésére fordítják.
Robinson Crusoe példájával ellentétben egy fejlett gazdaságban a termelési folyamatok rendkívül összetettek, időtartamukat tekintve pedig meglehetősen hosszúak. Ezek egymással összefüggő stádiumok sokaságát foglalják magukban, és számos
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másodlagos folyamatra oszlanak, melyeket az emberek az általuk folyamatosan indított megszámlálhatalan cselekvési terv során alkalmaznak. Példának okáért egy autó
legyártásának folyamata több száz vagy akár több ezer termelési stádiumból áll, és
ezáltal nagyon hosszú időt (akár több évet) igényel attól kezdve, hogy az autógyár
elkezdi a tervezést (a végső fogyasztástól legtávolabb eső stádium), megrendeli a
megfelelő anyagokat a beszállítóitól, ezeket végigfuttatja a különféle gyártósorokon,
megrendeli a motorhoz szükséges különböző alkatrészeket, valamint az összes tartozékot, mindaddig, amíg elérkezik a fogyasztáshoz legközelebbi stádiumokhoz, mint
például a kereskedésekhez történő terítés és szállítás, reklámkampányok kidolgozása, valamint az autó bemutatása és értékesítése a vásárlóközönség számára. Annak ellenére tehát, hogy egy gyár látogatásakor minden percben egy kész járművet látunk
legördülni a gyártósorról, nem szabad azzal ámítani magunkat, hogy minden egyes
autó termelési folyamata egy percig tart. Inkább tisztában kellene lennünk azzal, hogy
minden egyes autó több évig tartó, számos stádiumot felölelő termelési folyamatot
tesz szükségessé, ami a modell kigondolásával és megtervezésével kezdődik, és akkor fejeződik be, amikor az autót mint fogyasztási jószágot átadják büszke tulajdonosának. Azonkívül a modern társadalmakban az emberek jellemzően a termelési folyamatok különféle stádiumaira specializálódnak. Az egyre növekvő, mind horizontális, mind pedig vertikális munkamegosztás (még pontosabban kifejezve az ismeretek
megosztása) azt eredményezi, hogy az ismeretek megosztásának terjedésével és fokozódásával a termelési folyamat stádiumai folyamatosan további stádiumokra oszlanak. Meghatározott vállalatok és gazdasági szereplők jellemzően specializálódnak
e stádiumok valamelyikére. Az egyes stádiumokat külön-külön vizsgáló elemzés mellett a folyamatot vizsgálhatjuk az egyazon időben végbemenő fázisokra koncentrálva
is. A stádiumok mindegyike mindig a többivel egyidejűleg létezik, ezáltal pedig néhány ember a járművek (azon autók, amelyek a vásárlóközönség számára tíz év múlva lesznek elérhetőek) tervezésével tölti idejét, míg mások ezzel egyidejűleg anyagokat rendelnek a beszállítóktól, megint mások a gyártósorok mellett dolgoznak, ismét
mások pedig a kereskedelemre, a végső fogyasztáshoz nagyon közeli területre összpontosítják erejüket, elősegítve a már legyártott járművek értékesítését.
Ennélfogva nyilvánvaló, hogy hasonlóan ahhoz, hogy a husánggal rendelkező
„gazdag” és az azzal nem rendelkező „szegény” Robinson Crusoe közötti különbség abban a tőkejószágban rejlett, amire az előbbi előzetes takarékoskodás folytán
szert tett, az alapvető különbség a gazdag és a szegény társadalmak között nem abból ered, hogy az előbbi nagyobb odaadással dolgozna, de még csak nem is abból,
hogy nagyobb technikai tudás birtokában lenne. A különbség ezzel szemben többnyire annak következménye, hogy a gazdag államok a vállakozói szempontból bölcsen befektetett tőkejavak kiterjedtebb hálózatával rendelkeznek. Ezek a javak gépekből, szerszámokból, számítógépekből, épületekből, félgyártmányokból, szoftverekből stb. állnak, és létük az állampolgárok előzetes takarékoskodó magatartásának
köszönhető. Más szóval, a viszonylag gazdag társadalmak azért bírnak több vagyonnal, mert több időt halmoztak fel tőkejavak formájában, ami időben közelebb viszi
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őket sokkal értékesebb célok eléréséhez. Kétségtelen, hogy egy amerikai munkás
sokkal többet keres, mint egy indiai, ez azonban elsősorban annak köszönhető, hogy
az előbbinek sokkal több tőkejószág (traktor, számítógép, gép stb.) áll rendelkezésére, és az általa használt javak sokkal jobb minőségűek. Másképpen megfogalmazva,
mint azt korábban megtárgyaltuk, minél hosszabb egy termelési folyamat, jellemzően annál hatékonyabb. Egy modern traktor sokkal hatékonyabban szántja a földet,
mint egy római kori eke. Mindazonáltal a traktor egy olyan tőkejószág, amelynek
előállítása sokkal több, összetettebb és hosszadalmasabb stádiumból áll, mint amelyek egy római kori eke gyártásához szükségesek.
A modern gazdaság valódi termelési szerkezetét alkotó rendkívül összetett hálózatban szereplő tőkejavak nem állandóak, hanem mindig átmenetiek abban az értelemben, hogy a termelési folyamat során ﬁzikailag felhasználják, illetve elfogyasztják
őket, vagy elavulttá válnak. Más szóval, a munkaeszközök elhasználódása nem csak
ﬁzikai, hanem műszaki és gazdasági egyaránt (elavulás). Ennélfogva a tőkejavakat
meg kell óvni és karban kell tartani (ez Robinson Crusoe esetére vetítve azt jelenti, hogy vigyáznia kell husángjára, meg kell óvnia azt az elhasználódástól). Ez azt jelenti, hogy a vállakozóknak a meglévő tőkejavakat karban kell tartaniuk, és ami még
fontosabb, folyamatosan új tőkejavakat kell létrehozniuk, hogy pótolják azokat, amelyek elhasználódnak. Az értékcsökkenés a tőkejavaknak a termelési folyamat során
történő elhasználódására utal. Bizonyos minimális mértékű megtakarítás elengedhetetlen ahhoz, hogy az értékcsökkenést ellensúlyozni lehessen az elhasználódott vagy
devalválódott tőkejavak kicseréléséhez szükséges új tőkejavak előállítása révén. A
cselekvő számára ez az egyetlen módja annak, hogy termelési kapacitását változatlan szinten tartsa. Mi több, ha a stádiumok számát tovább akarja növelni, meg kívánja hosszabbítani és hatékonyabbá akarja tenni a folyamatokat, akkor az amortizáció
(a tőkejavak érték-csökkenését jelölő könyvelési fogalom) mértékének ellensúlyozásához szükséges minimális szintű megtakarításnál többet kell felhalmoznia. A megtakarításhoz a cselekvőnek a termeléshez viszonyítva csökkentenie kell fogyasztását.
Amennyiben eredményei (output) állandóak, csökkentenie kell aktuális fogyasztását,
amennyiben azonban eredményei növekszenek, képes lesz megtakarítani, tőkejavakat
felhalmozni fogyasztási szintjének viszonylagos változatlanul hagyása mellett. Mindazonáltal a megtakarítás mint mindig, még ez utóbbi esetben is egy növekvő eredmények által lehetővé tett növekvő mértékű fogyasztásról való lemondást feltételez.
Minden termelési folyamatban (azaz egymást követő stádiumok vagy tőkejavak
sorozatában) megkülönböztethetőek a végső fogyasztási jószághoz időben viszonylag közel eső stádiumok az időben attól viszonylag távolabb esőktől. Főszabályként
elmondható, hogy a tőkejavak átalakítása nehézkes, és minél közelebb vannak a fogyasztás végső stádiumához, konvertibilitásuk annál nehézkesebb. Mindazonáltal az
a tény, hogy a tőkejavak átalakítása bonyolult, nem jelenti azt, hogy a cselekvő cselekvési folyamata során ne kényszerülne gyakran cselekvése céljainak módosítására,
ezáltal pedig arra, hogy felülvizsgálja és átalakítsa a már befejezett stádiumokat,
azaz hogy a lehetséges mértékben átalakítsa a tőkejavakat. Mindenesetre, amikor a
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körülmények változnak, vagy a cselekvő megváltoztatja véleményét, és módosítja
cselekvése célját, fennáll annak a lehetősége, hogy az addig általa megtermelt tőkejavak teljesen haszontalanná válnak, vagy csak egy költséges átalakítást követően
lesznek hasznosíthatóak. Lehetséges, hogy a cselekvő valamilyen módon hasznosítani tudja a javakat, mégis úgy érzi majd, hogy ha előre tudta volna, hogy végül
azokra egy másik termelési folyamatban lesz szükség, akkor teljesen másként készítette volna azokat. Végül pedig rendkívül ritka az az eset, hogy egy tőkejószágot úgy
vonjanak ki a fogyasztásból, vagy a körülmények olyanok legyenek, hogy az tökéletesen hasznosítható legyen bármely más cselekvés során.
Ilyenformán látjuk a múlt hatását a jelenbeli cselekedeteken. A cselekvés, mint
azt meghatároztuk, minden esetben előretekintő, soha nem visszatekintő, a cselekvő
pedig egy tőkejószágot egy tervezett jövőbeli cselekvés alapján vesz ﬁgyelembe, nem
pedig annak anyagi tulajdonságai és nem is korábbi cselekvési tervek alapján.13 Mindazonáltal a múlt annyiban kétségkívül hatással van a jövőbeli cselekvésekre, hogy
meghatározza azok aktuális kiindulópontját. Az emberek számtalan vállalkozói hibát
követnek el, amikor kigondolják, elkezdik és véghezviszik cselekedeteiket. Következésképpen későbbi cselekedeteiknek egy jelenbeli helyzetből látnak neki, amin megpróbáltak volna változtatni, ha előre tudtak volna róla. Amennyiben azonban az események már meghatározott módon kibontakoztak, az emberek mindig arra törekednek, hogy a lehető legtöbbet hozzák ki aktuális helyzetükből jövőbeli céljaik elérését
szem előtt tartva. Miközben a tőkejavak nehezen konvertálhatóak, a befektetőknek sikerül jelentős „mobilitással” felruházni azokat az ilyen javak átruházásának különféle
módjait szabályozó dologi jogi és kötelmi jogi intézményeken keresztül. Ennélfogva
a rendkívül hosszú és összetett termelési folyamat lehetővé teszi a befektetők állandó
mobilitását a tőkejavak piacon történő cseréje és adásvétele által.14
Immáron készen állunk arra, hogy a tőke fogalmával foglalkozzunk, ami közgazdasági szempontból különbözik a tőkejavak fogalmától. Valójában a tőkét a tőkejavak

13 Ezen ok miatt Hayek különösen kritikus a tőkejószág hagyományos meghatározását illetően, mi-

szerint az egy emberek által előállított közbenső jószág. Hayek ezt a meghatározást a termelési költséget középpontba helyező értékelméletek maradványának, azon idejétmúlt nézetek örökségének tekinti,
amelyek egy dolog gazdasági tulajdonságaira vonatkozó magyarázatot az arra fordított energia mennyiségében keresték. A múlt, az múlt a tőkeelméletben éppúgy, mint a közgadaságtan bármely más területén. Azon fogalmak használata, amelyek egy dolog jelentőségét a múltbeli ráfordításokban mérik, csakis félrevezető lehet. (Hayek, The Pure Theory of Capital, 89. oldal). Hayek arra következtet, hogy a tőkeigénnyel kapcsolatos problémák szempontjából alapvető fontosságú az új termelőeszközök gyártásának lehetősége. A tőkeelméletben használatos fogalmak, különösen a különféle befektetési időszakokra vonatkozóak, mindig jövőbeli időszakra utalnak, minden esetben előre- és soha nem visszatekintőek.
14Egy demoralizált vállalkozó, aki fel kíván hagyni vállalkozásával, és máshol akar letelepedni, biztos lehet abban, hogy állandó mobilitással szembesül a piacon. A szerződések lehetővé teszik számára,
hogy eladásra kínálja vállalkozását, felszámolja azt, és újonnan keletkezett likviditását egy másik cég
megvásárlására fordítsa. Ily módon valódi, hatékony mobilitásra tesz szert, ami sokkal jelentősebb, mint
a tőkejószág pusztán fizikai és műszaki mobilitása, ami – mint láthattuk – meglehetősen korlátozott.
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piaci értékeként, egy szabadpiacon tőkejavakat vásárló, illetve eladó egyéni cselekvők által kikalkulált értékként határozzuk meg.15 Így tehát látjuk, hogy a tőke mindössze egy közgazdasági számítások során alkalmazott elvont fogalom vagy eszköz.
Másképpen megfogalmazva a tőke a vállalkozók által a tőkejavaknak tulajdonított
azon piaci érték szubjektív értékelése, illetve megítélése, amely alapján folyamatosan
adják-veszik azokat, miközben minden egyes ügylet során tisztán vállalkozói nyereség elérésére törekszenek. Ennélfogva egy szocialista gazdaságban, ahol sem szabadpiacok, sem pedig piaci árak nem léteznek, legfeljebb tőkejavakról beszélhetünk,
de semmiképpen sem tőkéről: az utóbbi minden esetben piacot, valamint az ott jelen lévő gazdasági szereplők által szabadon meghatározott piaci árakat feltételez. Ha
nem létezne a piaci árak és a termelési folyamatok közbenső stádiumait alkotó javak
tőkeértékének szubjektív megítélése, akkor egy fejlett társadalomban lehetetlen volna
megbecsülni vagy kiszámítani, hogy a tőkejavak alkalmazásával előállítani szándékozott áruk végső értéke ellensúlyozza-e a termelési folyamatok során felmerült költségeket, nem lenne lehetséges továbbá a különféle cselekvési folyamatokban közreműködő emberek erőfeszítéseinek összehangolt módon történő irányítása sem.16
Másutt megkíséreltünk rámutatni arra, hogy minden rendszerbeli korlátozás, ami
gátolja a vállalkozói tevékenység szabad gyakorlását, megakadályozza az embereket abban, hogy megszerezzék a cselekvéseik véghezviteléhez szükséges információt. Úgyszintén megakadályozza őket ezen információ átadásában, valamint abban,
hogy magatartásukat mások szükségleteinek ﬁgyelembevételével összehangolják.
Ennek értelmében a szocializmus, az állami intervencionalizmus és a hagyományos
jogelvekkel szembemenően bizonyos csoportoknak előjogokat biztosító gyakorlatra
jellemző erőszakos beavatkozás kisebb-nagyobb mértékben gátolja a vállalkozói tevékenység gyakorlását, ezáltal pedig az emberek összehangolt cselekvését, továbbá
jellemzően rendszerbeli zavarokat okoz a társadalom rendjében. A rendszerbeli koordinációs zavarok lehetnek intratemporálisak (egy időszakon belüli), vagy mint a
termelési folyamat különféle stádiumaihoz, illetve a tőkejavakhoz kapcsolódó emberi cselekvések esetében, intertemporálisak (időközi, több időszakot felölelő), amikor is azok az emberek, akik nem cselekedhetnek szabadon, jellemzően rosszul igazítják hozzá jelenbeli magatartásukat jövőbeli magatartásukhoz és szükségleteikhez.
Mint azt Robinson Crusoe elszigetelt termelési folyamatából láthatjuk, az intertemporális koordináció alapvető fontosságú minden időigényes emberi cselekvés

15 Mindazonáltal számos esetben kénytelenek leszünk a tőke kifejezést kevésbé szigorú értelemben

használni, utalva a termelési szerkezetet alkotó tőkejavak halmazára. A „tőke” e tágabb jelentését, szabadabb felfogását célozza Hayek a The Pure Theory of Capital című művének 54. oldalán, valamint
Lachmann a Capital and its Structure című művének 11. oldalán, ahol a „tőkét” anyagi erőforrások heterogén halmazaként határozza meg.
16 Pontosan ezt az alapvető érvet hozza fel Mises, aki szerint a gazdasági kalkuláció egy szocialista gazdaságban lehetetlen. Huerta de Soto, Socialismo, cálculo económico y función empresarial, 3–7.
fejezetek.
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szempontjából, különösen pedig a tőkejavakhoz kapcsolódó cselekvések szempontjából. Ez ad magyarázatot arra, hogy a vállalkozói tevékenység szabad gyakorlásának e területen történő lehetővé tétele kiemelkedő jelentőséggel bír. Ily módon a vállalkozók a piacon folyamatosan fedeznek fel proﬁtlehetőségeket, azt gondolva, hogy
tőkejavak újabb lehetséges kombinációira bukkantak, amikről azt gondolják, hogy
alul vannak értékelve azon piaci árhoz viszonyítva, amit becslésük szerint a jövőben
az általuk megtermelt fogyasztási javakért kaphatnak majd. Röviden megemlítjük az
állandó vásárlás és eladás, ismételt egyesítés, valamint újfajta tőkejavak gyártásának
folyamatát, ami egy jellemzően horizontális és vertikális irányban egyaránt folyamatosan terjedő, dinamikus és nagyon összetett termelési szerkezetet eredményez. Szabad vállalkozói tevékenység, illetve a tőkejavak és a pénz szabadpiaca nélkül lehetetlen a szükséges gazdasági számításokat elvégezni a termelési folyamat különféle
stádiumainak horizontális és vertikális irányú kiterjedését illetően. Ez széles körben
elterjedő koordinálatlan viselkedéshez vezet, ami a társadalmat kibillenti az egyensúlyából, és megakadályozza annak harmonikus fejlődését. Az intertemporális koordináció vállakozói folyamataiban vezető szerepet játszik egy jelentős piaci ár: a jelenbeli javak jövőbeli javakhoz viszonyított ára, közismertebb nevén a kamatláb, ami a
fogyasztás, a megtakarítás és a befektetés egymáshoz való viszonyát szabályozza egy
fejlett társadalomban. A következő részben ennek részletes vizsgálatára kerítünk sort.

A kamatláb
Mint láthattuk, egyéb körülmények változatlansága esetén az emberek saját értékrendjük
szerint a jelenbeli javakat mindig a jövőbeli javak elé helyezik. A szubjektív értékelésben
rejlő ezen különbség relatív intenzitása azonban emberenként lényegesen eltérő, és még
egyazon ember élete során is nagyban változhat a körülményeiben beálló változások
függvényében. Egyes emberek magas időpreferenciával bírnak, és a jelent sokkal többre
értékelik a jövőnél. Ennélfogva kizárólag abban az esetben hajlandóak feladni céljaik
azonnali elérését, ha úgy gondolják, illetve azt remélik, hogy ennek köszönhetően
elérhetik azon jövőbeli céljaikat, amelyeket személy szerint nagyon fontosnak tartanak.
Mások időpreferenciája alacsonyabb, és annak ellenére, hogy ők is többre értékelik a
jelenbeli javakat a jövőbeli javaknál, hajlamosabbak céjaik azonnali elérését feladni
olyan jövőbeli célokért cserébe, amelyeket alig tartanak értékesebbnek. A jelenbeli
javak jövőbeli javakhoz viszonyított szubjektív értékelésének pszichés intenzitásában
rejlő efféle különbség, ami minden egyes emberi cselekvő értékrendjében tükröződik,
azt jelenti, hogy egy olyan piacon, amely sok gazdasági szereplőt foglal magában,
melyek mindegyikének megvan a saját elhatárolható és változó időpreferenciája, a
kölcsönösen előnyös csereforgalom számos kedvező lehetőséget eredményez.
Ilyenformán az alacsony időpreferenciával bíró emberek hajlandóak lesznek feladni a jelenbeli javakat olyan jövőbeli javakért cserébe, amelyeket alig tartanak értékesebbnek, és olyan csereüzleteket fognak lebonyolítani, amelyek során jelenbe-
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li javaikat magasabb időpreferenciával rendelkező embereknek fogják átadni, akik a
jelent sokkal inkább értékelik, mint ők maguk. A vállalkozói tevékenységben benne
rejlő kreativitás és elővigyázatosság olyan piaci folyamatot eredményez, ami a jelenbeli javak piaci árát a jövőbeli javakhoz viszonyítva alaktítja ki. A kamatláb kifejezést a jelenbeli javak jövőbeli javakhoz viszonyított piaci árának megjelölésére használjuk. Feltéve, hogy a piacon számos cselekvés a pénz mint általánosan elfogadott
forgalmi eszköz használata mellett történik, a kamatláb az az ár, amit azért kell ﬁzetni, hogy azonnal hozzájussunk bizonyos számú pénzegységhez. Ez a hagyományosan bizonyos éves százalékban kifejezett ár jelzi a meghatározott időtartam végén
visszaﬁzetendő egységek számát. Egy 9 százalékos kamatláb például azt jelzi, hogy
a piaci tranzakciókat oly módon bonyolítják le, hogy lehetőség van azonnal hozzájutni 100 pénzegységhez (jelenbeli javak) cserébe azért az ígéretért, hogy egy évet
követően 109 pénzegységet (jövőbeli javak) térítünk vissza.17
Ilyenformán a kamatláb azon a piacon kialakult ár, ahol éppen a jelenbeli javak
szállítói, illetve eladói a megtakarítók, vagyis mindazok, akik viszonylag hajlandóbbak lemondani az azonnali fogyasztásról értékesebb jövőbeli javakért cserébe. A jelenbeli javak vásárlói mindazok, akik azonnali javakat és szolgáltatásokat fogyasztanak
(legyenek azok munkások, természeti erőforrások vagy tőkejavak tulajdonosai, illetve
ezek bármilyen kombinációja). Valójában a kamatlábat meghatározó jelenbeli és jövőbeli javak piaca a társadalom termelési stádiumainak egész szerkezetét felöleli, amelyben a megtakarítók vagy kapitalisták lemondanak az azonnali fogyasztásról, és a jelenbeli javakat az elsődleges, illetve eredeti termelési tényezők, valamint a tőkejavak tu17

A kamatláb valójában két különféle módon értelmezhető. Tekinthetünk rá a jelenlegi árak hányadosaként (amelyek közül az egyik egy ma rendelkezésre álló jószág árának felel meg, míg a másik
ugyanezen jószág holnapi árának), vagy a jelenbeli javak jövőbeli javakhoz viszonyított áraként. Mindkét elgondolás ugyanarra az eredményre vezet. Az előbbit képviseli Ludwig von Mises, aki szerint a
kamatláb az áruk árának aránya, nem pedig maga az ár. Mi itt, hasonlóan Murray N. Rothbardhoz, inkább az utóbbit tartjuk elfogadhatónak. A jelenbeli javak jövőbeli javakhoz viszonyított piaci áraként
meghatározott kamatláb részletes elemzése olvasható Murray N. Rothbard Man, Economy, and State:
A Treatise on Economic Principles című könyvében. Mindenesetre a kamatlábat ugyanúgy határozzuk meg, mint bármely más piaci árat. Az egyedüli különbség abban rejlik, hogy áruk és szolgáltatások pénzegységben kifejezett, kialakult piaci ára helyett a kamatláb az egyaránt pénzegységben meghatározott értékű jelenbeli javak jövőbeli javakért cserébe történő értékesítésén alapul. Annak ellenére, hogy azt az álláspontot támogatjuk, miszerint a kamatlábat kizárólag az időpreferencia határozza
meg (az időpreferencia által előidézett szubjektív értékelések a hasznosságot illetően), egy másik elmélet elfogadása (miszerint például többé-kevésbé a tőke határtermelékenysége határozza meg a kamatlábat) nem befolyásolja e könyv alapvető érvelését, miszerint a bankok egyre nagyobb méreteket
öltő kölcsönteremtése a termelési szerkezetre romboló hatással van. Ebben a vonatkozásban mondja
azt Charles E. Wainhouse, hogy Hayek állítása szerint a gazdasági ingadozásokra vonatkozó pénzügyi
elmélete konzisztens a modern kamatelméletek bármelyikével, és nem kell azt kizárólag azok egyikére
alapítani. A magyarázatot az aktuális kamatláb egyensúlyi kamatlábtól való eltérésének pénzügyi okai
szolgáltatják. „Empirical Evidence for Hayek’s Theory of Economic Fluctuations” (2. fejezet a Money
in Crisis: The Federal Reserve, the Economy and Monetary Reform című munkában, szerk. Barry N.
Siegel [San Francisco: Pacific Institute for Public Policy Research, 1984], 40. oldal).
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lajdonosainak (a munkások és a természeti erőforrások tulajdonosai) kínálják fel cserébe azon fogyasztási és tőkejavak kizárólagos tuﬂajdonjogáért, amelyek feltehetően nagyobb értéket fognak képviselni, amikor ezek termelése a jövőben lezárul. Amennyiben eltekintünk a tisztán vállalkozói nyereségek, illetve veszteségek pozitív vagy negatív hatásától, akkor ez az értékbeli különbség jellemzően egybeesik a kamatlábbal.
Jogi szempontból a jelenbeli javak jövőbeli javakra történő cseréje számos formát ölthet. Példának okáért egy szövetkezetben a munkások egyidejűleg kapitalistaként is cselekednek, amikor az egész termelési folyamat végéig várnak annak érdekében, hogy megszerezzék a végterméket és annak teljes értékét. Mindazonáltal a legtöbb esetben a munkások nem hajlandóak várni a termelési folyamat befejeződéséig,
illetve felvállalni az azzal együtt járó kockázatokat és bizonytalanságokat. Ennélfogva szövetkezetek alapítása helyett inkább eladják termelőerejük szolgáltatásait azonnali javakért cserébe. Munkaszerződést vagy vállalkozási szerződést kötnek, amely
alapján az, aki megelőlegezi számukra a jelenbeli javakat (a kapitalista, a megtakarító
vagy a jelenbeli javak szállítója), kizárólagos tulajdonjogot szerez a végtermék felett,
amint az elkészült. E kétfajta szerződés vegyítése is lehetséges. Nem ez a megfelelő
hely arra, hogy azokat a különféle jogi formákat elemezzük, amiket a jelenbeli javak
jövőbeli javakra történő cseréje ölt egy fejlett társadalomban. E formák továbbá nem
is befolyásolják az általunk ebben a könyvben kifejtett alapvető érvelést, noha elméleti és gyakorlati szempontból kétségtelenül nagy jelentőségűek.
Semmit sem jelent, hogy a pénzpiac, amelyen valaki kölcsönhöz juthat, amennyiben elfogadja a megfelelő kamat ﬁzetését, viszonylag kis részét képezi annak a piacnak, amelyen a jelenbeli javakat jövőbeli javakra cserélik, és ami felöleli a társadalom termelési szerkezetének egészét. Itt az eredeti termelőeszközök (munka és természeti erőforrások) és a tőkejavak tulajdonosai a jelenbeli javak vásárlójaként lépnek fel, míg a megtakarítók eladóként. Ennélfogva a rövid, közép- és hosszú távú
pénzpiac csupán egy része annak a sokkal szélesebb piacnak, amelyen a jelenbeli javakat jövőbeli javakra cserélik, és amihez viszonyítva csupán másodlagos és függő szerepet játszik annak ellenére, hogy a nagyközönség számára a pénzpiac a legszembetűnőbb és legkézzelfoghatóbb.18 Valójában minden további nélkül elképzelhető egy olyan társadalom, amelyben nem létezik pénzpiac, és a gazdasági szereplők
belső ﬁnanszírozás, illetve felhalmozott nyereség útján társulásokon, vállalatokon és
szövetkezeteken keresztül megtakarításaikat közvetlenül a termelésbe fektetik be.
Jóllehet, ebben az esetben egy nemlétező pénzpiacon nem alakulna ki semmiféle kamatláb, egyet azonban mégis meg lehetne határozni azon hányados által, amely mel18 Amit

a köznyelvben pénzpiacnak nevezünk, az valójában csupán a rövid lejáratú pénzek piaca.
Az igazi pénzpiac felöleli az egész piacot, amelyen az áruk és szolgáltatások pénzegységek ellenében
történő cseréje zajlik, továbbá amely a pénz árát és vásárlóerejét, valamint az áruk és szolgáltatások
pénzben kifejezett árát egyidejűleg meghatározzák. Éppen ezért teljesen félrevezető Marshall alábbi állítása: „A pénzpiac a pénz feletti rendelkezés piaca, az ott jelen lévő pénz értéke mindig megfelel a rövid lejáratú kölcsönök leszámítolási rátájának, illetve kamatlábának.” (Alfred Marshall, Money Credit
and Commerce [London: Macmillan, 1924], 14. oldal.)
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lett a jelenbeli javakat jövőbeli javakra cserélik a termelési folyamatok közbenső
stádiumai során. Ezen feltételek mellett a kamatlábat az a proﬁtráta határozná meg,
amely a termelési folyamat minden stádiumában jellemzően egyenlő volna az értékegységre és időegységre vetített nettó jövedelemmel. Habár ez a kamatláb nem közvetlenül megﬁgyelhető a piacon, és annak ellenére, hogy minden egyes vállalatnál,
minden egyes termelési folyamat során fontos külső tényezőket (a tisztán vállalkozói nyereség vagy veszteség összetevőit és kockázati prémiumot) foglal magában, a
gazdasági rendszer egyes stádiumai során megtermelt proﬁt jellemzően ehhez a kamatlábhoz igazodna. Ez annak a sajátságos vállakozói tevékenységnek tulajdonítható, ami a könyvek szerinti nyereségnek a termelési szerkezet különféle stádiumai során történő egyenletes elosztására irányul, feltételezve azt, hogy további változások
nem várhatóak, továbbá minden olyan lehetőséget, illetve alkalmat felfedeztek és kihasználtak már, ami vállalkozói nyereséget eredményezhet.19
A külvilágban az egyedüli közvetlenül megﬁgyelhető számadatok a bruttó kamatláb, illetve piaci kamatláb (ami azonos a hitelpiaci kamatlábbal), valamint az egyes
termelő tevékenységek (azaz a nettó jövedelem) által előidézett könyvek szerinti
bruttó nyereség. Az előbbi a fentiekben meghatározott kamatlábból és a szóban forgó műveletekre vonatkozó kockázati prémiumból tevődik össze, melyből le kell vonni (vagy hozzá kell adni) a várható inﬂációs (vagy deﬂációs) prémiumot, amit a jelenbeli javak jövőbeli javakra történő cseréje, valamint az ilyen ügyletekre vonatkozó
számítások során használatos pénzegység vásárlóerejének várható gyengülése (vagy
erősödése) esetére vesznek számításba. A második számadat, ami a piacon is közvetlenül megﬁgyelhető, a termelési folyamat egyes stádiumaiban kifejtett termelő tevékenységből származó könyvek szerinti bruttó nyereséget (azaz a nettó jövedelmet)
jelzi. Az előző bekezdésben foglalt deﬁníciónak megfelelően ez a nyereség jellemzően megegyezik a bruttó kamatlábbal, illetve piaci kamatlábbal, hozzáadva ahhoz a
tisztán vállalkozói nyereséget, illetve levonva abból a tisztán vállalkozói veszteséget.20
Mivel a vállalkozói nyereség vagy veszteség jellemzően minden piacon eltűnik a vállalkozók versengésének következtében, minden egyes termelő tevékenység adott időszakra vonatkozó könyvek szerinti nyeresége jellemzően megegyezik a bruttó piaci
kamatlábbal. Valójában azt mondhatjuk, hogy a vállalatok által egy üzleti év vonat19 Szigorú értelemben véve azonban a profitráta fogalmának nincs értelme a való életben. Csupán azért

került bemutatásra, hogy magyarázatként szolgáljon és segítse az olvasót a cikluselmélet megértésében.
Mises szavaival élve: „nyilvánvalóvá válik, hogy értelmetlen »profitrátáról«, »normál profitrátáról« vagy
»átlagos profitrátáról« beszélni.” A profitok vonatkozásában nem figyelhető meg semmilyen szabályszerűség, és soha nem leheteséges egyensúlyi helyzet elérése.” (Mises, Human Action, 297. oldal.)
20 Valójában a kamatláb, amely mellett a hitelpiacon kihelyezik a kölcsönöket, magában foglal egy
vállalkozói komponenst is, amiről nem tettünk említést a szövegben. Ez abból az elkerülhetetlen bizonytalanságból (nem pedig „kockázatból”) ered, hogy a társadalmi időpreferencia rátában rendszeresen állhatnak be változások, illetve más zavarok, amelyek ellen nem lehet védekezni. A hitelnyújtás minden
esetben szükségszerűen egy vállalkozói spekuláció, ami esetleg kudarccal és a kölcsönzött összeg egy
részének vagy egészének elvesztésével végződik. Minden kölcsön során kikötött és fizetett kamat nem
csupán alapkamatot, hanem vállalkozói nyereséget is magában foglal. Mises, Human Action, 536. oldal.

bank_1_tord.indd 228

2014.10.02. 11:25:01

A BANKI HITELEZÉS KITERJEDÉSE ÉS ENNEK HATÁSAI A GAZDASÁGI RENDSZERRE

229

kozásában kimutatott nyereség tartalmaz egy implicit kamatláb komponenst a vállalat kapitalista tulajdonosai által megtakarított és befektetett erőforrásokat illetően. Ez
az implicit komponens az, ami a kockázati tényezővel és a vállalat tisztán vállalkozói
tevékenységéből eredő nyereséggel vagy veszteséggel együtt előidézi a könyvek szerinti nyereséget. Ebből a szempontból lehetséges az, hogy egy vállalat könyvek szerinti nyereséget (nettó jövedelmet) mutasson ki akkor is, amikor valójában vállalkozói veszteséget szenvedett el, amikor a vállalkozói nyereség nem éri el a kapitalisták
által az üzleti év során a vállalataikba befektetett erőforrásokra vonatkozó implicit
bruttó piaci kamatláb komponens túllépéséhez szükséges mértéket.
Mindenesetre, függetlenül attól, hogy a kamat milyen külső formát ölt, a lényeg annak észben tartása, hogy piaci árként, illetve az időpreferencia szociális értékeként a
kamat egy fejlett társadalomban létfontosságú szerepet játszik a fogyasztók, a megtakarítók, a befektetők és a termelők magatartásának összehangolásában. Éppúgy, mint
ahogy Robinson Crusoe számára kritikus fontosságú volt cselekvéseinek összehangolása és az attól való tartózkodás, hogy a megtakarított jelenbeli javakból álló készletéhez képest aránytalan jövőbeli célokra fordítson energiát, ugyanez a probléma, az
intertemporális koordináció problémája merül fel folyamatosan a társadalomban.
Egy fejlett gazdaságban a jelenbeli és jövőbeli magatartásokat vállalkozói tevékenységen keresztül hangolják össze a piacon, ahol a jelenbeli javakat jövőbeli javakra cserélik és a kamatlábat, egy árufajta más árufajtához viszonyított piaci árát
meghatározzák. Ennélfogva minél jelentősebb a megtakarítás, vagyis minél nagyobb
mennyiségű jelenbeli javakat értékesítenek, illetve kínálnak értékesítésre, egyéb körülmények változatlansága esetén, annál alacsonyabb a jövőbeli javakhoz viszonyított áruk, ennélfogva pedig a piaci kamatláb is. Ez azt jelzi a vállalkozók számára,
hogy több jelenbeli jószág áll rendelkezésre, ami lehetővé teszi számukra, hogy termelési folyamataikban növeljék a stádiumok hosszát és komplexitását, ezáltal hatékonyabbá téve azokat. Ezzel szemben minél kevesebb a megtakarítás, vagyis –
egyéb körülmények változatlansága esetén – minél kevesebb gazdasági szereplő hajlandó feladni a jelenbeli javak azonnali fogyasztását, annál magasabb a piaci kamatláb. Következésképpen a magas piaci kamatláb azt jelzi, hogy viszonylag kevés a
megtakarítás. Ez egy nyilvánvaló jelzés, amire a vállalkozóknak ﬁgyelniük kellene
annak érdekében, hogy termelési folyamataikban ne növeljék túlzottan a különböző
stádiumok hosszát, aminek eredményeként koordinációs zavarok, illetve rossz megoldások keletkeznének, amelyek nagyban veszélyeztetnék a társadalom fenntartható, egészséges és harmonikus fejlődését. Röviden tehát a kamatláb azt jelzi a vállalkozók számára, hogy milyen új termelési stádiumokba vagy befektetési projektekbe kellene kezdeniük, illetve melyekbe nem annak érdekében, hogy a megtakarítók,
a fogyasztók és a befektetők magatartását a lehető leghumánusabb módon összehangolva tartsák, és megakadályozzák azt, hogy a különböző termelési szakaszok szükségtelenül rövidek maradjanak, illetve szükségtelenül hosszúvá váljanak.
Végül pedig hangsúlyoznunk kell, hogy a piaci kamatláb jellemzően változatlan
marad az időpiac, illetve a társadalom termelési szerkezetének egésze során, nem csu-
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pán intratemporálisan, azaz a piac különféle területein, hanem intertemporálisan is, vagyis a fogyasztáshoz közeli, illetve attól távolabbi termelési stádiumokban egyaránt.
Valójában, ha a jelenbeli javak előtérbe helyezésével némely, például a fogyasztáshoz
legközelebbi stádiumokban elérhető kamatláb magasabb a más, például a fogyasztástól legtávolabb eső stádiumokban elérhető kamatlábnál, akkor a nyereségorientált
vállalkozói erő önmagában arra fogja késztetni az embereket, hogy tőkét vonjanak ki
azon stádiumokból, amelyekben a kamatláb vagy proﬁtráta alacsonyabb, és olyanokba
fektessenek be, amelyekben a várható kamatláb vagy proﬁtráta magasabb.

A termelés szerkezete
Jóllehet csaknem lehetetlen diagramokon bemutatni a fejlett gazdaságot felépítő termelési stádiumok rendkívül komplex struktúráját, az V-1. ábra ennek a szerkezetnek
egy egyszerűsített verzióját szemlélteti. Azzal a céllal illesztjük be e helyütt, hogy
tisztázzuk a később kifejtendő elméleti érvelést.
Noha ez a diagram nem feltétlenül szükséges az alapvető elméleti érvelés magyarázatához, és valójában a Ludwig von Mises kvalitású szerzők soha nem alkalmazták
a tőkeelmélet és a konjunktúraciklusok elméletének bemutatásakor, sok teoretikus
mégis hasznosnak találta a valódi termelési folyamat stádiumait bemutató egyszerűsített diagramok használatát érvelésük érthetővé tétele érdekében.21
21

Az első teoretikus, aki egy az V-1. ábrával alapvetően azonos ábrát készített, William Stanley
Jevons volt. The Theory of Political Economy című könyvének 230. oldalán található egy diagram,
amelyen Jevons szerint az ox egyenes a befektetés időtartamát és az elért mindenkori csúcspontot jelzi,
míg az i a befektetett tőke összegét. Később, 1889-ben Eugen von Böhm-Bawerk alaposabb vizsgálatot végzett a tőkejavak egymásra következő stádiumainak szerkezetét, valamint e szerkezet diagramok
útján történő ábrázolását illetően. Azt javasolta, hogy e struktúrát egymásra következő évenkénti koncentrikus körök formájában mutassák be (a Böhm-Bawerk által alkalmazott kifejezés: konzentrische
Jahresringe), melyek mindegyike egy termelési stádiumot ír le, és a körök részben fedik a náluk nagyobbakat. Ez a fajta diagram a hozzá tartozó magyarázattal együtt megjelenik Böhm-Bawerk Kapital
und Kapitalzins című műve második kötetének, a Positive Theorie des Kapitalesnek a 114–115. oldalán. Böhm-Bawerk diagramjával az a legfőbb probléma, hogy az idő múlását nagyon esetlen módon ábrázolja, ezáltal szükségessé válik egy másik dimenzió (vertikális) ábrázolása is. Böhm-Bawerk könynyedén elkerülhette volna ezt a bonyodalmat azáltal, hogy koncentrikus köreit egymás tetejére helyezett hengerekkel helyettesíti úgy, hogy minden egyes henger alapja kisebb, mint az alatta lévőé (mint
egy többszintes köralakú esküvői torta, melyen az egyes szintek átmérője szintenként emelkedve csökken). Később Hayek úrrá lett ezen a nehézségen mára már klasszikusnak számító Prices and Production
című könyvének 1931. évi első kiadásában. Innentől kezdve, ha eltérően nem jelezzük, az e könyvből
származó idézetek mindegyike a második kiadásból való. A könyvben megtalálható egy az V-1. ábrához nagyban hasonlító ábra. Hayek ugyanezt a fajta ábrázolást alkalmazta (ezúttal azonban szinkronikus nézőpontban) 1941-ben megjelent, The Pure Theory of Capital című könyvében. Mi több, 1941-ben
Hayek készített egy előretekintő háromdimenziós diagramot a termelési folyamat különböző stádiumairól. Amennyi pozitívum a pontosság, hitelesség és választékosság terén e diagram javára írható, a nehezen érthetőség okán annyi negatívum a terhére is róható.
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Az V-1. ábrán szemléltetett termelési szerkezet stádiumai a tőkejavak és a fogyasztási javak termelését nem ﬁzikailag mutatja be, hanem azok pénzegységben kifejezett
értékét. A diagramtól balra látható, hogy feltevésünk szerint a termelési szerkezet öt
stádiumból áll, melyek sorszáma, Menger klasszikus osztályozásával összhangban, a
fogyasztás végső stádiumától számított távolsággal együtt nő. Következésképpen az
első stádium foglalja magában az alapvető (első szinten lévő) gazdasági javakat vagy
fogyasztási javakat, amelyek diagramunkon száz pénzegységnyi értékért cserélnek
gazdát. A második stádium a második szinten lévő gazdasági javakból, más szóval a
fogyasztáshoz legközelebb eső tőkejavakból áll. A harmadik, negyedik és ötödik stádium ehhez hasonlóan alakul, és az ötödik stádium esik legtávolabb a fogyasztástól. A
magyarázat egyszerűsítése érdekében feltételeztük, hogy minden egyes stádium egy
év időtartamot igényel, következésképpen az V-1. ábrán vázolt termelési folyamat öt
évig tart az ötödik stádiumbeli (a fogyasztástól legtávolabb levő) kezdettől az első stádiumban megjelenő végső fogyasztási javakig. Kétféleképpen tekinthetünk a vázlatunkban foglalt stádiumokra. Tekinthetjük azokat egymást követő termelési stádiumok halmazának, amiken keresztül kell menni mielőtt öt év elteltével elérünk a végső fogyasztási jószághoz (diakronikus nézőpont), vagy szemlélhetjük azokat egyidejű
stádiumokként, amelyek egyszerre, ugyanazon üzleti évben mennek végbe (szinkronikus nézőpont). Mint arra Böhm-Bawerk rámutatott, a diagram ez utóbbi értelmezése (a termelési folyamat szinkronizált stádiumok halmazaként történő ábrázolása)
nagyban hasonlít a népszámlálási adatokból készített korpiramisokra.
Ezek a piramisok a kor szerint osztályozott valós népesség keresztmetszeteit adják. Megﬁgyelhetők bennük az egyes korosztályokat alkotó emberek számában beálló változások (halandósági táblák), ez utóbbi értelmezés szerint a stádiumokra mint
egymást követő szakaszokra tekintünk.22
A nyilak diagramunkon a pénzbevételek áramlását jelölik, amelyeket az eredeti
termelőeszközök (munka és természeti erőforrások) tulajdonosai a termelési folyamat minden egyes stádiumában ﬁzetés vagy bérleti díj formájában, illetve a tőkejavak
tulajdonosai (kapitalisták vagy megtakarítók) hozam vagy könyvek szerinti nyereség formájában szereznek. Valójában, ha elsőként a példánk szerinti első stádiumot
vesszük szemügyre, láthatjuk, hogy a fogyasztók száz pénzegységet költenek fogyasztási javakra, ilyenformán ez a pénz a fogyasztási cikkeket előállító iparágakat
uraló kapitalisták tulajdonába kerül. Egy évvel korábban, a termelési folyamat második stádiumában ezek a kapitalisták előlegeztek meg nyolcvan pénzegységet megtakarításaikból a beruházási javakhoz (állótőkejavak) kapcsolódó szolgáltatások, va-

22 A tárgyi

eszköz leltár úgymond keresztmetszetét képezi a számos termelési folyamatnak, amik
eltérő hosszúságúak és különböző időpontokban kezdődtek. Ezáltal a nagyban eltérő fejlődési fázisokban átfogóan érvényes azokra. Összehasonlíthatjuk a népszámlálással, ami az emberi életutak keresztmetszetét adja, és ami a társadalom egyéni tagjait nagyban különböző életkorokban és stádiumokban
ragadja meg.
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lamint a más kapitalisták által megtermelt tőkejavak forgalmazása érdekében. Az
első stádiumban szereplő kapitalisták is ﬁzetnek tíz pénzegységet az eredeti termelőeszközök (munka és természeti erőforrások) tulajdonosainak, akiket közvetlenül az
utolsó fázisban, a fogyasztási javak termelése kapcsán bérelnek fel. Diagramunkon
ezt az eredeti termelőeszközök tulajdonosainak járó bért a függőleges nyíl jelöli, ami
az utolsó lépcsőfoktól (száz pénzegység) jobbra kezdődik, és a jobb oldali fenti celláig terjed, ami tíz pénzegységet tartalmaz. Mivel a fogyasztási javak stádiumában
szereplő kapitalisták nyolcvan pénzegységet előlegeztek meg a második stádiumbeli tőkejavak tulajdonosainak, tízet pedig a munkásoknak és a természeti erőforrások
tulajdonosainak (összesen tehát kilencven pénzegységet), egy év elteltével, amikor
száz pénzegységért értékesítik a fogyasztási javakat, könyvek szerinti nyereségre, illetve hozamra tesznek szert, ami az egy évvel korábbi megtakarításaikból megelőlegezett kilencven pénzegységből származik. A megelőlegezett kilencven pénzegység teljes összege, amit fogyasztásra fordíthattak volna, mégis inkább félretették és
befektették, valamint az egy év elteltével kapott száz pénzegység közötti különbözet megközelítőleg 11 százalékos (10:90=0,11) kamatlábnak felel meg. Könyvelési
szempontból ez az összeg proﬁtként jelenik meg a bevételkimutatásban, amit annak
érdekében állítottunk össze, hogy a fogyasztási javak stádiumában szereplő kapitalisták vállalkozói tevékenységéről képet adjon. Ez a proﬁt az V-1. ábra jobb alsó sarkában található cellában kerül feltüntetésre.
A további stádiumokat illetően ugyanezt a gondolatmenetet követhetjük. Például a harmadik stádiumbeli közbenső javakat birtokló kapitalisták a stádium elején
negyven pénzegységet előlegeztek meg, amikor ﬁzettek a negyedik stádiumban előállított tőkejavakért, tizenötöt pedig akkor, amikor az eredeti termelőeszközök (munka és természeti erőforrások) tulajdonosainak ﬁzettek. Cserébe a megelőlegezett ötvennégy pénzegységért e kapitalisták olyan termékek tulajdonosává váltak, amelyeket, amint azok elkészültek, hatvan pénzegysésért értékesítenek a második stádiumbeli kapitalistáknak. Ezáltal hat pénzegységnyi különbözetre tesznek szert, ami az ő
könyvek szerinti nyereségük, illetve hozamuk lesz, és ami szintén megközelíti a tizenegy százalékot. Ez a séma ismétlődik minden egyes stádiumban.
A diagram felső részén láthatóak a kapitalisták által minden egyes stádiumban az eredeti termelőeszközök (munka és természeti erőforrások) tulajdonosainak megelőlegezett összegek, melyek mindösszesen hetven pénzegységet tesznek ki
(18+16+14+12+10=70). A jobb oldalon egy oszlopban jelöljük az egyes stádiumokban elért könyvek szerinti nyereséget. Ez a nyereség tükrözi azt a könyvekben szereplő különbözetet, ami a kapitalisták által az egyes stádiumokban megelőlegezett
és a következő stádiumban értékesített temékért kapott pénzegységek között keletkezik. Mint tudjuk, ez a könyvek szerinti nyereség jellemzően megegyezik azzal a
hozammal, ami a kapitalisták által az egyes stádiumokban megtakarított és a korábbi
stádiumokban szereplő kapitalisták, valamint az eredeti termelőeszközök tulajdonosai részére megelőlegezett összegből származik. A bevételek és kiadások könyvekben szereplő különbözetének teljes összege az egyes stádiumokban harminc pénz-
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egység, amit ha hozzáadunk az eredeti termelőeszközök révén szerzett hetven pénzegységhez, megkapjuk a száz pénzegységnyi nettó bevételt, ami pontosan ugyanannyi, mint a végső fogyasztási javakra a termelési folyamat során fordított összeg.

Néhány további tényező
Most pedig meg kell vitatnunk néhány további fontos tényezőt a termelési folyamat
stádiumait bemutató vázlatunkban:
1. Az egyes stádiumok időtartamának tetszőleges megválasztása
Először is el kell hogy mondjuk, a döntés, miszerint minden egyes stádium időtartamát egy évben határoztuk meg, teljesen tetszőleges volt, és bármilyen más időtartamot választhattunk volna. Azért döntöttünk az egy év mellett, mert ez a leggyakrabban alkalmazott üzleti, illetve könyvelési időtartam, ezáltal megkönnyíti a
termelési stádiumokról készített szemléltető vázlatunk megértését.
2. A „termelés átlagos időtartama” mint téves fogalom használatának mellőzése
Másrészt felhívjuk a figyelmet arra, hogy a termelési folyamat időtartamának öt évben történő meghatározása példánkban szintén teljesen tetszőleges. Mint tudjuk,
a modern termelési folyamatok rendkívül összetettek, és szektoronként, illetve vállalatonként nagyban különböznek a stádiumok számát és tartamát illetően. Mindenesetre szükségtelen és értelmetlen a „termelés átlagos időtartamára” hivatkozni,
ugyanis bármely konkrét termelési folyamat hosszára vonatkozó a priori becslések
az adott folyamat függvényei. Köztudott, hogy a tőkejavak valójában egy vállalkozó által indított termelési folyamat közbenső stádiumai. Szubjektív szempontból
egy termelési folyamatnak minden esetben van egy kezdete, az a konkrét pillanat,
amikor a cselekvő először felismeri, hogy egy adott cél értékes számára, valamint
olyan közbenső stádiumokból álló bizonyos halmaza, amelyeket előzetesen elképzel,
és később cselekvése során igyekszik megvalósítani. Ilyenformán elemzésünk nem a
„termelés átlagos időtartamának” fogalmán alapul, ezáltal védett az arra vonatkozó
elméletet érintő kritikákkal szemben.23 Valójában minden termelési időszaknak megvan a maga kezdete, és nem vezethető vissza a végtelenségig, csupán addig a meghatározott időpontig, amikor egy vállalkozó azon cél hajszolásába kezdett, ami termelési folyamatának elképzelt végső stádiumát alkotja.24 Következésképpen a termelés első stádiuma pontosan abban a pillanatban kezdődik, amikor a vállalkozó
elképzeli a folyamat végső stádiumát (egy fogyasztási vagy egy tőkejószágot). Az

23 John B. Clark, „The Genesis of Capital”, Yale Review 2 (1893. november): 302–315. oldal.
24 Ludwig von Mises nagyon határozottan állítja, hogy „a jelenleg rendelkezésre álló tőkejavak ter-

melésére a múltban fordított idő hossza egyáltalán nem számít. E tőkejavakat kizárólag a jövőbeli szükségletek kielégítéséhez mért hasznosságuk alapján értékelik. A »termelés átlagos időtartama« egy üres
fogalom.” (Mises, Human Action, 489. oldal.)
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első stádium meghatározásakor teljesen irreleváns, hogy a szóban forgó termelési folyamat együtt jár-e tőkejavak, illetve korábban befejezett termelési tényezők felhasználásával, amelyekről korábban senki sem gondolta volna, hogy egyáltalán felhasználják őket. Egy termelési folyamatban szükségtelen továbbá időben a végtelenségig
visszavezetni a stádiumok egy adott sorozatának kezdetét, mivel bármely korábban
előállított tőkejószág, amelyet valamely okból bizonyos ideig nem használnak fel,
végül maga is „eredeti” erőforrássá válik. E tekintetben hasonló minden más természeti
erőforráshoz, ami bevételt generál, és amire a cselekvő ennek ellenére csupán egy újabb
kiindulópontként tekint cselekvési folyamatában.25 Összefoglalva, mindig minden
termelési folyamat előretekintő, kezdetük nem beazonosítható, végük előrelátható,
tartamuk az adott folyamattól függően változik, azonban soha sem végtelen vagy
meghatározatlan. Következésképpen a feltételezésen alapuló, fantazmagórikus átlagos
termelési időtartamokra alapított visszatekintő számítások értelmetlenek.
3. Beruházási tőke (állótőke) és forgótőke
Harmadrészt helyes megállapítás a termelési stádiumokra vonatkozó ábrázolásunkat
illetően, hogy az nemcsak állótőkejavakat, hanem forgótőkejavakat és tartós fogyasztási javakat is tartalmaz. Egy előretekintő emberi cselekvő szempontjából az állótőkejavak és a forgótőkejavak közötti különbségtétel irreleváns, mivel az többnyire
a javak fizikai tulajdonságain alapul, és különösen attól függ, hogy ezekre a javakra
mint „befejezettekre” tekintünk-e, avagy sem. Valójában amikor állótőkejavak egy
termelési folyamat részévé válnak, azokat „befejezettnek”, míg a forgótőkejavakat
félgyártmányoknak vagy egy közbenső termelési folyamat szereplőinek tekintjük.
Ugyanakkor a fogyasztásra irányuló termelési folyamatokra vonatkozó szubjektivista felfogás szerint mind az állótőkejavak, mind pedig a forgótőkejavak közbenső stádiumokat testesítenek meg egy olyan cselekvési folyamatban, ami csak akkor
fejeződik be, amikor a végső fogyasztási jószág kielégíti a fogyasztók kívánságait.
Ennélfogva közgazdasági értelemben nincs értelme a kettő közötti különbségtételnek.
Ugyanez elmondható a minden egyes termelési stádiumban raktáron tartott közbenső javak készletéről. Ezek a forgótőke részének tekintett készletek alkotják az
egyik legjelentősebb komponensét az egyes stádiumok értékének egy termelési folyamatban. Kimutatták továbbá, hogy a gazdaság fejlődésével és virágzásával ezek a
készletek fontosabbá válnak, mivel lehetővé teszik a különböző vállalatok számára,
hogy minimalizálják a szállítási idő meghosszabbodásához vezető váratlan hiányokban, illetve a forgalom elakadásában megnyilvánuló látens kockázatokat. Ily módon
25 Rothbard kiemeli továbbá, hogy a csatornák segítségével öntözött vagy az erdőirtás következtében megváltoztatott föld egy jelenbeli, állandó adottsággá vált. Mivel ez egy jelenbeli adottság, ami
nem használódott el a termelési folyamat során, ezáltal nem kell helyettesíteni, meghatározásunk szerint ez a „földtényező”. Rothbard arra következtet, hogy ha az állandót elválasztjuk az időleges változásoktól, láthatjuk, hogy a termelés szerkezete időben nem nyúlik vissza a végtelenségig, hanem viszonylag rövid idő alatt lezárul.
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a raktárkészletek minden szinten (nemcsak a fogyasztás szintjén, hanem a közbenső
javak szintjén is) lehetővé teszik a vásárlók számára, hogy a javak egyre szélesebb
választékából választhassanak, és azokhoz azonnal hozzájussanak. Így a termelési
folyamatok meghosszabbodásának egyik megnyilvánulása éppen a közbenső javak
raktárkészleteinek folyamatos növekedése.
4. A tartós fogyasztási javak szerepe
Negyedrészt a tartós fogyasztási javak emberi szükségleteket elégítenek ki nagyon
hosszú időn keresztül. Ezért azok egyidejűleg részét képezik számos stádiumnak: a
fogyasztás végső stádiumának és különféle azt megelőző stádiumoknak, azok tartama
szerint. Mindenesetre céljaink szempontjából irreleváns, hogy a fogyasztónak esetleg éveken vagy stádiumokon keresztül várnia kell, mielőtt élvezhetné a fogyasztási
jószág nyújtotta szolgáltatásokat. Csak akkor érjük el az V-1. ábrán feltüntetett utolsó
stádiumot, a fogyasztás stádiumát, amikor e szolgáltatásokat közvetlenül igénybe
vesszük. Azok az évek, amiket a tulajdonos a tartós fogyasztási javainak fenntartására
és gondozására fordít annak érdekében, hogy azok a jövőben folyamatosan fogyasztói
szolgáltatásokat nyújtsanak részére, megfelelnek a fenti, a fogyasztástól egyre távolabb
eső stádiumoknak: első, második, harmadik, negyedik stb. stádium.26 Ennélfogva a
termelési folyamatok meghosszabbodása és stádiumaik számának megnövekedése
többek között éppen abban nyilvánul meg, hogy egyre nagyobb számban termelnek
egyre jobb minőségű és egyre hosszabb élettartamú tartós fogyasztási javakat.27
5. A könyvek szerinti nyereségnek, illetve hozamnak az egyes stádiumok során történő egyenletes elosztását célzó tendencia
Az ötödik alapvető pont, amit hangsúlyoznunk kell, a következő: A piacon létezik egy
a vállalkozói szellem ereje által irányított trend, ami minden gazdasági tevékenység
során a hozamok egyenletes elosztását célozza. Ez nemcsak horizontálisan, minden
egyes termelési stádiumban megy végbe, hanem vertikálisan, az egyes stádiumok között is. Valójában amikor a hozamokban egyenlőtlenségek fedezhetők fel, az üzletemberek energiájukat, kreatív kapacitásukat és befektetéseiket azon tevékenységek-

26 F. A.

Hayek magyarázata szerint az ilyen javaktól várt jövőbeli szolgáltatások különböző részleteit ebben az esetben úgy kell elképzelni, mint amik a termelés különböző, az e szolgáltatások esedékessé válásáig tartó időintervallummal megegyező stádiumaihoz tartoznak. E tekintetben a tartós
fogyasztási javak és a tőkejavak közötti ekvivalenciát Eugen von Böhm-Bawerk már korábban felismerte. Álláspontja szerint „a szolgáltatások időben távolabbi részleteinek értéke a jövőbeli javak értékének sorsát osztja”.
27 Roger W. Garrison ezen túlmenően úgy érvelt, hogy mindazon fogyasztási javakat, amelyek az
idő múltával használt cikként is értékesíthetőek, közgazdasági szempontból tőkejavaknak kell tekinteni. Valójában a tartósnak tekintett fogyasztási javak egyidejűleg részét képezik a termelési folyamat egymásra következő stádiumainak annak ellenére, hogy jogilag a fogyasztókhoz tartoznak, mivel ők óvják,
védik azokat, valamint ők tartják fenn azok termelési kapacitását, és ennek köszönhetően sok éven keresztül közvetlenül nyújtanak fogyasztói szolgáltatásokat. Roger Garrison, „The Austrian-Neoclassical
Relation: A Study in Monetary Dynamics”, doktori disszertáció (University of Virginia, 1981), 45. oldal.
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nek fogják szentelni, amelyek viszonylag magasabb profitot termelnek, és a továbbiakban ezeket nem fordítják olyan tevékenységekre, amelyek alacsonyabb profitot
nyújtanak. Szembetűnő az V-1. ábrán bemutatott példából, hogy a könyvek szerinti
nyereség rátája, avagy a bevételek és a kiadások közötti relatív különbözet minden
egyes stádiumban megegyezik: megközelítőleg évi 11%. Amennyiben más lenne a
helyzet, azaz ha a stádiumok egyikében a könyvek szerinti nyereség, illetve hozam rátája magasabb lenne, tőkekivonás menne végbe, és a termelési erőforrásokat
kivonnák az alacsonyabb profitot termelő stádiumokból, és azokat a nyereségesebbek felé irányítanák. Az erőforrások kivonása egészen addig történik, amíg a rendeltetési stádiumban a tőkejavak és az eredeti termelőeszközök iránti nagyobb kereslet azt
nem eredményezi, hogy ebben a stádiumban többet költenek ezekre a komponensekre,
és a végső javak nagyobb mennyisége leszorítja az árakat egészen addig, amíg a
bevételek és kiadások közötti különbözet nem csökken, utat engedve a többi termelési
stádiuméval egyenlő mértékű profitráta kialakulásának. Ez a mikroökonómiai érvelés
elengedhetetlen annak megértéséhez, hogy miért módosítják a termelési stádiumok
számát és hosszát. E változásokat a későbbiekben részletekbe menően megvizsgáljuk.
6. Bruttó és nettó befektetés, illetve megtakarítás
Hatodrészt, habár az V-1. ábrán bemutatott példában az eredeti termelőeszközök tulajdonosai és a kapitalisták nyereség, illetve hozam formájában megnyilvánuló nettó összjövedelme (100 pénzegység) pontosan megegyezik az adott időszak során
fogyasztási javakra költött összeggel, ezáltal pedig a nettó megtakarítás nullával
egyenlő, a bruttó megtakarítás és befektetés jelentős mértékű. A bruttó megtakarítást és
befektetést az V-1. táblázatban mutatjuk be, melynek bal oldalán kerül feltüntetésre az
egyes stádiumokban a megtakarítók által jövőbeli javakért cserébe felajánlott jelenbeli
javak kínálata. A táblázat jobb odalán látható a jelenbeli javak iránt a jövőbeli javakat
szolgáltatók, többnyire az eredeti termelőeszközök (munka és természeti erőforrások)
tulajdonosai és a korábbi stádiumok kapitalistái által támasztott megfelelő kereslet.
Megfigyelhetjük a táblázatból, hogy a bruttó megtakarítás, illetve a jelenbeli javak
teljes kínálata 270 pénzegységet tesz ki, ami megfelel a bruttó összjövedelemnek
a gazdasági rendszerben, és ami 2,7-szerese az év során végső fogyasztási javakra
költött összegnek. Ez a bruttó megtakarítás azonos a pénzügyi év során befektetett
bruttó összeggel, amit a kapitalisták természeti erőforrásokra, munkára és a termelési
folyamat korábbi stádiumaiból származó tőkejavakra költöttek.28

28

Az V-1. táblázathoz hasonló táblázatokat már Böhm-Bawerk is készített ugyanezen célból. Ő
volt az első, aki az egyes termelési stádiumoknál az értéket az adott stádiumban létrehozott termék
elkészítésére fordított, munkával tölött években tüntette fel az 1889. évi Capital and Interest című
műve második kötetének 108–109. oldalán. Később, 1929-ben F. A. Hayek ugyanezt végezte el, de
nagyobb pontossággal „Gibt es einen ’Widersinn des Sparens’?” című cikkében (Zeitschrift für Nationalökonomie 1, 3. szám). Hayek saját bevallása szerint pontosan az ilyen táblázatok nehézkes ábrázolásmódját kívánta egyszerűsíteni, ami a termelési stádiumokat bemutató diagram elkészítéséhez vezetett, amely könyvünkben az V-1. ábrán került bemutatásra.
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20 Kapitalisták részére 5. stádium

V-1. táblázat. A jelenbeli javakra vonatkozó kereslet és kínálat
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7. Éves bruttó és nettó jövedelem
Hetedrészt a termelési folyamat különböző stádiumainak vázlatát bemutató V-1. ábránkra tekinthetünk úgy, mint a tőkejavak és a pénz áramlásának ábrázolására. Valójában a tőkejavak „lefelé” áramlanak, azaz a fogyasztástól legtávolabbi stádiumoktól
az ahhoz legközelebbi felé, a pénz pedig az ellenkező irányba. Más szóval a pénzegységeket először a végső fogyasztási javakért való fizetésre használják, és onnantól
kezdve fokozatosan felfelé haladnak a termelési stádiumok skáláján, mígnem elérik a fogyasztástól legtávolabb eső stádiumokat. Következésképpen, az adott időszak bruttó pénzbevételének meghatározásához az időszak során végrehajtott összes
tranzakciót összeadjuk (pénzegységben kifejezve) alulról felfelé haladva. A részletekért lásd az V-2. táblázatot.
V-2. táblázat. Az éves bruttó kibocsátás és nettó jövedelem
Az éves bruttó kibocsátás
100 pénzegységnyi végső fogyasztás
a jelenbeli javak 270 pénzegységnyi teljes kínálata
Bruttó megtakarítás és befektetés
az V-1. táblázatban részletezetteknek megfelelően
Bruttó összkibocsátás: 370 pénzegység
Az éves nettó jövedelem
a) Kapitalisták nettó
jövedelme
(könyvek szerinti
nyereség, illetve
hozam az egyes
stádiumokban)

Kapitalisták 1. stádiumban
Kapitalisták 2. stádiumban
Kapitalisták 3. stádiumban
Kapitalisták 4. stádiumban
Kapitalisták 5. stádiumban

100
80
60
40
20

–
–
–
–
–

90
72
54
36
18

A kapitalisták könyvek
szerinti össznyeresége
(hozama) vagy nettó
összjövedelme az összes
stádiumot együttvéve
b) Az eredeti
termelőeszközök
tulajdonosainak
nettó jövedelme

=
=
=
=
=

10
8
6
4
2
30

pénzegység

Az 1. stádiumból
Az 2. stádiumból
Az 3. stádiumból
Az 4. stádiumból
Az 5. stádiumból

10
12
14
16
18

Az eredeti termelőeszközök
tulajdonosainak nettó
összjövedelme:
Nettó összjövedelem
= Összfogyasztás

70

pénzegység

100

pénzegység

KÖVETKEZTETÉS: Az éves bruttó összkibocsátás a nettó jövedelem 3,7-szerese
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E táblázatból láthatjuk, hogy az adott időszak bruttó jövedelme 370 pénzegység.
Ebből az összegből 100 pénzegység a nettó jövedelem, amit teljes egészében a végső
fogyasztási javakra költenek, 270 pénzegység pedig a jelenbeli javakra vonatkozó
kínálat, illetve bruttó megtakarítás, ami megegyezik az adott időszak alatt a jelenbeli
javak iránti bruttó összkereslettel. Az V-2. táblázatban foglalt számításaink szerint
az alábbi összefüggés áll fenn az egy időszakra vetített bruttó jövedelem és nettó
jövedelem között: a bruttó jövedelem a nettó jövedelem 3,7-szerese. Ennek fényében
összefüggés van a fogyasztási javakra költött pénzegységes száma és a tőkejavakra
költött annál sokkal nagyobb szám között. Ezt az arányt jelöli az V-1. táblázatban
a végső stádiumnak, a fogyasztási javak stádiumának megfelelő, árnyalás nélküli
rész, szemben a többi stádiumra – ideértve a táblázat felső részén ábrázolt termelési
tényezők nettó pénzbevételét is – vonatkozó árnyalt részekkel. Ennélfogva megkérdőjelezhetetlen tény, hogy a közbenső javakra fordított pénzösszeg bármilyen
időszakot alapul véve sokkal nagyobb, mint ugyanazon időszak során a fogyasztási
javakra és szolgáltatásokra fordított összeg. Érdekességképpen megjegyezzük, hogy
még az Adam Smithhez hasonló briliáns elmék is elkövettek szerencsétlen hibákat, amikor ennek az alapvető gazdasági ténynek a felismerésére került sor. Valójában – Adam Smith szerint – a különféle kereskedők között forgó javak értéke soha
nem haladhatja meg a kereskedők és fogyasztók között forgó javak értékét, ugyanis
bármit is vásárolnak a kereskedők, azt végül úgyis fogyasztók részére fogják értékesíteni.

A nemzeti jövedelem elszámolása során alkalmazott gazdasági
mérőszámok kritikája
Az általunk meghatározottak szerint számított bruttó jövedelem összege, valamint
annak elosztása a termelési folyamat különböző stádiumai között elengedhetetlen
a társadalomban végbemenő gazdasági folyamat helyes megértéséhez. Valójában
a tőkejavak stádiumainak szerkezete és a tőkejavak pénzegységben kifejezett értéke nem olyan mérőszámok, amiket ha egyszer elértek, akkor automatikusan és
korlátlanul fenn lehetne tartani anélkül, hogy figyelemmel lennénk azokra az emberi
döntésekre, amiket a vállalkozóknak folyamatosan és akaratlagosan meg kell hozniuk azt illetően, hogy növeljék, változatlan szinten tartsák vagy csökkentsék azokat a
termelési stádiumokat, amikre a múltban vállalkoztak.
Más szóval az, hogy a termelési stádiumok egy adott szerkezete változatlan marad, illetve szűkebbé vagy szélesebbé válva változik-e, kizárólag annak függvénye,
hogy az egyes stádiumok vállalkozóinak szubjektív döntése alapján megéri-e számukra pénzjövedelmük ugyanakkora hányadát újra befektetni, vagy épp ellenkezőleg úgy gondolják, hogy előnyösebb számukra ennek az aránynak csökkentés vagy
növelés útján történő módosítása. Hayek szavaival élve:
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Bármely termelési folyamatot képviselő vállalkozóhoz bármely adott időpontban befolyó
pénzáramlás minden esetben a fennálló termelési mód veszélyeztetése nélkül fogyasztásra fordítható nettó jövedelemből és olyan részekből áll, amiket folyamatosan újra be kell
fektetni. Az azonban kizárólag rajta múlik, hogy pénzbeli összjövedelmének ugyanakkora hányadát fekteti be, mint korábban. A döntését befolyásoló fő tényező az adott közbenső termék előállításától várt proﬁt nagysága.29

Következésképpen semmiféle természeti törvény nem kényszeríti a vállalkozókat
arra, hogy jövedelmük ugyanakkora részét fektessék be ismét, mint azt korábban a
tőkejavakba történő befektetés során tették. Ezzel szemben a befektetés aránya az
egyes időpontokban irányadó sajátos körülmények, így különösen a vállalkozóknak
a termelési folyamat egyes stádiumaiban realizálni remélt profitot illető elvárásainak
függvénye. Ez analitikus szempontból azt jelenti, hogy nagyon fontos a bruttó jövedelem összegének alakulására koncentrálni, mint azt diagramunk is teszi, ahelyett
hogy kizárólag a nettó értékekre fordítanánk figyelmet, mint az általában szokásos.
Látjuk tehát, hogy egy termelési szerkezetet még akkor is az egyes termelési stádiumok során fogyasztási javakra és szolgáltatásokra költött összeget többszörösen
meghaladó, jelentős mértékű bruttó megtakarítás és befektetés tartja fenn, ha a nettó
megtakarítás nullával egyenlő. Következésképpen a megoldás a bruttó megtakarítás
és befektetés vizsgálatában rejlik, ami nem más, mint a végső fogyasztást megelőző
közbenső javak stádiumai során elköltött összérték pénzben kifejezve. Ez az összeg
rejtve marad előttünk, ha kizárólag a nettó számviteli adatokra koncentrálunk.
Éppen emiatt kell különösen kritikusnak lennünk a nemzeti jövedelem elszámolására vonatkozó hagyományos gazdasági mérőszámokkal szemben. Példának okáért a bruttó nemzeti termék (GNP) hagyományos fogalma tartalmazza a bruttó szót,
ugyanakkor semmilyen módon nem tükrözi a termelési szerkezet egészére az év során fordított bruttó jövedelem valós mértékét. Egyrészt a GNP-adatok eltitkolják azt
a tényt, miszerint a termelési folyamat különféle stádiumokból épül fel. Másrészt
ami még jelentősebb, és fontos következményekkel jár, az az, hogy a bruttó nemzeti
termék, a nevében szereplő bruttó szó ellenére, nem tükrözi azt a bruttó pénzbeli ráfordítást, ami a gazdaság minden termelési stádiumában, illetve szektorában végbemegy. Ennek oka, hogy azt kizárólag a végfelhasználók részére értékesített áruk és
szolgáltatások termelésére alapítják. A bruttó nemzeti termék valójában a hozzáadott
érték szűk számviteli kritériumán nyugszik, ami idegen a közgazdaságtan alaptörvényeitől. Az kizárólag az év során megtermelt fogyasztási javak és szolgáltatások,
29 Hayek, Prices and Production, 49. oldal. Éppen ezért értelmetlen a tőkére vonatkozó azon felfogás, miszerint az önmagától újratermelődő anyagi eszközök homogén halmaza. E nézet szószólói között megtalálhatjuk J. B. Clarkot és F. H. Knightot. Az általános egyensúly fogalmával együtt ez az elméleti alapja a „jövedelem körkörös áramlására” vonatkozó rendkívül idejétmúlt modellnek, ami majdnem minden közgazdasági tankönyvben megjelenik annak ellenére, hogy félrevezető, és nem tükrözi a
termelési folyamat stádiumokból álló időbeli szerkezetét, mint az V-1. ábra.
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valamint a végső tőkejavak értékét összegzi. Nem foglalja magában a közbenső javakat, amik a termelési folyamat stádiumait alkotják, és az üzleti év során egy stádiumból egy másikba kerülnek át.30 Következésképpen a bruttó nemzeti termék számadatai a tőkejavak össztermelésének csupán egy kis hányadát foglalják magukban.
A GNP-ben valóban benne vannak az állótőkejavak, illetve a tartós tőkejavak, mint
például az olyan ingatlanok, ipari járművek, munkagépek, szerszámok, számítógépek eladásából származó érték, amelyeket az év során fejeznek be és értékesítenek
végfelhasználóik számára, következésképpen végső javaknak tekintendőek. A GNP
ugyanakkor semmi esetre sem foglalja magában a forgótőkejavak, a nem tartós közbenső termékek, valamint a még be nem fejezett, vagy a befejezett, de a termelési
folyamat során egy stádiumból egy másikba átkerülő tőkejavak értékét. E közbenső
javak nyilvánvalóan különböznek a végső javakban foglalt hasonló javaktól. Például a közbenső termékként előállított karburátor nem azonos a végső termékként értékesített autóban lévő karburátorral. Ezzel szemben az V-2. táblázatunkban foglalt
bruttó kibocsátási adat magában foglalja minden tőkejószág bruttó termelését, függetlenül attól, hogy az befejezett-e vagy sem, álló-, tartós vagy forgótőkének minősül-e, továbbá tartalmazza az üzleti év során megtermelt fogyasztási javakat és szolgáltatásokat is.
30 Ramón Tamames szerint a piaci áron számított bruttó nemzeti termék az egy országban egy év
alatt megtermelt végső javak és szolgáltatások értékének összegeként határozható meg. Végső termékekről és szolgáltatásokról beszélek, mivel a közbensőek ki vannak zárva annak érdekében, hogy elkerüljük bármely érték kétszeres számbavételét. Érdemes kézbe venni Enrique Viaña Remis Lecciones de
contabilidad nacional című könyvét, melyben azt állítja, hogy a közbenső ráfordítások és az értékcsökkenés közötti különbségtétel idézte elő azt a gyakorlatot, miszerint előbbit kihagyjuk és utóbbit foglaljuk bele a hozzáadott értékbe. Ennélfogva megkülönböztetjük a bruttó hozzáadott értéket, ami magában
foglal értékcsökkenést, valamint a nettó hozzáadott értéket, ami pedig nem. Következésképpen mind a
termék, mind pedig a jövedelm lehet bruttó és nettó attól függően, hogy magában foglal-e értékcsökkenést vagy sem. Mint látjuk, a bruttó megjelölést egy olyan számadatra alkalmazzák, ami továbbra is
nettó, mivel figyelmen kívül hagyja a közbenső ráfordítások teljes értékét. A nemzetijövedelem-elszámolással foglalkozó közgazdasági tankönyvek nem mindig hagyták figyelmen kívül a közbenső termékek alapvető fontosságát. J. R. Hicks és Albert G. Hart klasszikus műve, a The Social Framework of
the American Economy: An Introduction to Economics kifejezetten utal bármely fogyasztási jószág, a
konkrét példában egy vekni kenyér, termelési folyamata időtartamának nagy jelentőségére. A szerzők
részletes magyarázatot adnak a végső fogyasztási jószág eléréséhez szükséges közbenső termékek fémjelezte különböző stádiumokra. Hicks és Hart következtetése szerint: E korai stádiumokból származó
termékek hasznos termékek, ugyanakkor nem közvetlenül hasznosak a fogyasztói igények kielégítése
szempontjából. Hasznosságuk a későbbi stádiumok során történő alkalmazásukban nyilvánul meg,
amelynek a végén egy a fogyasztók által közvetlenül igényelt termék jelenik még. Egy termelő áruja
műszaki szempontból befejezettnek minősülhet abban az értelemben, hogy az előállításához szükséges
konkrét művelet befejeződött, vagy műszaki szempontból nem minősül befejezettnek, előállítása még
folyamatban van, már ami saját stádiumát illeti. Mindkét esetben tőkejavakról beszélünk, mivel további stádiumok szükségeltetnek ahhoz, hogy az egész folyamat eredménye a fogyasztókhoz kerülhessen.
A fogyasztási jószág az egész folyamat végét jelenti, a tőkejavak pedig az ahhoz vezető út egyes stádiumait.
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Összefoglalva, a GNP a hozzáadott értékeket jelző összesített számadat, ami nem
foglalja magában a közbenső javakat. Az e számadat használatának indokául a nemzetgazdasági teoretikusok által szolgáltatott egyedüli magyarázat az, hogy e kritériummal elkerülik a „kétszeres számolás” problémáját. Ugyanakkor a makroökonómiai
elmélet szempontjából ez az érvelés az egyes vállalatokra alkalmazható szűk számviteli fogalom, ami rendkívül veszélyes, ugyanis nem veszi számításba a minden évben a közbenső javak termelésére fordított hatalmas mértékű vállalkozói erőfeszítéseket, amik a gazdasági tevékenység alapját adják, és amik a GNP számadatok szerint említésre sem méltóak. Ahhoz, hogy képet kaphassunk az érintett összegekről,
elegendő ﬁgyelemmel lenni arra, hogy egy fejlett ország, mint például az Egyesült
Államok (a mi kritériumunknak megfelelően számított) bruttó kibocsátása több mint
kétszerese az ország hivatalos GNP-jének.31
Következésképpen a nemzeti jövedelem elszámolására vonatkozó hagyományos
gazdasági mérőszámok hajlamosak teljesen mellőzni a közbenső stádiumok termelési folyamatban játszott központi szerepét. E mérőszámok kifejezetten ﬁgyelmen kívül hagyják azt a tagadhatatlan tényt, hogy a közbenső stádiumok folytonossága nem
garantált, hanem a várt könyvek szerinti nyereségtől vagy az időpreferencia szociális értékétől, illetve a kamatlábtól függő konkrét vállalkozói döntések állandó, bizonytalan sorozatának eredménye. A GNP használata a nemzeti jövedelem elszámolása során szinte szükségszerűen azt sejteti, hogy a termelés egy pillanatig tartó folyamat, és nem igényel időt, vagyis a termelési folyamatban nincsenek közbenső stádiumok, valamint az időpreferencia irreleváns a kamatláb meghatározása szempontjából. Összefoglalva, a nemzeti jövedelemre vonatkozó standard mérőszámok teljes
mértékben elvetik a termelési folyamat legnagyobb, legjelentősebb részét, és teszik
mindezt burkoltan, ugyanis ellentmondásosan, a nevükben szereplő bruttó szó ellenére azt eredményezik, hogy a témában járatlan személyek, mi több, még a legtöbb

31 A The

Structure of Production című könyvében Skousen egy új mérőszám, a bruttó nemzeti kibocsátás bevezetését javasolja a nemzetijövedelem-elszámolásban. Az Egyesült Államok bruttó nemzeti kibocsátása tekintetében Skousen az alábbi megállapításokat teszi:
„Először is, a bruttó nemzeti kibocsátás (GNO) közel a duplája volt a bruttó nemzeti terméknek
(GNP), ezáltal is jelezve, hogy a GNP milyen mértékben alulbecsüli az összes ráfordítás mértékét a
gazdaságban. Másodszor, a fogyasztás a nemzeti összkibocsátásnak mindössze 34 százalékát fejezi ki,
sokkal kevesebbet, mint amit a GNP-adatok sugallnak (66%). Harmadszor, az üzleti költségek, ideértve a közbenső ráfordításokat és a bruttó magánbefektetéseket, a gazdaság legnagyobb szektora, 56 százalékkal nagyobb, mint a fogyasztási javakat termelő iparágak. A GNP-számadatok azt sugallják, hogy
a tőkejavak ipara a gazdaság mindössze 14 százaléknyi apró szegmensét adja.”
Ezen számadatok mindegyike az Egyesült Államok 1982. évi nemzetijövedelem-elszámolási adataira vonatkoznak. Mint azt később a konjunktúraciklusok vizsgálatakor látni fogjuk, a bruttó nemzeti termékre vonatkozó hagyományos számadatok magukban hordozzák azt az égbekiáltó elméleti hiányosságot, hogy elrejtik a ciklus során a termelési folyamat közbenső stádiumaiban bekövetkező fontos
ingadozásokat. A bruttó nemzeti kibocsátás azonban mindezeket az ingadozásokat kifejezné.

bank_1_tord.indd 243

2014.10.02. 11:25:02

244

ÖTÖDIK FEJEZET

jártas személy ﬁgyelmét is elkerüli az egyes országok termelési szerkezetének legjelentősebb része.32
Ha a nemzeti jövedelem elszámolására vonatkozó gazdasági mérőszámokat módosítanák, és azok valóban bruttó adatok lennének, magukban foglalnák az összes
közbenső terméket, ezáltal követhető lenne a minden egyes év során a fogyasztási javakra és szolgáltatásokra fordított összeg, valamint az összes közbenső stádium
során elköltött összeg egymáshoz viszonyított aránya. Ezt az arányt végső soron az
időpreferencia szociális értéke határozza meg, ami a bruttó megtakarítás és befektetés végső fogyasztáshoz viszonyított arányát jelzi. Teljesen érthetően, minél gyengébb az időpreferencia, következésképpen minél több megtakarítás képződik a társadalomban, annál nagyobb a bruttó megtakarításnak és befektetésnek a végső fogyasztáshoz viszonyított aránya. Ugyanakkor egy erősebb időpreferencia magasabb
kamatlábakkal jár együtt, és a bruttó megtakarításnak és befektetésnek a fogyasztáshoz viszonyított aránya csökkenni fog. Egy modern társadalomban a gazdasági szereplők döntéseinek megfelelő intertemporális koordináció megköveteli, hogy a termelési szerkezet gyorsan és hatékonyan alkalmazkodjon az időpreferencia különböző szociális értékeihez. Ez a követelmény olyasvalami, amit a proﬁtorientált vállalkozói szellem garantálni látszik, mivel a vállalkozók a stádiumok során a proﬁt
egyenlő elosztására törekszenek. Amennyiben egy olyan statisztikai mérőszámot keresünk, amely ahelyett, hogy elrejtené, inkább nagyobb reﬂektorfénybe állítja a fontos intertemporális koordinációs folyamatot, akkor a jelenleg használt bruttó nemzeti termék értékét egy másik hasonló mérőszámmal, mint például az itt deﬁniált bruttó nemzeti kibocsátással kell felváltanunk.33

32 Mint arra Murray Rothbard rámutat, a GNP nettó minősége mindig oda vezet, hogy az ember a tő-

két olyan állandó anyagi eszközök halmazával azonosítja, amelyek önmaguktól újratermelődnek anélkül, hogy bármiféle döntéshozatalra szükség lenne a vállalkozók részéről. Ez a J. B. Clark és Frank
H. Knight által védelmezett „mitologikus” elmélet, és ez szolgáltat fogalmi alapot a jelenlegi nemzetijövedelem-elszámolási rendszerek részére. Következésképpen ez a rendszer csupán a statisztikai,
számviteli megnyilvánulása a tőkeelmélet e két szerző által hirdetett téves értelmezésének. Rothbard
következtetése szerint: „Ezen elmélet megvédéséhez a termelés stádiumokra építő analízisének tagadása, továbbá valójában az idő termelésben betöltött szerepének tagadása szükséges.” Ezenkívül a
GNP számításának jelenlegi módszerén erősen érzékelhető Keynes befolyása, rendkívüli módon eltúlozza ugyanis a fogyasztás gazdaságban betöltött jelentőségét, és azt a hamis látszatot kelti, hogy a
nemzeti termék legjelentősebb hányada fogyasztási javak és szolgáltatások, semmint tőkejavak formáját ölti. Ez magyarázatot ad továbbá arra, hogy az érintett gazdasági szereplők (közgazdászok, üzletemberek, befektetők, politikusok, újságírók, hivatalnokok) többsége miért rendelkezik téves felfogással a gazdaság működését illetően. Mivel elképzelésük szerint a végső fogyasztás szektora a legjelentősebb a gazdaságban, könnyen jutnak arra a következtetésre, hogy egy ország gazdasági fejlődése elősegítésének legjobb módja a fogyasztás serkentése, nem pedig a befektetés. Rothbard, Man,
Economy, and State, 343. oldal.
33 A „ráfordítás (input) – kibocsátás (output)” táblázatok részben elkerülik a nemzeti jövedelem hagyományos könyvelésének elégtelenségeit azáltal, hogy lehetővé teszik az összes közbenső termékhez
tartozó összeg kiszámítását. Annak ellenére azonban, hogy az input-output analízis egy a helyes irány-
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2. AZ ELŐZETES ÖNKÉNTES MEGTAKARÍTÁSOK NÖVELÉSÉN
KERESZTÜL FINANSZÍROZOTT HITELNÖVEKEDÉSNEK
A TERMELÉSI SZERKEZETRE GYAKOROLT HATÁSA

Az önkéntes megtakarítás folyamatának három különböző
megnyilvánulása
Ebben a szakaszban megvizsgáljuk, hogy mi történik a termelési szerkezeten belül,
amikor a gazdasági szereplők bármely okból csökkentik időpreferencia értéküket,
vagyis megtakarításaik, illetve jelenbeli javaik kínálatának növelése mellett döntenek. Ez az alábbi módok bármelyikén végbemehet:
Egyrészt a termelési szerkezet különböző stádiumaiban szereplő kapitalisták úgy
dönthetnek, hogy egy adott időponttól kezdve megváltoztatják a termelő tevékenységből származó újból befektetett bruttó jövedelem arányát. Más szóval, semmi nem
garantálja a stádiumok során annak az aránynak az állandóságát, ami mellett egy termelési stádiumban szereplő kapitalisták az adott stádiumból szereplő jövedelmüket
korábbi stádiumokból származó tőkejavak, valamint munkaerő és természeti erőforrások beszerzésére fordítják. Nagyon is elképzelhető, hogy a kapitalisták jelenbeli
javaik kínálatának növelése mellett döntenek, vagyis úgy, hogy az adott periódus során szerzett jövedelmük nagyobb százalékát fektetik be tőkejavakat, szolgáltatásokat, valamint eredeti termelőeszközöket, azaz munkaerőt és természeti erőforrásokat
vásárolva. Ebben az esetben rövid távon csökkenni fog a könyvek szerinti nyereségük, ami együtt jár a piaci kamatláb csökkenő tendenciájával. A haszonkulcs a pénzbeli kiadások jövedelemhez viszonyított növekedése következtében csökkenni fog.
A kapitalisták hajlandóak átmenetileg elfogadni a könyvek szerinti nyereségnek ezt
a csökkenését, mivel ettől azt várják, hogy a közelebbi-távolabbi jövőben nagyobb
össznyereséget érnek el, mint amit magatartásuk megváltoztatása nélkül elérhettek
volna.34 Feltéve, hogy a piac, amelyen a jelenbeli javak jövőbeli javakra történő cseba tett lépés, nagyon jelentős korlátai is vannak. Különösképpen az, hogy csupán két dimenziót fejez
ki. A különféle ipari szektorokat csak az azokban közvetlenül alkalmazott termelési tényezőkkel hozza
összefüggésbe, azokkal azonban nem, amelyeket ugyan alkalmaznak, de távolabbi stádiumokhoz tartoznak. Más szóval az input-output analízis nem tükrözi a valamely közbenső stádiumhoz, illetve a tőkejószághoz vagy a végső fogyasztási jószághoz vezető egymásra következő stádiumok halmazát. Ezzel szemben minden szektort csak az azt közvetlenül ellátó stádiumhoz köti. Azonkívül az input-output
analízisek nagy költségük és bonyolultságuk okán csupán bizonyos számú évet ölelnek fel, az Egyesült
Államokban például ötéves periódusokat, következésképpen az általuk szolgáltatott statisztika csekély
jelentőségű az egyes évek bruttó nemzeti kibocsátásának kiszámítását illetően. Skousen, The Structure
of Production, 4–5. oldal.
34 A várt profitnövekedés abszolút, nem pedig relatív értelemben értendő. Valójában a 100 pénzegység 10 százalékát kitevő profit (10 pénzegység) például kisebb, mint a 150 pénzegység 8 száza-
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réje végbemegy, felöleli a társadalom termelési stádiumainak egészét, a megtakarítások eme növelése és új befektetésekben való megnyilvánulása gyakran a legnagyobb
jelentőségű a társadalomban.
Másrészt az eredeti termelőeszközök tulajdonosai, vagyis a munkások és a természeti erőforrások tulajdonosai, úgy dönthetnek, hogy a múltbeli gyakorlattal ellentétben nem fogyasztják el nettó társadalmi jövedelmük egészét, ami az V-1. ábrán
70 pénzegység volt. Ehelyett úgy dönthetnek, hogy egy adott időponttól kezdődően
csökkentik fogyasztásukat, és azokat a pénzegységeket, amiket a továbbiakban nem
végső fogyasztási javakra és szolgáltatásokra költenek, befektetik azon termelési stádiumokban, amiket kapitalistaként azonnal megindítanak. A kapitalista kategória magában foglalja a szövetkezeti tagokat is. Annak ellenére, hogy ez a folyamat a piacon
megy végbe, a képződő megtakarítások többnyire nem túl jelentősek a való életben.
Harmadrészt előfordulhat, hogy az eredeti termelőeszközök tulajdonosai (a munkások és a természeti erőforrások tulajdonosai) éppúgy, mint a kapitalisták (olyan
mértékig, amíg nettó jövedelmüket könyvek szerinti nyereség, illetve piaci kamat
formájában kapják) egy bizonyos ponton úgy döntenek, hogy nem használják fel
nettó jövedelmük egészét, hanem annak egy részét kölcsönadják a termelési folyamat eltérő stádiumaiban szereplő kapitalistáknak. Ily módon lehetővé teszik számukra tevékenységük kiszélesítését azáltal, hogy több korábbi stádiumban megtermelt tőkejószágot és több természeti erőforrást vásárolhatnak, továbbá több munkást
bérelhetnek fel. E harmadik folyamat a hitelpiacon keresztül megy végbe, ami annak
ellenére, hogy a legnyilvánvalóbb és legszembetűnőbb a valódi gazdasági életben,
másodlagos jelentőségű, és alárendelt szerepet játszik ahhoz az általánosabb piachoz
viszonyítva, amelyen a jelenbeli javak jövőbeli javakra történő cseréje önﬁnanszírozáson keresztül vagy oly módon történik, hogy a kapitalisták jelenbeli javaikat ismételten befektetik termelési stádiumaik során. Annak ellenére, hogy e megtakarítási rendszer jelentős, általában másodlagos a megtakarítás-befektetés folyamatok fentebb tárgyalt első kettő modelljéhez képest. Mindazonáltal mindkettő folyamat során nagyon erős összefüggés van a megtakarítások és a befektetések áramlása között,
és valójában az „időpiac” mindkét szektora, a termelési szerkezet általános szektora
és a hitelpiac különös szektora, úgy viselkedik, mintha közlekedőedények lennének.

lékát kitevő profit (12 pénzegység). Annak ellenére, hogy a gyengébb időpreferencia eredményeként
a kamatláb, illetve a könyvek szerinti nyereség rátája csökken, aminek következtében a megtakarítások és befektetések növekednek, abszolút értelemben a könyvek szerinti nyereség 20 százalékkal, 10
pénzegységről 12 pénzegységre növekszik. Általában ez történik a fogyasztástól legtávolabb eső stádiumokban az általunk vizsgált folyamat során. Ami a fogyasztáshoz legközelebbi stádiumokat illeti,
figyelemmel kell lenni arra, hogy – mint azt a szövegtörzsben jelezni fogjuk – az összehasonlítás nem
múltbeli profitokon, hanem azon profitokra vonatkozó becsléseken alapul, amit a vállalkozói befektetési stratégia módosítása nélkül termeltek volna meg.
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A kölcsönökké alakult megtakarítások
számviteli nyilvántartása
Közgazdasági szempontból e három, a fogyasztás növelését célzó folyamat mindegyike együtt jár azzal, hogy a megtakarítók jelenbeli javainak kínálata megnövekszik, ők pedig átruházzák ezeket az eredeti erőforrások és a korábbi termelési
stádiumokból származó tárgyi eszközök, azaz a tőkejavak tulajdonosaira. Amenynyiben a 4. fejezetben foglalt számviteli példát vesszük alapul, amiben szerepel a
fent leírt harmadik folyamat, az alábbi termelési naplótételeket láthatjuk:
A megtakarító, aki erőforrásait jelenbeli javak formájában kölcsönadja, az alábbi bejegyzést teszi naplójába:
(72)
Tartozás (Debit)
Kihelyezett kölcsön 1 000 000

Követelés (Credit)
Készpénz
1 000 000

Ez a bejegyzés nyilvánvalóan azon tény számviteli rögzítése, hogy a megtakarító
1 000 000. pénzegységnyi jelenbeli jószágot kínál fel, amiről lemond. Azáltal, hogy
így cselekszik, teljes egészében elveszíti a javak feletti rendelkezési jogot, és átruházza azt egy harmadik személyre, például egy adott termelési stádiumban szereplő
vállalkozóra. A vállalkozó kölcsönként kapja meg a pénzegységeket, amit naplójába
az alábbiak szerint jegyez fel:
(73)
Tartozás (Debit)
Készpénz
1 000 000

Követelés (Credit)
Kapott kölcsön
1 000 000

E jelenbeli javak birtokába kerülő vállalkozó azokat korábbi termelési stádiumokból
származó tőkejavak, munkaerő és természeti erőforrások megszerzésére fordítja. E
harmadik folyamat segítségével azok a megtakarítók, akik nem kívánnak közvetlenül részt venni egyik termelési stádiumban sem, megtakaríthatnak és a hitelpiacon
kölcsönszerződést kötve befektethetik pénzüket. Annak ellenére, hogy ez a módszer
közvetett, végső soron ugyanarra az eredményre vezet, mint az első kettő, az önkéntes megtakarítás növelését célzó folyamat.

A fogyasztási kölcsönök kérdése
Az is igaz, hogy a kölcsönöket néha nem a termelési stádiumokban tevékeny vállalkozók részére nyújtják, lehetővé téve számukra termelési folyamataik befektetés általi
meghosszabbítását, hanem végső javakat vásároló fogyasztóknak. Először is meg kell
jegyeznünk, hogy az első kettő megtakarítási folyamat természetéből adódóan eleve
kizárja a megtakarított erőforrások fogyasztásra történő felhasználását. Fogyasztási
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kölcsönről csak a hitelpiacon beszélhetünk, amiről tudjuk, hogy alárendelt szerepet
játszik, és másodlagos ahhoz a teljes piachoz viszonyítva, amelyen a jelenbeli javakat
kínálják és megvásárolják jövőbeli javakért cserébe. A fogyasztási kölcsönöket
legtöbb esetben tartós fogyasztási javak vásárlásának finanszírozása céljából nyújtják.
Mint azt a korábbi fejezetekben láthattuk, a tartós fogyasztási javak végső soron a
tőkejavakhoz hasonlíthatóak. A több egymást követő termelési stádium során megőrzött
tőkejavakhoz hasonlóan, a tartós fogyasztási jószágot is addig használják, amíg képes
szolgáltatást nyújtani tulajdonosa számára. Ilyen, messze a leggyakoribb körülmények
között a fogyasztási kölcsönök gazdasági hatásai a befektetés ösztönzése és a termelési
stádiumok hosszának növelése szempontjából azonosak a termelési szerkezet
bármely stádiumából származó tőkejavakba közvetlenül befektetett megtakarítások
növelésének hatásaival, és megkülönböztethetetlenek azoktól. Következésképpen
csak egy olyan hipotetikus fogyasztási kölcsön eredményezné a jelenbeli végső
fogyasztás közvetlen megnövekedését, amelyet egy háztartás nem tartós fogyasztási
javakra fordított kiadásainak finanszírozására helyeznek ki. Mindazonáltal annak
ellenére, hogy viszonylag kevés hitelt fordítanak a jelenbeli végső fogyasztásra, az
ilyen fogyasztási kölcsönök létezése a piacon bizonyos ilyen irányú látens fogyasztói
igényt jelez. Feltételezve a jelenbeli és jövőbeli javak piacának összes szektora közötti
összefüggést, ha egyszer ezt a jelenbeli fogyasztásra fordított kölcsönök iránt fennálló
igényt kielégítik, megnyílik az út a megtakarított valódi erőforrásoknak a fogyasztástól
távolabb eső stádiumokba való befeketetése előtt.

Az önkéntes megtakarításnak
a termelési szerkezetre gyakorolt hatásai
Most annak ismertetése következik, hogy az árrendszer és a vállalkozók koordináló szerepe által egy szabadpiacon az időpreferencia szociális értékében csökkenést eredményez, majd a megtakarításban keletkező többletek hogyan vezetnek a
társadalom termelési stádiumai szerkezetének spontán változásaihoz, összetettebbé és
tartósabbá, valamint hosszú távon szembetűnően hatékonyabbá. Röviden ismertetni
fogjuk a minden gazdaságban jelen lévő, legjelentősebb koordináló folyamatok egyikét.
Sajnálatos módon a monetarista és keynesi gazdaságelméleteknek köszönhetően, amiket
a 7. fejezetben kritikai vizsgálat alá vetünk, a közgazdászok legalább két generációja,
a közgazdasági tankönyvek és oktatási programok többsége csaknem teljes egészében
figyelmen kívül hagyta ezt a folyamatot. Következésképpen napjaink közgazdászainak
nagy többsége számára ismeretlen a minden piacgazdaságban jelen lévő legjelentősebb
koordináló folyamatok egyikének működése.35 Elemzési okokból egy szélsőséges

35 Az

1970-es évek második felében folytatott közgazdasági tanulmányaink során arra lettünk figyelmesek, hogy gazdasági elméletekkel foglalkozó előadások egyikén sem magyarázta el az oktató
a megtakarításokban keletkező többlet termelési szerkezetre gyakorolt hatásait. A professzorok csak a
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szituáció vizsgálatával kezdünk, ami mindazonáltal nagy segítségünkre lesz az érintett
folyamatok grafikus ábrázolásában és könnyebb megértésében. Feltesszük, hogy a
gazdasági szereplők hirtelen úgy döntenek, hogy nettó jövedelmük 25 százalékát
félreteszik. Kiindulási alapunk az előző részben ismertetett érthető, számszerű példa
lesz, amelyben feltettük, hogy a nettó jövedelem 100 pénzegységnek felel meg, ami
megegyezett az eredeti termelőeszközök, valamint a kapitalisták által kapott kamat
értékével, és amit teljes egészében fogyasztási javakra költöttek. Most feltesszük,
hogy az időpreferenciában bekövetkezett visszaesés miatt a gazdasági szereplők úgy
döntenek, hogy lemondanak fogyasztásuk 25 százalékáról, azaz egynegyedéről, és a
megfelelő forrásokat megtakarítják, felkínálva a jelenbeli javak így keletkező többletét
a potenciális vevőknek. Az önkéntes megtakarítás ilyenfajta növekedésének három
egyidejű hatása van. Nagy jelentőségük miatt azokat külön-külön vizsgáljuk.36

keynesi „takarékossági paradoxon” modelljét mutatták be, amiről köztudott, hogy nyíltan elítéli a társadalmi szintű megtakarítás növekedését, mivel az csökkenti a tényleges keresletet. Jóllehet Keynes nem
tett kifejezett utalást a „takarékossági paradoxon”-ra, ehhez a fogalomhoz jutunk, amikor Keynes gazdasági elveiből levonjuk a logikus következtetést:
„Ha a kormányoknak recesszió idején növelniük kellene kiadásaikat, akkor a háztartásoknak miért
ne kellene? Ha nem léteznének a megfelelő gazdálkodás elvei az államháztartás területén, honnan következne az ilyen elvek alkalmazása a családi pénzügyekben? Éljünk a mának, együnk-igyunk, úgyis meghalunk!” (Clifford F. Thies, „The Paradox of Thrift: RIP”, Cato Journal 16, 1. szám [1996]: 125. oldal)
36 Turgot-t követően Eugen von Böhm-Bawerk volt az első, aki foglalkozott ezzel a kérdéssel, és
megválaszolta azt. Elemzése kezdetleges volt ugyan, mégis megvolt benne egy végleges magyarázat
minden lényeges eleme. Jelentősége okán e helyütt idézünk Böhm-Bawerk Capital and Interest című
művéből, amelyben foglalkozik az önkéntes megtakarítások egy piacgazdaságban végbemenő növekedésének kérdésével, valamint a termelési folyamat meghosszabbodását eredményező erőfeszítésekkel. Tegyük fel – mondja Böhm-Bawerk –, hogy minden egyes egyén átlagban csak jövedelmének háromnegyedét használja fel, míg a fennmaradó egynegyedét félreteszi. Ennek következtében nyilvánvalóan csökkenni fog a fogyasztási javak vásárlása iránti igény és az azok iránti kereslet. Az előző példában szereplő fogyasztási javak mennyiségének csupán háromnegyede lesz a kereslet és kínálat tárgya. Mindazonáltal, ha a vállalkozók egy ideig még a korábbi termelési ütemet követnék, és évente 10
milló munkaévnek megfelelő mértékben bocsátanának fogyasztási javakat piacra, a túlkínálat hamarosan csökkentené ezen áruk árait, nem kifizetődővé téve azokat, következésképpen arra ösztönözné a
vállalkozókat, hogy termelésüket a megváltozott kínálathoz igazítsák. Gondoskodni fognak arról, hogy
egy év alatt csupán 7,5 millió munkaév termékéből készüljön fogyasztási jószág, akár az első évgyűrű
lezárulta, akár jelenbeli többlettermelés által. Az aktuális évi elosztásból fennmaradó 2,5 millió munkaév a tőke növelésére fordítható, és arra is fogják fordítani. Ilyenformán az hozzáadódik az állam termelőerejéhez, növeli a termelő vásárlóerejét a termelési célok érdekében, ezáltal pedig a termelési javak, azaz közbenső javak iránti kereslet növekedését eredményezi. Ez a kereslet az, ami az utolsó elemzés szerint az üzleti vállalkozások vezetőit arra ösztönzi, hogy a rendelkezésre álló termelőerőket a kívánt közbenső termékekbe fektessék be. Ha az egyének megtakarítanak, akkor a keresletbeli változás,
az árak közvetítő szerepének következtében arra kényszerítené a vállalkozókat, hogy a termelőerőkkel eltérően rendelkezzenek. Ebben az esetben az év folyamán kevesebb termelőerőt állítanának a jelen
szolgálatába fogyasztási javak formájában, és ennek megfelelően a termelőerők nagyobb hányada lenne lekötve a közbenső javak átmeneti stádiumában. Más szóval tőkenövekedés megy végbe, ami hozzájárul a fogyasztási javak jövőbeli fokozott élvezetéhez. Böhm-Bawerk, Capital and Interest, 2. kötet
(Positive Theory of Capital), 112–113. oldal.

bank_1_tord.indd 249

2014.10.02. 11:25:02

250

ÖTÖDIK FEJEZET

Az első hatás: az eltérő termelési stádiumokban keletkező
profitok közötti egyenlőtlenség hatása
Amennyiben a megtakarítás társadalmi szinten a nettó jövedelem egynegyedével nő,
nyilvánvaló, hogy a fogyasztási javak iránti pénzbeli kereslet ugyanilyen mértékben
csökkenni fog. Az V-2. ábra e folyamatnak a végső, azaz a fogyasztási stádiumra,
valamint a vállalatok által erre a stádiumra fordított könyvek szerinti nyereségre
gyakorolt hatását ábrázolja.
Az ábrából kitűnik, hogy a megtakarítások növelése előtt 100 pénzegységnyi nettó jövedelmet költöttek végső fogyasztási javakra, amiket olyan vállalatok állítottak
elő, amelyeknek először 90 pénzegységnyi költsége merült fel. Ez utóbbi összegből 80 pénzegységet a fogyasztási stádiumot közvetlenül megelőző stádiumból származó tőkejavak vásárlására, 10 pénzegységet pedig a végső stádiumban bérelt vagy
beszerzett eredeti termelőeszközökre, azaz munkaerőre és természeti erőforrásokra
fordítottak. Ez 10 pénzegységnyi könyvek szerinti nyereséget eredményezett, ami
nagyságrendileg 11 százalékos hozamrátának felelt meg. Mint azt az előző részben
láthattuk, ez a hozamráta volt az a piaci kamatláb, amihez minden termelési stádium,
ideértve a végső fogyasztáshoz legközelebbit, illetve attól legtávolabbit is, könyvek
szerinti nyeresége konvergált.
Ha feltesszük, hogy a megtakarításban a nettó jövedelem 25 százalékának megfelelő növekedés van, akkor a végső stádium, azaz a fogyasztás helyzetét tükrözi az
V-2. ábrán látható diagram a t+1 időtartamnál. Láthatjuk, hogy a megtakarításbeli növekedést követően a végső fogyasztási javak iránti pénzbeli kereslet az egyes
stádiumokban 100 pénzegységről azonnal 75 pénzegységre csökkent. Mindazonáltal a kiadások csökkentése nem követi azonnal a készpénzjövedelem e visszaesését,
amit a végső termelési stádiumhoz kötődő vállalatok megtapasztalnak. Ezzel szemben számlakönyveikben változatlanul 90 pénzegységnyi kiadást jegyeznek fel. Akárcsak az előző esetben, ebből az összegből 80 pénzegységet az előző stádiumból származó tőkejavakra, azaz munkagépekre, szállítókra, közbenső javakra költenek, míg
10 pénzegységet az eredeti termelőeszközök tulajdonosainak, azaz munkásoknak és a
természeti erőforrások tulajdonosainak ﬁzetnek. A megtakarítás növekedésének eredményeként a végső stádiumhoz, azaz a fogyasztáshoz kötődő vállalatok 15 pénzegységnyi könyvek szerinti veszteséget szenvedtek el. Ez az összeg 25 pénzegységre nő,
ha ﬁgyelembe vesszük az abból a tényből eredő alternatív költséget, hogy a vállalkozók nem csupán a fenti könyvek szerinti veszteséget szenvedik el, hanem azt a 10
pénzegységnyi hasznot is elszalasztják, amit a más termelési stádiumokba befektetett
tőke generál. Ilyenformán arra a következtetésre juthatnánk, hogy a megtakarítás növekedése jelentős relatív veszteséghez, illetve a könyvek szerinti nyereség jelentős
csökkenéséhez vezet azon vállalatok esetében, amelyek a végső fogyasztáshoz legközelebb fejtik ki működésüket.

bank_1_tord.indd 250

2014.10.02. 11:25:02

A BANKI HITELEZÉS KITERJEDÉSE ÉS ENNEK HATÁSAI A GAZDASÁGI RENDSZERRE

bank_1_tord.indd 251

251

2014.10.02. 11:25:02

252

ÖTÖDIK FEJEZET

Emlékezzünk ugyanakkor arra, hogy a fogyasztási szektor a társadalom termelési
szerkezete egészének csupán egy viszonylag kis szegmensét alkotja, és a végső
fogyasztásra költött pénzegységek összege a termelési folyamat stádiumainak
összességét felölelő bruttó nemzeti összkibocsátás értékének csak töredéke. Ebből
fakad az a tény, hogy a végső stádiumban elszenvedett könyvek szerinti veszteség
nem befolyásolja közvetlenül a fogyasztást megelőző stádiumokat, amelyek során a
bevételek és kiadások között továbbra is egy ahhoz hasonló pozitív eltérés áll fenn, ami a
megtakarításban bekövetkezett növekedést megelőzte. A megtakarítás növekedésének
a végső stádiumra, a fogyasztási javak stádiumára gyakorolt értékcsökkentő hatása
csak hosszú idő után lesz érezhető az ahhoz legközelebbi stádiumokban, és ez a negatív
hatás folyamatosan egyre gyengülni fog, ahogy a végső fogyasztástól viszonylag
távolabb eső stádiumok felé haladunk. Mindenesetre a fogyasztástól legtávolabb eső
stádiumok könyvek szerinti nyeresége továbbra is jellemzően változatlan marad, mint
azt az V-2. ábrán látható ötödik stádium, t időtartam is jelzi. Itt megfigyelhető, hogy
az ebben a stádiumban folytatott tevékenység 20 pénzegységnyi összbevételből és 18
pénzegységnyi összkiadásból adódó 11 százalékos könyvek szerinti nyereséggel jár.
Ennélfogva a megtakarítás növekedése nyilvánvalóan nagy eltéréseket eredményez az
első, azaz a fogyasztási javak stádiumához kötődő vállalatok és a végső fogyasztástól
távolabbi stádiumokban, példánkban a termelési szerkezet ötödik stádiumában működő vállalatok által realizált könyvek szerinti nyereségek között. A fogyasztási
javak szektorában a könyvek szerinti veszteség a megtakarítás növekedéséből ered.
Ezzel szemben az ötödik stádiumban működő, a fogyasztástól távolabb eső iparágak,
amik jelenleg az öt év múlva elérhetővé váló fogyasztási javak termelését segítik elő,
továbbra is a befektetett tőke nagyjából 11 százalékának megfelelő nyereségre tesznek szert, mivel a fogyasztásban észlelhető jelenlegi visszaesés nem befolyásolja az
öt év múlva esedékes fogyasztást.
Ez a nyereségbeli egyenlőtlenség intő jelként és ösztönzőerőként szolgál a vállalkozók számára arra vonatkozóan, hogy a fogyasztáshoz közeli stádiumokban befektetéseiket fogják vissza, és ezeket az erőforrásokat irányítsák olyan stádiumokba,
amelyek még mindig viszonylag magas proﬁttal kecsegtetnek, és amelyek változatlan körülmények mellett a végső fogyasztástól legtávolabb eső stádiumok. Következésképpen a vállalkozók igyekezni fognak termelési erőforrások iránti keresletük egy
részét tőkejavak és elsődleges, illetve eredeti termelési tényezők formájában a végső,
azaz a fogyasztási, valamint az ahhoz közeli stádiumokból átirányítani a fogyasztástól
távolabb eső azon stádiumokba, ahol úgy látják, hogy még mindig viszonylag jóval
magasabb hozamot érhetnek el. A fogyasztástól távolabb eső stádiumokban tapasztalható megnövekedett befektetés, illetve a termelési erőforrások iránti nagyobb kereslet hatását az V-2. ábrán látható ötödik stádium, t+1 időtartam is jelzi. Valójában az
ötödik stádiumban tevékenykedő vállalkozók 18 pénzegységről 31,71 pénzegységre,
azaz kezdeti kiadásaiknak csaknem duplájára növelik az eredeti termelési tényezőkbe
és termelési erőforrásokba tett befektetéseiket. Ebből az összegből 21,5 pénzegységet
tőkejavak nyújtotta termelési szolgáltatásokra, míg 10,21 pénzegységet munkaerőre
és természeti erőforrásokra fordítanak. Ez az ötödik stádiumban az árutermelés növe-
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kedéséhez vezet, ami pénzben kifejezve 20 pénzegységről 32,35 pénzegységre való
növekedést jelent, ami 0,54 pénzegységnyi könyvek szerinti nyereséget eredményez.
Jóllehet, hogy százalékban kifejezve ez az összeg alacsonyabb a korábbi proﬁtoknál
(1,7 százalék, szemben a korábban realizált 11 százalékkal), mégis viszonylag jóval
magasabb annál, amit a végső fogyasztási javakat termelő, és mint láthattuk összességében 15 pénzegységnyi veszteséget elszenvedő, iparágak realizálnak.
Következésképpen a megtakarítás növekedése a termelési szerkezet eltérő termelési stádiumaiban keletkező proﬁtok közötti egyenlőtlenséghez vezet. Ez arra indítja a vállalkozókat, hogy azonnal csökkentsék a fogyasztási javak termelését, és a fogyasztástól távolabb eső stádiumokban növeljék a termelést. A termelési folyamatok jellemzően ideiglenesen meghosszabbodnak addig, amíg az időpreferencia új, a
megtakarítás jelentős növekedésének köszönhetően észrevehetően alacsonyabb, társadalmi értéke, illetve a kamatláb, az egyes stádiumokbeli könyvek szerinti bevételek és kiadások hányadosának formájában a termelési szerkezet egészében általánosan elterjed.
Az ötödik stádiumban tevékenykedő vállalkozók képesek voltak jelenbeli javakból álló kínálatukat a t időtartam alatti 18 pénzegységről a t+1 időtartam során 31,71
pénzegységre növelni. Ez annak köszönhetően volt lehetséges, hogy a megtakarítás
társadalmi szinten nőtt, illetve nagyobb volt a jelenbeli javak kínálata a társadalomban. A vállalkozók az effajta nagyobb befektetést részben saját megtakarításaik növelésén keresztül, azaz a múltban hozamként realizált és fogyasztásra fordított pénz
egy részének befektetésével, részben pedig olyan új megtakarításokon keresztül ﬁnanszírozzák, amelyeket a hitelpiacról az önkéntes megtakarítás korábbi növekedése által fedezett kölcsönök formájában szereznek. Más szóval, az ötödik stádiumbeli befektetések növekedése az előző részben ismertetett három folyamat egyikén keresztül valósul meg.
Mi több, a termelési tényezők (tőkejavak, munka és természeti erőforrások) áraiban az irántuk az ötödik stádiumban megnövekvő kereslet következtében várt emelkedés nem következik be szükségszerűen, leszámítva a nagyon speciális termelőeszközöket. Valójában a fogyasztástól legtávolabb eső stádiumokban a termelési tényezők iránti kereslet növekedését nagyrészt vagy akár teljes egészében semlegesíti, illetve ellensúlyozza az ilyen ráfordítások kínálatának párhuzamos növekedése,
ami akkor következik be, amikor azok fokozatosan felszabadulnak a fogyasztáshoz
legközelebbi stádiumokból, amelyek során a vállalkozók jelentős könyvek szerinti
veszteséget szenvednek el, következésképpen e tényezőkre fordított befektetési költségeik csökkentésére kényszerülnek. Annak érdekében tehát, hogy létezzen vállalkozói koordináció egy a megtakarítások növekedésén és gazdasági növekedésen keresztülmenő társadalom termelési szerkezetének különböző stádiumai között, különösen
fontos, hogy a megfelelő tényezők, kiváltképp az eredeti termelőeszközök, a munkaerő és a természeti erőforrások piaca nagyon rugalmas legyen, továbbá minimális
gazdasági és társadalmi áldozat mellett tegye lehetővé e tényezők fokozatos áttételét a termelés egyes stádiumaiból másokba.
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Végül pedig a fogyasztási javak szektorába történő befektetés visszaesése, ami
jellemzően az önkéntes megtakarítás növekedése által generált könyvek szerinti
veszteségekből ered, általában arra vezethető vissza, hogy függetlenül azok készletének növekedésétől, az új fogyasztási javak piacra lépése bizonyos mértékben lassul. Ez a lassulás addig tart, amíg a termelési folyamat stádiumai számának és öszszetettségének növekedése kétségbevonhatat-lanul nem javítja a termelékenységet,
aminek következtében számottevően nagyobb mennyiségű fogyasztási jószág kerül piacra. Azt várnánk, hogy a fogyasztási javak kínálatának időleges csökkenése
egyéb tényezők változatlansága esetén megnöveli az árakat. Az áremelkedés azonban éppen azért nem történik meg, mert a kínálat csökkenését több mint kompenzálja a fogyasztási javak iránti keresletnek az önkéntes megtakarítás korábbi növekedésének eredményeként bekövetkező egyidejű csökkenése.
Összegezve, az önkéntes megtakarítás terén keletkező többlet a termelési szerkezetbe kerül befektetésre, vagy közvetlenül, vagy a fogyasztástól viszonylag távoli
termelési stádiumokban tevékenykedő vállalkozók részére nyújtott kölcsönökön keresztül. Az eredeti termelőeszközök, valamint a termelési stádiumokban alkalmazott
tőkejavak iránti pénzbeli kereslet növekedéséhez vezető ilyen kölcsönök fedezetéül önkéntes reálmegtakarítás szolgál. Mint azt a jelen fejezet elején láthattuk, a termelési folyamatok jellemzően annál hatékonyabbak, minél több a fogyasztástól távolabbi stádiumot tartalmaznak, és azok minél összetettebbek. Következésképpen
ez a tőkeerősebb szerkezet végül egy jelentős növekedést fog okozni a fogyasztási
javak végső termelésében, mihelyt az újonnan megindított folyamatok a végükhöz
érnek. Ezáltal a megtakarításbeli növekedés és a vállalkozói tevékenység szabad
gyakorlása szükséges feltételei és mozgatórugói a gazdasági növekedés és fejlődés
folyamatainak.

A második hatás: a tőkejavak piaci árára vonatkozó
kamatláb csökkenésének hatása
Az önkéntes megtakarítás, azaz a jelenbeli javak kínálatának növekedése egyéb feltételek változatlansága mellett a piaci kamatláb csökkenéséhez vezet. Mint tudjuk, ez
a kamatláb a különféle termelési stádiumokban jellemzően a bevételek és kiadások
közötti számviteli különbségként nyilvánul meg, és tükröződik a hitelpiacon nyújtott
kölcsönökre vonatkozó kamatlábban is. Fontos felhívni a figyelmet arra, hogy az
önkéntes megtakarítás növekedései által okozott kamatlábcsökkenés nagyban befolyásolja a tőkejavak értékét, különösen azokét, amelyeket a végső fogyasztástól
legtávolabbi stádiumokban használnak, és amik viszonylag hosszú élettartamúak és
jelentős mértékben hozzájárulnak a termelési folyamathoz.
Vegyünk példaként egy hosszú élettartamú tőkejószágot, mint például egy vállalat tulajdonában álló épületet, egy ipari üzemet, egy szállításra használt hajót vagy
repülőgépet, egy nagyolvasztó kemencét, egy számítógépet vagy egy high-tech kom-
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munikációs eszközt, amit a termelési szerkezet különféle, a fogyasztástól viszonylag
távoli stádiumaiban hoztak létre, és szolgáltatásait is különféle stádiumokban nyújtja. E tőkejószág piaci értéke jellemzően megegyezik a várt jövőbeli jövedelemáramlás diszkontált értékével. Fordított irányú kapcsolat áll fenn a jelenbeli leszámítolt
érték és a kamatláb között. Példának okáért, a megtakarításbeli növekedés okozta 11
százalékról 5 százalékra történő kamatlábcsökkenés egy nagyon hosszú élettartamú
tőkejószág jelenbeli értékét több mint duplájára emeli. Egy 11 százalékos kamatmérték melletti örökbérlet jelenbeli értéke 1/0,11=9,09, míg egy 5 százalékos kamatmérték melletti örökbérlet jelenbeli értéke 1/0,05=20. Ha a tőkejószág például húsz évig
használatban marad, akkor a kamatláb visszaesése 11 százalékról 5 százalékra a jószág piaci, illetve tőkésített értékének 56 százalékos emelkedéséhez vezet.37
Következésképpen, ha az emberek elkezdik a jelenbeli javakat viszonylag kevesebbre értékelni, akkor a tőkejavak és a tartós fogyasztási javak piaci ára jellemzően
emelkedni fog. Mi több, a piaci ár a jószág élettartamával, azaz azon termelési stádiumok számának, valamint e stádiumok fogyasztástól való távolságának növekedésével
arányosan fog nőni, amelyekben a jószág hasznosításra kerül. A kamatláb csökkenése következtében a már használatban lévő tőkejavak jelentős áremelkedésen fognak
keresztül menni, és azokat nagyobb mennyiségben fogják előállítani, ami a tőkejavak
szerkezetének horizontális kiszélesedéséhez, azaz a már létező tőkejavak termelésének növekedéséhez vezet. A kamatláb csökkenése ugyanakkor rámutat majd arra,
hogy számos addig nyereségesnek nem tekintett termelési folyamat, illetve tőkejószág azzá kezd válni, következésképpen pedig a vállalkozók be fogják vezetni azokat. A múltban a vállalkozók valójában tartózkodtak a műszaki újítások bevezetésétől
és az új beruházásoktól, mert attól tartottak, hogy a ráfordítások meghaladják majd a
keletkezett piaci értéket, ami jellemzően megegyezik az egyes tőkejószágokból származó bevétel kamatlábbal leszámítolt értékével. A kamatláb csökkenésekor azonban
a termelési szerkezet megnyújtását új, modernebb, a fogyasztástól távolabb eső stádiumok hozzáadásával célzó beruházások piaci értéke emelkedni kezd, nyereségessé téve ezen beruházásokat. Ennélfogva az önkéntes megtakarítás növekedése okozta kamatlábcsökkenés második hatása a tőkejavak szerkezetének mélyülése egyfajta
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ami az i kamatmérték mellett a kamatos kamat számításánál egy n időszakra utólag fizetendő átmeneti évjáradék jelenbeli értékének felel meg, ahol a tőkésítési periódus megegyezik a bérleti időszakkal. Nyilvánvaló, hogy amint n időszak hosszabb lesz és a végtelen felé közelít, a járadék értéke 1/i felé
közelít, ami memoriterként gyakorlatilag minden nagyon hosszú élettartamú tőkejószágra, valamint annak állandósága miatt a földre is alkalmazható.
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vertikális kiszélesedés formájában, ami a tőkejavak fogyasztástól egyre távolodó új
stádiumainak bevonásával jár.38
A tőkejavak szerkezetének kiszélesedése és mélyülése egyaránt a vállalkozók
szerepének, valamint kreativitásra és koordinációra irányuló kollektív képességüknek az eredménye. Képesek felismerni a lehetőséget és a potenciális haszonrést,
amikor megnövekszik a tőkejavak piaci értéke és az előállításukhoz szükséges költség közötti különbség. A tőkejavak piaci értékét a belőlük várt jövőbeli jövedelem
jelenbeli értéke határozza meg, ami észrevehetően növekszik, amikor a kamatláb
csökken. A tőkejavak előállítási költsége változatlan marad, adott esetben pedig még
csökkenhet is, a kezdetben a megtakarítás növekedésével csökkenő végső fogyasztás
stádiumából származó eredeti termelőeszközök nagyobb piaci kínálatának köszönhetően. Következésképpen az első hatáshoz hasonlóan, ez a második hatás is maga
után vonja a tőkejavak szerkezetének meghosszabbodását.
A tőkejavak értékének a megtakarítások és a kamatláb változásából eredő ingadozása jellemzően kiterjed az ezen árukat jelképező értékpapírokra, és az azok kereskedését lebonyolító tőzsdékre is. A kamatláb csökkenéséhez vezető önkéntes megtakarítás növekedése tehát tovább fogja növelni a tőkejavak fogyasztástól legtávolabb
eső stádiumaiban működő vállalatok részvényeinek árát, valamint a tőkejavakra vonatkozó minden részvény árát általában. Csupán a fogyasztáshoz legközelebb eső
vállalatok tulajdonjogát jelképező értékpapírok fognak egy időleges, viszonylagos
árcsökkenésen keresztülmenni a fogyasztási javak iránti kereslet, a megtakarítás növekedése által okozott csökkenés azonnali negatív hatása miatt. Következésképpen,
szemben a közvélekedéssel, nyilvánvaló, hogy amennyiben más eddig nem tárgyalt
pénzügyi torzulás nem lép fel, akkor a tőzsde nem szükségszerűen a vállalatok nyereségét tükrözi. Valójában, a befektetett tőkéhez viszonyítva, a különféle stádiumokban működő vállalatok könyvek szerinti nyeresége jellemzően megegyezik a kamatlábbal. Ezáltal egy nagymértékű megtakarítást és alacsony relatív proﬁtot, azaz alacsony kamatlábat jelentő környezet teremti meg a tőkejavakat jelképező értékpapírok piaci értékének legnagyobb növekedéséhez vezető környezetet. Ezen túlmenően,
minél távolabb esnek a tőkejavak a végső fogyasztástól, annál magasabb lesz a vonatkozó értékpapírok piaci ára.39 Ezzel szemben a könyvek szerinti relatív nyereség
38 Felhívjuk a figyelmet, hogy a termelékenységet a termelési folyamatok hosszának csökkentésével
növelő műszaki újítások mindenképpen bevezetésre kerülnek, függetlenül attól, hogy társadalmi szinten nő-e a nettó megtakarítás. Az ilyesfajta növekedés azonban lehetővé teszi olyan új műszaki megoldások alkalmazását, amiknek a bevezetésére, az erőforrások jelentős hiánya miatt, a megtakarítás növelését megelőzően nem kerülhet sor.
39 A plafonárat akkor érik el, amikor a kamatláb csökkenésének hatása lecsillapodik, és azt ellensúlyozza az elsődleges részvény- és kötvénypiacon kibocsátott értékpapírok nagyobb száma és volumene, ami általában az értékpapírok piaci árát egy alacsonyabb szinten stabilizálja. A következő
fejezetben látni fogjuk, hogy minden tartós piaci lendület, és általában minden fenntartott, tartós tőzsdei indexnövekedés, messze nem az alapul szolgáló egészséges gazdasági környezetet tükrözi, hanem a
hitelexpanzió inflációs folyamatából ered, ami előbb vagy utóbb tőzsdei válságot és gazdasági receszsziót von maga után.
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növekedése a termelési szerkezet egészében, és ezzel együtt a piaci kamatláb növekedése, egyéb körülmények változatlansága esetén, az értékpapírok értékének csökkenésében, és ezzel együtt piaci értékük visszaesésében fog megnyilvánulni. Ez az
elméleti értelmezés magyarázatot ad számos általános tőzsdei reakcióra, amit az átlagember, illetve sok pénzügyi és gazdasági „szakember” sem ért, mivel ők egyszerűen az alábbi naiv elméletet teszik magukévá: A tőzsdének csupán automatikusan
és hitelt érdemlően a termelési szerkezetben részt vevő összes vállalat könyvek szerinti nyereségének szintjét kell tükröznie anélkül, hogy ﬁgyelemmel lenne a stádiumokra, amelyekben a proﬁt keletkezik, valamint az időpreferencia szociális értékének, illetve a kamatlábnak az alakulására.

A harmadik hatás: a Ricardo-effektus
Az önkéntes megtakarítás minden növelése különösen fontos azonnali hatással van
a reáljövedelmek szintjére. Az V-2. ábra mutatja, miként csökkent egynegyedével,
azaz 100 pénzegységről 75 pénzegységre a fogyasztási javak iránti pénzbeli kereslet a megtakarítások növelésének következtében. Ezáltal könnyen beláthatjuk, általában miért követi a végső fogyasztási javak árának csökkenése a megtakarítás
növekedését.40 Ha – az eredeti termelési tényezőnek minősülő – munkából származó
jövedelem, illetve fizetés kezdetben névlegesen változatlan marad, akkor a végső
fogyasztási javak árának csökkenése a termelési szerkezet minden stádiumában maga után vonja majd az ott alkalmazott munkások reálbéreinek növekedését. Névlegesen azonos pénzjövedelem mellett a munkások a fogyasztási javak új, csökkentett
árszintjén nagyobb mennyiségű és jobb minőségű végső fogyasztási jószágot tudnak
megvásárolni.
A reálbéreknek az önkéntes megtakarítás növekedéséből eredő effajta emelkedése azt jelenti, hogy mindent egybevetve a vállalkozóknak a termelési folyamat minden stádiumában érdekükben áll a munkát tőkejavakkal felváltani. Másképpen megfogalmazva, a reálbérek növelésén keresztül az önkéntes megtakarítás növelése a
gazdasági rendszert a hosszabb és tőkeerősebb termelési stádiumok irányába mozdítja el. Más szóval, a vállalkozók ma már mindent egybevetve vonzóbb lehetőségnek tekintik a tőkejavak használatát a munkaerő alkalmazásánál. Ez egy harmadik
erőteljes, a termelési szerkezet stádiumai meghosszabbításának irányába mutató hatást képez.
40 Mint arra Hayek rámutat, az árak ilyen irányú csökkenése eltarthat egy ideig, az egyes piacok me-

revségétől függően, mindenesetre kisebb mértékű lesz, mint ami a megtakarítással együtt járó keresletcsökkenéssel arányos lenne. Ha nem így lenne, a megtakarítás nem járna semmilyen aktuális áldozathozatallal, és a gazdasági szereplők fenntartásához a tőkeigényesebb folyamatok során szükséges fogyasztási javak készlete nem maradna értékesítetlen. F. A. Hayek, „Reflections on the Pure Theory of
Money of Mr. J.M. Keynes”, Economica 12, 35. szám (1932. február): 22–44. oldal.
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Elsőként David Ricardo utalt nyíltan erre a harmadik hatásra, az On the Principles
of Political Economy and Taxation című könyvében, melynek első kiadása 1817-ben
jelent meg. Ricardo ebben kijelenti, hogy a jövedelmek minden jelentős növekedése, és – vagy éppen emiatt – a proﬁt visszaesése csökkenti azon árucikkek relatív értékét, amiket tartós természetű tőke alkalmazásával állítanak elő, továbbá arányosan
növeli azokét, amiket mulandóbb tőke igénybevételével termelnek. A jövedelmek
visszaesése éppen ellentétes hatást váltana ki.
A jól ismert On Machinery című függelékben, ami az 1821. évi harmadik bővített
kiadásban jelent meg, Ricardo kijelenti, hogy a munkagépek és a munkaerő állandó versenyben vannak egymással, és az előbbit gyakran nem alkalmazhatják, amíg
a munkaerő növekszik.41
F. A. Hayek később ugyanezt az elgondolást helyesbítette a konjunktúraciklusokról szóló írásaiban, amelyek 1939-től kezdődően széles körben jelentek meg. Most
elsőként fogjuk ezt alkalmazni, az előző két hatással összegezve, az önkéntes megtakarítás növekedésének a termelési szerkezetet érintő következményeinek tisztázása,
valamint az úgynevezett „takarékossági paradoxon”-elméletek és a megtakarításnak
a tényleges keresletre gyakorolt állítólagos negatív hatásai következményeinek levonása érdekében. Hayek egy igen tömör magyarázatot ad a Ricardo-effektusra, amikor kijelenti, hogy magas reáljövedelmekkel és alacsony proﬁtrátával a befektetés
erősen kapitalista formát fog ölteni: a vállalkozók igyekeznek majd a munkaerő magas költségeit olyan munkakímélő gépek alkalmazásával fedezni, amelyeknek használata csak egy nagyon alacsony proﬁtráta és kamatláb mellett lesz nyereséges.42

41 David Ricardo, The Works and Correspondence of David Ricardo, 1. kötet (On the Principles of

Political Economy and Taxation) (Cambridge: Cambridge University Press, 1982), 39–40. oldal.
42 Nem sokkal később, 1941-ben F. A. Hayek röviden érintette az önkéntes megtakarítás termelési
szerkezetre gyakorolt hatását, igaz nem kifejezetten Ricardót idézte. Ez az egyedüli ismert eset, amikor a Ricardo-hatást közvetlenül az önkéntes megtakarítás növekedése következményeinek vizsgálata során alkalmazták, nem pedig annak vizsgálatára, hogy ez a hatás milyen szerepet játszik a konjunktúraciklus különböző stádiumaiban. A teoretikusok eddigi legfőbb aggodalma: „A kamatláb visszaesése olyan mértékben felemelheti a munkaerő árát, hogy kikényszeríti annak gépekkel való széles körű
felváltását.” Hayek később visszatért a témára az Economica című folyóirat 9., 1942. májusi számának 127–152. oldalán megjelent „The Ricardo Effect” című cikkében. A cikket a chicagói University
of Chicago Press gondozásában 1948-ban kiadott Individualism and Economic Order című művének
11. fejezeteként ismét megjelentették. Harminc évvel később ismét foglalkozott a témával a Journal of
Political Economy című folyóirat 1979. évi 77. számában megjelent „Three Elucidations of the Ricardo
Effect” című cikkében. Mark Blaug mostanában vallotta be, hogy a Ricardo-hatás Economic Theory in
Retrospect című művében megjelent kritikája egy a Hayek elemzésének állítólagos statikus mivoltát illető értelmezésbeli hibán alapult. Ami Misest illeti, ő a Ricardo-hatást a tekintetben kritizálta, hogy annak túl nagy jelentőséget tulajdonítanak. Mindezt annak érdekében, hogy igazolják a bérek szakszervezeti, illetve kormányzati úton kikényszerített emelését abból a célból, hogy növeljék a tőkejavakba
történő befektetést. Mises azt állítja, hogy az ilyen politika csak munkanélküliséghez és az erőforrások
rossz elosztásához vezet a termelési szerkezetben, mivel az nem a társadalom önkéntes megtakarításának, hanem a mesterségesen magas bérek kényszerű alkalmazásának eredménye. Man, Economy, and
State című művében Rothbard hasonló véleményét fejezi ki. Így tesz a The Pure Theory of Capital című
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Ennélfogva a Ricardo-effektus egy harmadik mikroökonómiai magyarázatot ad a
vállalkozók magatartására, akik az önkéntes megtakarítás növekedésére a tőkejavak
iránti keresletük élénkítésével és a végső fogyasztástól távolabbi új stádiumokba történő befektetéssel reagálnak.
Fontos emlékezni arra, hogy az önkéntes megtakarításban bekövetkező minden
növekedés és a befektetés kezdetben visszaesést eredményez az új fogyasztási javak
és szolgáltatások termelésében ahhoz a rövid távú maximumhoz képest, ami elérhető lenne abban az esetben, ha a ráfordításokat nem terelnék el a végső fogyasztáshoz legközelebbi stádiumoktól. Ez a visszaesés azon termelési tényezők felszabadításának szerepét tölti be, amik a tőkejavak fogyasztástól legtávolabb eső stádiumainak meghosszabítása érdekében szükségesek.43 A fogyasztási javak és szolgáltatások
továbbá nem kerülnek értékesítésre annak következtében, hogy az önkéntes megtakarítás növekedése a Robinson Crusoe-példánkban szereplő felhalmozott bogyókéhoz rendkívül hasonló szerepet tölt be. A bogyók lehetővé tették Crusoe számára,
hogy életben tartsa magát annyi napon keresztül, amennyi a munkaeszközének, a fahusángnak elkészítéséhez szükséges. Ez alatt az idő alatt nem tudott bogyószedéssel foglalkozni. Egy modern gazdaságban azok a fogyasztási javak és szolgáltatások,
amik a megtakarítás növekedésekor nem kerülnek értékesítésre, azt a fontos szerepet
töltik be, hogy lehetővé teszik más gazdasági szereplők, így a munkások, a természeti erőforrások tulajdonosai és a kapitalisták számára, hogy az elkövetkező időre életben tartsák magukat. Ezen időszakok alatt a termelési szerkezet megnyújtására legutóbb megindított folyamat az új fogyasztási javak és szolgáltatások piacra bocsátását elkerülhetetlenül lelassítja. Ez a lelassulás egészen addig tart, amíg a megindított új tőkeigényesebb folyamatok mindegyike le nem zárul. Ha nem a megtakarítás
miatt értékesítetlenül maradt fogyasztási javaknak és szolgáltatásoknak lenne betudható, akkor a fogyasztási javak kínálatának időleges csökkenése e javak relatív árának jelentős emelkedéséhez vezetne, és jelentős nehézséget okozna ellátásukban.44

művében Hayek is, amikor kijelenti, hogy a bérek diktatórikus úton történő emelése nemcsak munkanélküliséghez és a megtakarítás visszaeséséhez vezet, hanem a tőke általános fogyasztásához, ami a termelési szerkezet stádiumainak mesterséges meghosszabbításához és szűkítéséhez is vezet.
43 Hayek, The Pure Theory of Capital, 256. oldal.
44 Hayek saját szavaival: Mindössze annyi történik, hogy a korábbi időpontban a megtakarítók kevesebbet fogyasztanak, mint amennyit az aktuális termelésből szereznek, és a későbbi időpontban, amikor
a fogyasztási javak aktuális termelése csökken, és további tőkejavakat állítanak elő, több fogyasztási
jószágot fogyaszthatnak, mint amennyire az aktuális fogyasztásból szert tesznek. Hayek, The Pure
Theory of Capital, 275. oldal.
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Végeredmény: egy új, tőkeerősebb termelési szerkezet
megjelenése
Az általunk vizsgált három hatást a profitkeresésre irányuló vállalkozói folyamatok
váltják ki. E három irányzat kombinációja a tőkejavak stádiumainak egy új, szűkebb és
meghosszabbított szerkezetét eredményezi. Azonkívül az egyes stádumokban a bevételek és a kiadások közötti különbözet, azaz a könyvek szerinti nyereség, illetve a kamatláb jellemzően az új termelési szerkezet stádiumainak összességét tekintve egy alacsonyabb szinten egyenlítődik ki, mivel nyilvánvalóan nagyobb mértékű megtakarításnak és az időpreferencia alacsonyabb szociális értékének felel meg. Következésképpen
a termelési szerkezet formája nagyon hasonlóvá válik az V-3. ábrán felvázolthoz.
Amint az V-3. ábrán látható, a végső fogyasztás 75 pénzegységre esett vissza. Ez
a csökkenés a második stádium termékének értékét is befolyásolta, mely az V-1. ábrán feltüntetett 80 pénzegységről 64,25 pénzegységre esett vissza. Hasonló, 60-ról
53,5 pénzegységre történő csökkenés következik be a harmadik stádiumban, igaz,
hogy ezúttal a csökkenés aránya kisebb. A negyedik stádiumtól kezdődően, és onnantól felfelé, ahogy minden egyes stádium távolabb esik a fogyasztástól, mint az azt
megelőző, a pénzben kifejezett kereslet nő. Kezdetben a növekedés fokozatos. A negyedik stádiumban 40 pénzegységről 42,75 pénzegységre nő, majd az ötödik stádiumban arányaiban sokkal jelentősebbé válik, ahol a termék értéke 20 pénzegységről
32,35 pénzegységre nő, mint azt az V-2. ábrán láthattuk. A fogyasztástól legtávolabbi területen két új, korábban nem létező stádium jelenik meg, a hatodik és a hetedik.
Miután minden szükségszerű korrekciót végrehajtottak, a különböző stádiumok
proﬁtrátája jellemzően az V-1. ábrán bemutatottnál jóval alacsonyabb szinten egyenlítődik ki. Ez a jelenség abból a tényből ered, hogy az önkéntes megtakarítás növekedése
sokkal alacsonyabb piaci kamatlábat eredményez, és az egyes stádiumok könyvek szerinti nyeresége, példánkban megközelítőleg évi 1,7 százalék, ehhez a számadathoz közelít. Az eredeti termelőeszközök tulajdonosainak, azaz a munkásoknak és a természeti
erőforrások tulajdonosainak, valamint az egyes stádiumokban szereplő kapitalistáknak
a nettó jövedelme a nettó kamatlábnak megfelelően 75 pénzegységnyi, ami egybeesik
a fogyasztási javakra és szolgáltatásokra költött pénzbeli bevétellel. Fontos kiemelni,
hogy mégha csupán 75 pénzegységet is költenek fogyasztási javakra és szolgáltatásokra, azaz 25 egységgel kevesebbet, mint az V-1. táblázatban, az új termelési folyamatok
lezárultát követően az új végső fogyasztási javak és szolgáltatások termelése ténylegesen jelentősen növekedni fog. Ennek oka, hogy a termelési folyamatok jellemzően hatékonyabbá válnak miközben egyre átfogóbbak és tőkeerősebbek lesznek. Mi több, a
megtermelt fogyasztási javak és szolgáltatások ténylegesen nagyobb mennyisége öszszességében kevesebb, példánkban 75 pénzegységért értékesíthető. Következésképpen
a piacra kerülő új fogyasztási javak és szolgáltatások egységárát illetően drámai viszszaesés ﬁgyelhető meg, és ennek megfelelően az eredeti termelőeszközök tulajdonosainak jövedelme, különösen a munkások ﬁzetései és ezáltal életszínvonaluk valójában
hirtelen növekedésen megy keresztül.
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A jelenbeli javak
összkínálat

Kapitalisták 1. stádium
Kapitalisták 2. stádium
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Kapitalisták 4. stádium
Kapitalisták 5. stádium
Kapitalisták 6. stádium
Kapitalisták 7. stádium

→
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225,00 Összkereslet a tőkejavak
tulajdonosai részéről

064,25 Kapitalisták részére 2. stádium
053,50 Kapitalisták részére 3. stádium
042,75 Kapitalisták részére 4. stádium
032,25 Kapitalisták részére 5. stádium
021,50 Kapitalisták részére 6. stádium
010,75 Kapitalisták részére 7. stádium

Jelenbeli javak vevői
Jövőbeli javak szállítói

295,00 pénz- = ÖSSZMEGTAKARÍTÁS ÉS
egység ÖSSZBEFEKTETÉS (BRUTTÓ)

64,25+09,50=73,75
53,50+09,68=63,18
42,75+09,86=52,61
32,25+09,79=42,04
21,50+10,21=31,71
10,75+10,75=21,14
0+10,57=10,57

Jelenbeli javak szállítói
Megtakarítók vagy jövőbeli javak vevői

V-3. táblázat. A jelenbeli javakra vonatkozó kereslet és kínálat
(25 pénzegységnyi önkéntes nettó megtakarítást követően)

Összkereslet az eredeti termelőeszközök
(munkaerő és természeti erőforrások)
tulajdonosai részéről

070

A jelenbeli javakra vonatkozó
kereslet

Eredeti termelőeszközökre
Eredeti termelőeszközökre
Eredeti termelőeszközökre
Eredeti termelőeszközökre
Eredeti termelőeszközökre
Eredeti termelőeszközökre
Eredeti termelőeszközökre

09,50
09,68
09,86
9,79
10,21
10,39
10,57

= 295,00 pénzegység

+
+
+
+
+
+
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V-4. táblázat. Az éves bruttó és nettó jövedelem
(25 pénzegységnyi önkéntes nettó megtakarítást követően)
Az éves bruttó jövedelem
75 pénzegységnyi végső fogyasztás +a jelenbeli javak 295 pénzegységnyi összkínálata
(Bruttó megtakarítás és befektetés, mint azt a V-3. táblázat részletesen mutatja)
Ne feledjük!: a bruttó megtakarítás és befektetés 25 pénzegységnyivel 270-ről 295-re nő,
a fogyasztás pedig 25 pénzegységnyivel 100-ról 75-re csökken
370 pénzegységnyi bruttó összjövedelem
a) Kapitalisták
nettó jövedelme
(proﬁt, illetve
kamat az egyes
stádiumokban)

b) Az eredeti
termelőeszközök
(munkaerő
és természeti
erőforrások)
tulajdonosainak
nettó jövedelme

Kapitalisták 1. stádiumban
Kapitalisták 2. stádiumban
Kapitalisták 3. stádiumban
Kapitalisták 4. stádiumban
Kapitalisták 5. stádiumban
Kapitalisták 6. stádiumban
Kapitalisták 7. stádiumban

75,00
64,25
53,50
42,75
32,25
21,50
10,75

–
–
–
–
–

73,75
63,18
52,61
42,04
31,71
21,14
10,57

A kapitalisták össznyeresége, kamata, illetve nettó
összjövedelme a stádiumok összességét tekintve:
Az 1. stádiumból
Az 2. stádiumból
Az 3. stádiumból
Az 4. stádiumból
Az 5. stádiumból
Az 6. stádiumból
Az 7. stádiumból
Az eredeti termelőeszközök tulajdonosainak nettó
összjövedelme:
Nettó összjövedelem = összfogyasztás

=
=
=
=
=
=
=

1,25
1,07
0,89
0,71
0,54
0,36
0,18

=

5,00

pénzegység

9,50
9,68
9,86
9,79
10,21
10,39
10,59
70,00
75,00

pénzegység
pénzegység

KÖVETKEZTETÉS: Az éves bruttó jövedelem a nettó jövedelem 4,9-szerese

Az V-3. és a V-4. táblázatok bemutatják a jelenbeli javakra vonatkozó keresletet
és kínálatot éppúgy, mint az éves bruttó nemzeti kibocsátás összetételét, az
önkéntes megtakarítás növekedése által okozott korrekciókat követő állapot szerint.
Látjuk, hogy a jelenbeli javakra vonatkozó kereslet és kínálat 295 pénzegységen
áll, azaz 25 pénzegységgel magasabban, mint az V-1. táblázatban. Ennek oka,
hogy a bruttó megtakarítás és befektetés éppen az önkéntesen teljesített nettó
többletmegtakarításnak megfelelő 25 pénzegységgel nőtt. Ugyanakkor az V-4.
táblázat szerint az éves bruttó nemzeti kibocsátás változatlanul 370 pénzegység
marad, amiből 75 pénzegység a végső fogyasztási javak iránti keresletnek, míg 295
pénzegység a jelenbeli javak összkínálatának felel meg. Más szóval, még ha a bruttó
nemzeti kibocsátás pénzben kifejezve azonos is az utolsó példában foglalt értékkel,
most alapvetően különböző módon, egy szűkebb és elnyújtottabb, azaz tőkeerősebb,
több stádiumból álló termelési szerkezetben oszlik el.
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V-4. ábra. A nettó önkéntes megtakarítás hatása a termelési szerkezetre
(Az V-1. ábra [vonal] és az V-3. ábra [sáv] egymásra illesztésének eredménye)
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A pénzben kifejezve azonos bruttó nemzeti kibocsátás eltérő eloszlása a két termelési szerkezet mindegyikében szembetűnőbb az V-4. ábrán. Az V-4. ábra egyszerűen az V-1. ábra diagramja (vonallal jelölve) és az V-3. ábra diagramja (sávval jelölve) egymásra illesztésének eredménye, és az önkéntes nettó megtakarítás
25 pénzegységnyi növekedésének a termelési szerkezetre gyakorolt hatását mutatja. Ebből látjuk, hogy a megtakarítás önkéntes növelése az alábbi hatásokat váltja ki:
– Első: a tőkejavak szerkezetének mélyülése. Ez a következmény a termelési szerkezet új stádiumok hozzáadásával történő vertikális meghosszabbodásában nyilvánul meg. Példánkban ezek a hatodik és a hetedik stádium, amik korábban nem
léteztek.
– Második: a tőkejavak szerkezetének kiszélesedése, ami a már meglévő stádiumok kiszélesedésében nyilvánul meg, mint a negyedik és az ötödik stádiumban.
– Harmadik: a tőkejavak fogyasztáshoz legközelebbi stádiumainak viszonylagos
leszűkítése.
– Negyedik: a végső stádiumban, azaz a fogyasztási javak és szolgáltatások stádiumában az önkéntes megtakarításban bekövetkező ugrásszerű növekedés pénzben
kifejezve kezdetben elkerülhetetlenül a fogyasztás visszaeséséhez vezet. A termelési szerkezet megnyújtása azonban a fogyasztási javak és szolgáltatások termelésének jelentős valós növekedését vonja maga után mind mennyiségi, mind
pedig minőségi szempontból. Feltéve, hogy az e javak iránti pénzbeli kereslet
változatlanul kisebb, valamint hogy e két hatás, azaz a fogyasztás visszaesése és
a fogyasztási javak termelésének növekedése hasonló következményekkel jár, a
termelés növekedése a fogyasztási javak piaci árának hirtelen csökkenéséhez vezet. Végső soron az árak ez irányú csökkenése teszi lehetővé a bérek jelentős növekedését, az eredeti termelőeszközök tulajdonosai reáljövedelmének általános
emelkedésével együtt.45
45

A fenti nézőpontok ismét rámutatnak arra, hogy a hagyományos nemzeti jövedelemre vonatkozó statisztikák és a nemzeti jövedelem növekedését jelző mérőszámok elméletileg nem megfelelőek. Kiemeltük már, hogy a nemzeti jövedelem jelzőszámai nem mérik a bruttó nemzeti kibocsátást, és
hajlamosak eltúlozni a fogyasztás jelentőségét, miközben figyelmen kívül hagyják a termelési folyamat közbenső stádiumait. Igaz az is, hogy a gazdasági növekedés és az árindex alakulásának statisztikai mérőszámai torzítottak, mivel többnyire a végső stádiumra, a fogyasztásra koncentrálnak. Ilyenformán könnyű megérteni, hogyan mérik a gazdasági növekedés statisztikai visszaesését a folyamat azon
kezdeti fázisaiban, amiket az önkéntes megtakarítás vált ki. Valójában gyakran megfigyelhető egy kezdeti visszaesés a végső fogyasztási javakban és a tőkejavakban, miközben a nemzetijövedelem-elszámolásra vonatkozó statisztikák nem tükrözik az ezzel párhuzamosan végbemenő növekedést a fogyasztástól legtávolabb eső stádiumokban történő befektetésekben, az új stádiumok létrehozását, a közbenső termékekbe és a forgótőke készletekbe való befektetés növekedéséről nem is beszélve. A fogyasztói árindex eközben esik, mivel az csupán a lecsökkent pénzbeli keresletnek a fogyasztási javak stádiumaira gyakorolt hatását tükrözi. Semmilyen index nem jelzi az árak emelkedését a fogyasztástól legtávolabb eső stádiumokban. Következésképpen a különféle szereplők, így a politikusok, az újságírók,
a szakszervezeti vezetők és a munkáltatók képviselői gyakran tévesen értelmezik ezeket a gazdasági
eseményeket, mivel értelmezésüket a nemzetijövedelem-elszámolásra vonatkozó statisztikai mérőszá-
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Összefoglalva: példánkban sem a pénzellátás nem csökkent, következésképpen nem
volt szigorú értelemben véve külső defláció, sem pedig a pénz iránti kereslet nem
nőtt. Ezáltal, ha feltételezzük, hogy e két tényező mindegyike változatlan marad,
akkor a fogyasztási javak és szolgáltatások árában bekövetkező általános csökkenés
kizárólag a megtakarítás és a termelékenység növekedéséből ered, ami önmagában a
tőkeerősebb termelési szerkezet következménye. Mi több, ez jelentős béremelkedést
eredményez reálértéken, ami annak ellenére, hogy névleges értékük nem változik,
vagy akár kicsit csökken is, lehetővé teszi a keresők számára, hogy egyre jobb minőségű fogyasztási javakhoz és szolgáltatásokhoz egyre nagyobb mennyiségben
jussanak hozzá. E javak árának csökkenése arányaiban sokkal jelentősebb, mint a
bérek esetleges visszaesése. Összefoglalva, ez a gazdasági növekedés és fejlődés
legegészségesebb és legfentarthatóbb folyamata, amit csak el lehet képzelni. Más
szóval, a legmegbízhatóbb tanulmányok szerint ez foglalja magában a legkevesebb
gazdasági és társadalmi zavart, feszültséget és konfliktust, továbbá erre a történelem
során számos alkalom példaként szolgált.46

mokra alapítják. Individualism and Economic Order című művének 215–254. oldalán szereplő „The
Ricardo Effect” című írásának vége felé Hayek részletesen leírja azokat a jelentős statisztikai nehézségeket, amik akkor merülnek fel, amikor a nemzetijövedelem-elszámolás módszereit az önkéntes megtakarítás növekedésének a termelési szerkezetre gyakorolt hatásának, jelen esetben pedig a Ricardo-hatás
következményeinek jelzésére alkalmazzák. Legutóbb, a Nobel-díj átvételekor tartott beszédében F. A.
Hayek felhívta a figyelmet arra a különösen elterjedt negatív szokásra, miszerint téves elméleteket érvényesnek fogadnak el csak azért, mert empirikus úton alátámaszthatóak. Hayek óvva intett attól, hogy
elutasítsunk vagy ne is vegyünk figyelembe valós elméleti magyarázatokat pusztán azért, mert technikai szempontból meglehetősen bonyolult az igazolásukhoz szükséges statisztikai információk összegyűjtése. Pontosan ezek azok a hibák, amiket akkor követünk el, amikor a nemzetijövedelem-elszámolást arra a folyamatra alkalmazzuk, aminek következtében a fogyasztástól legtávolabb eső termelési stádiumok kiszélesednek és elmélyülnek, és ami minden esetben az önkéntes megtakarítás növekedésének következménye.
46 Az Egyesült Államokban az 1865 és 1879 közötti időszakban gyakorlatilag nem történt növekedés a pénzellátásban. Ennek kapcsán Milton Friedman és Anna J. Schwartz kijelenti, hogy kevesebb
mint tizenöt év alatt az árszint a kezdetinek felére esett vissza, miközben a gazdasági növekedés gyors
mértékű volt. Ezek egybeesése komoly kételyeket vet fel annak a manapság széles körben elfogadott
nézetnek az érvényességét illetően, miszerint a tartós defláció és a gyors gazdasági növekedés összeegyeztethetetlenek. Milton Friedman és Anna J. Schwartz, A Monetary History of the United States
1867–1960 (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1971), 15. oldal. Az 1875 és 1885 közötti Anglia vonatkozásában Alfred Marshall ráadásul azt állította:
„Kétséges, hogy az elmúlt 10 év, amit a gazdasági válság időszakának tekintenek, de amely során
kevés hirtelen ármozgás történt, összességében nem járult-e többel hozzá a fejlődéshez és a valódi boldogsághoz, mint a lázas tevékenység és a fájdalmas recesszió váltakozásai, amik évszázadunk előző
évtizedeit jellemezték. Én valójában sokkal rosszabb jelenségnek tartom az árak heves ingazdozásait,
mint azok fokozatos csökkenését.” (Alfred Marshall, Official Papers, 9. oldal.)
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A „takarékossági paradoxon”47 elméleti feloldása
Elemzésünk lehetővé teszi számunkra a „takarékossági vagy megtakarítási paradoxon” által felvetett látszólagos dilemma megoldását. Ez az ellentét azon az
elgondoláson alapul, miszerint az egyének megtakarítása pozitív abban az értelemben, hogy így kiegészíthetik jövedelmüket, társadalmi szinten azonban a fogyasztási
javak iránti összkereslet csökkenése végső soron negatív hatást gyakorol a befektetésre és a termelésre.48 Ezt cáfolandó rámutattunk arra, hogy az ezen értelmezést
47 Hayek 1932-ben briliáns és velős módon fejtette ki az alapvető érvet azzal az állítással szemben,
miszerint a megtakarítás negatívan befolyásolja a gazdasági fejlődést, és szükséges a fogyasztás élénkítése a növekedés előmozdítása érdekében, amikor rámutatott, hogy logikailag ellentmondás rejlik
abban a gondolatban, miszerint a fogyasztás növekedése a befektetés növekedésében nyilvánul meg,
hiszen a befektetés csak a megtakarítás növekedése következtében tud növekedni, ami pedig mindig
szembemegy a fogyasztással. Saját szavaival élve:
„A ma fogyasztási javakra költött pénz nem növeli azonnal azok vásárlóerejét, akik a jövőre termelnek, valójában az ő keresletükkel verseng, és az ő vásárlóerejüket nem a fogyasztási javak aktuális árai,
hanem azok múltbéli árai határozzák meg. Ennek oka, hogy mindig fennáll annak a lehetősége, hogy a
rendelkezésre álló termelési erőforrásokat hosszabb-rövidebb időre befektessék. Mindazok, akik hallgatólagosan azt feltételezik, hogy a tőkejavak iránti kereslet a fogyasztási javak iránti kereslettel arányosan változik, nincsenek figyelemmel arra, hogy lehetetlen egyidejűleg növelni a fogyasztást és késleltetni azt a közbenső javak készletének növelése céljából.”
Maga Hayek is emlékeztet minket arra, hogy ez az alapvető elv John Stuart Mill nevéhez fűződik,
aki a tőkére vonatkozó negyedik tételében kijelenti, hogy „az árucikkek iránti kereslet nem egyenlő a
munka iránti kereslettel.” Mindazonáltal Hayek jelzi, hogy John Stuart Millnek nem sikerült megfelelően igazolnia ezt az elvet, ami csak a Böhm-Bawerk-féle tőkeelmélet és a Mises, illetve Hayek nevéhez kötődő cikluselmélet kidolgozását követően vált a teoretikusok által teljes mértékben elfogadottá. Hayek szerint ennek az egyszerű gondolatnak a megértése az igazi próbatétel minden közgazdász
számára: „Minden eddiginél igazabbnak tűnik számomra, hogy annak a tételnek a teljes megértése a
legjobb megmérettetés egy közgazdász számára, miszerint az árucikkek iránti kereslet nem egyenlő a
munka iránti kereslettel.” Ez röviden annak megértését jelenti, hogy egy fogyasztási javakat termelő
vállalkozó számára tökéletesen megvalósítható a pénzkeresés még abban az esetben is, ha eladásai nem
emelkednek, sőt még azok csökkenésekor is, ha a munkaerőt munkaeszközökkel felváltva csökkenti kiadásait. A munkaeszközökbe való megnövekedett befektetés más stádiumokban munkahelyeket teremt,
és a társadalom termelési szerkezetét tőkeerősebbé teszi.
48 F. A. Hayeket illeti az elismerés, amiért elsőként oldotta fel a látszólagos „megtakarítási paradoxont” 1929-ben megjelent „Gibt es einen ’Widersinn des Sparens’?” című cikkében. Érdekességként
megjegyezzük, hogy még egy olyan kiváló szerző is, mint Samuelson, népszerű tankönyvének számos
kiadásában továbbra is védi az alulfogyasztásnak a „megtakarítási paradoxon” alapjául szolgáló ősi mítoszát. Mint az várható volt, Samuelson a 7. fejezetben ismertetett keynesi elmélet téves következtetéseire támaszkodik. Egészen a tizenharmadik kiadásig kellett arra várni, hogy könyvében a „megtakarítási paradoxon” tétele fakultatív anyaggá váljon, és az azt alátámasztó diagram abból kikerüljön.
A „megtakarítási paradoxon” elméletének legfőbb hibája abban áll, hogy figyelmen kívül hagyja a tőkeelmélet alapvető elveit, és a termelési szerkezetet nem egymásra következő stádiumok sorozataként
szemléli. Az elmélet ezzel szemben hallgatólagosan azt feltételezi, hogy csupán két stádium létezik, a
végső fogyasztói összkereslet stádiuma és egy másik, ami közbenső befektetési stádiumok halmazából
áll. Következésképpen a „jövedelem körkörös áramlásának” egyszerűsített modelljében azt feltétele-
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alátámasztó, az alulfogyasztás ősi mítoszán alapuló elméleti érvelés téves. Valójában
még annak feltételezése mellett is, hogy pénzben kifejezve a bruttó nemzeti kibocsátás változatlan marad, igazoltuk, hogy a társadalom a reáljövedelmek emelkedésével
miként növekszik és fejlődik még akkor is, amikor a fogyasztási javak iránti pénzbeli kereslet csökken. Szemléltettük azt is, hogy állami beavatkozás és a pénzellátás
növelésének hiányában, egy a vállalkozók profitkeresése által irányított végtelenül
hatalmas piaci erő a termelési szerkezet megnyújtását és egyre növekvő összetettségét eredményezi. Összefoglalva, a fogyasztási javak iránti keresletnek a megtakarítás
növekedése okozta kezdeti viszonylagos csökkenése ellenére a gazdasági rendszer
termelékenysége fokozódik, akárcsak a fogyasztási javak és szolgáltatások végső
termelése, valamint a reáljövedelmek.49

Egy hanyatló gazdaság esete
Eddigi érvelésünk megfordítható, és a megfelelő változtatásokkal alkalmazható azon
hatások magyarázatára, amit a társadalom önkéntes megtakarításának feltételezett
csökkenése vált ki. Kezdjük annak feltevésével, hogy a termelési szerkezet nagyban
hasonlít az V-3. ábrán felvázolthoz. Ha a társadalom mint egész úgy dönt, hogy kevesebbet takarít meg, akkor ez azt eredményezi, hogy a fogyasztási javak és szolgáltatások iránti pénzbeli kereslet például 25 pénzegységgel növekszik. Következésképpen a pénzbeli kereslet 75 pénzegységről 100 pénzegységre nő, és a fogyasztáshoz legközelebbi stádiumok iparágai és vállalatai jellemzően drámai mértékben
nőni fognak, ami könyvek szerinti nyereségeik felemeléséhez vezet. Bár úgy tűnhetnek, hogy ezek az események fogyasztási fellendülést okoznak, hosszú távon a
zik, hogy a megtakarítás növekedésének a fogyasztásra gyakorolt negatív hatása azonnal és automatikusan kiterjed minden befektetésre.
49 Rothbard Man, Economy, and State című művében rávilágított arra, hogy a termelési szerkezet
meghosszabbodásának, egy az önkéntes megtakarítás növekedéséből eredő és általunk vizsgált jelenségnek a következtében lehetetlen előre meghatározni, hogy a kapitalisták kamat formájában megjelenő jövedelme nőni fog-e. Az általunk részletezett példában ez pénzben kifejezve nem történik meg, és
valószínűleg ténylegesen sem. Ez annak tudható be, hogy még a megtakarítás és a bruttó befektetés növekedése esetén sem jelenthetjük ki csupán a gazdasági elméletre alapozva, hogy a kamatból származó jövedelem értéke csökkenni, emelkedni vagy stagnálni fog-e, mivel ezen lehetőségek mindegyike
lehetséges. Úgyszintén lehetetlen megjósolni az eredeti termelőeszközök tulajdonosai pénzjövedelmének sorsát. Példánkban ez változatlan marad, ami a fogyasztási javak árainak csökkenésekor a tulajdonosok reáljövedelmének drámai emelkedéséhez vezet. Mindazonáltal az eredeti termelőeszközök tulajdonosai jövedelmének pénzben kifejezett csökkenése lehetséges annak ellenére, hogy egy ilyen csökkenés kevésbé lesz feltűnő, mint a fogyasztási javak és szolgáltatások árának visszaesése. Manapság
nyilvánvalóan kihívást jelent számunkra egy olyan gyorsan növekvő gazdaságot elképzelni, ahol a termelési tényezők, különösen a munkaerő, tulajdonosainak pénzjövedelme csökken. Egy ilyen forgatókönyv azonban minden további nélkül elképzelhető, ha a fogyasztási javak és szolgáltatások árai még
gyorsabban csökkennek.
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termelési szerkezet „ellaposodásához” vezetnek, mivel a termelési erőforrásokat a
fogyasztástól legtávolabbi stádiumokból kivonják, és áthelyezik az ahhoz legközelebbi stádiumokba. Valójában a végső fogyasztáshoz közeli stádiumok megnövekedett könyvek szerinti nyeresége viszonylag visszafogja a termelést a legtávolabbi
stádiumokban, és ez jellemzően az e stádiumokba történő befektetés visszaesését
okozza. Mi több, a megtakarítás csökkenése a piaci kamatláb emelkedését okozza,
és csökkenti a tartós tőkejavak jelenbeli értékét, elriasztva az ezekbe befektetni
szándékozókat. Végül pedig egy fordított Ricardo-effektus is kifejti hatását: A fogyasztási javak és szolgáltatások árainak növekedését a reáljövedelmek és a többi
eredeti termelési tényező ellenértékének azonnali csökkenése fogja kísérni, ami
a kapitalistákat arra ösztönzi majd, hogy a munkaeszközöket a most viszonylag
olcsóbb munkaerővel váltsák fel.
Mindezen hatások összesített eredménye a termelési szerkezet „összezuhanása”,
ami így egyre inkább hasonlít az V-1. ábrán láthatóhoz, ami annak ellenére, hogy
pénzben kifejezve nagyobb keresletet tükröz a fogyasztási javak és szolgáltatások
iránt, ténylegesen a társadalom általános elszegényedését mutatja. Valójában a kevésbé tőkeerős termelési szerkezet azt eredményezi, hogy kevesebb fogyasztási jószág és szolgáltatás érkezik a végső stádiumba, amely során mindazonáltal jelentősen megnövekszik a pénzbeli kereslet. Ezáltal a fogyasztási javak és szolgáltatások
termelésében csökkenés, ezzel egyidejűleg azok árában pedig jelentős emelkedés
mutatkozik a két korábbi hatás együttes következményeként. A végeredmény a társadalom, különösen a munkások általános elszegényedése, akik ﬁzetése ténylegesen
csökken, mivel míg az pénzben kifejezve esetleg változatlan marad vagy még emelkedik is, addig az ilyen emelkedés soha nem éri el a fogyasztási javak és szolgáltatások pénzbeli árai növekedésének szintjét.
John Hicks szerint Giovanni Boccaccio az 1360 körül írt Dekameronjának Elöljáró beszéde egy érdekes szakaszában elsőként írt le meglehetősen pontosan egy az
általunk most elemzetthez nagyon hasonló folyamatot, amikor elbeszélte a 14. századi nagy pestisjárvány ﬁrenzei polgárokra gyakorolt hatását. Valójában a járvány
következtében az emberek várható élettartamuk drasztikus csökkenésére számítottak. Emiatt a vállalkozók és a munkások ahelyett, hogy megtakarítottak volna, és termelési folyamataik stádiumait földjeik megművelésével, valamint állatállományuk
gondozásával meghosszabbították volna, jelenbeli fogyasztásuk növelésével foglalkoztak.50 Boccacciót követően Böhm-Bawerk volt az első közgazdász, aki komo-

50 John

Hicks szavaival élve:
„Boccaccio a nagy pestisjárványnak a firenzei lakosok gondolkodására gyakorolt hatását írja le, azt
a vélekedésüket, hogy életükből már nincs sok hátra. »Ahelyett, hogy állatállományuk, földjük és saját
múltbéli munkájuk jövőbeli eredményét segítenék elő, minden figyelmüket a jelenbeli javak fogyasztására fordították.«” John Hicks fölteszi a kérdést: „Miért ír Boccaccio úgy, mint Böhm-Bawerk? Az
ok nyilván abban rejlik, hogy kereskedői végzettsége volt.” (Hicks, Capital and Time: A Neo-Austrian
Theory, 12–13. oldal.)
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lyan foglalkozott a megtakarítás visszaesésének hatásaival, valamint az abból következő gazdasági recesszióval. Capital and Interest51 című könyvében részletekbe
menően elmagyarázza, hogy az egyének olyan általános döntése, aminek értelmében többet fogyasztanak és kevesebbet takarítanak meg, a tőkefogyasztás jelenségét idézi elő, ami végső soron csökkenti a termelési kapacitást, valamint a fogyasztási javak és szolgáltatások termelését, utat engedve a társadalom általános elszegényedésének.52

3. A MEGTAKARÍTÁS NÖVELÉSÉVEL NEM FEDEZETT BANKI
HITELEXPANZIÓ HATÁSAI: AZ OSZTRÁK ELMÉLET,
AVAGY A KONJUNKTÚRACIKLUS HITELFORGALMI ELMÉLETE
Ebben a részben azokat a hatásokat fogjuk vizsgálni, amelyeket a bankok a termelési
szerkezetre azáltal gyakorolnak, hogy az önkéntes megtakarítás előzetes növekedése
által nem fedezett kölcsönöket teremtenek. Ezek a körülmények alapvetően különböznek az előző részben vizsgáltaktól, amikor is a kölcsönöket az önkéntes megtakarítás megfelelő növekedése teljes mértékben fedezte. A hitelexpanziónak a részleges tartalék elvén alapuló banki tevékenység – általunk a 4. fejezetben részletesen
tárgyalt – folyamatának megfelelően egy bank általi hitelteremtés egy olyan könyvelési bejegyzést eredményez, ami legegyszerűbb formájában az alábbihoz hasonló:
(74)
Tartozás (Debit)
Készpénz
1 000 000

Követelés (Credit)
Látra szóló betét 1 000 000

(75)
Tartozás (Debit)
Kihelyezett kölcsönök 900 000

Követelés (Credit)
Látra szóló betét 900 000

51 Böhm-Bawerk,

Capital and Interest, 2. kötet (The Positive Theory of Capital), 113–114. oldal.
Elemzésének végén Böhm-Bawerk arra a következtetésre jut, hogy a megtakarítás a tőkeképzés szükséges előfeltétele.
52 Fritz Machlup nyíltan rávilágított a „takarékossági paradoxon” teoretikusai által elkövetett hibára,
amikor az első világháború utáni osztrák gazdaságot hozta fel konkrét történelmi példaként. Akkoriban
elkövettek mindent, amit lehetett, a fogyasztás előmozdítása érdekében, az ország azonban rendkívül
elszegényedett. Machlup ironikusan jelenti ki:
„Ausztria öt területen is lenyűgöző eredményeket ért el: növelte az állami kiadásokat, növelte a fizetéseket, növelte a szociális segélyeket, növelte a banki hiteleket és növelte a fogyasztást. Mindezen
eredmények után az összeomlás szélén állt. Hasonló példaként említhetnénk Peron tábornok Argentínájának és az 1973-as forradalmat követő Portugáliának általános elszegényedését.” (Fritz Machlup, „The
Consumption of Capital in Austria”, Review of Economic Statistics 17 (1935): 13–19. oldal.)
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Ezek a könyvelési bejegyzések, amik azonosak a 4. fejezetbeli (17) és (18) szám
alattiakkal, leegyszerűsített és tömör formában rögzítik azt a megkérdőjelezhetetlen
tényt, hogy a bank képes a semmiből új pénzegységeket teremteni olyan betétek, illetve fiduciárius eszközök útján, amiket kölcsön, illetve hitel formájában nyújtanak a
lakosság számára akkor is, amikor az előzetesen még nem döntött megtakarításainak
növeléséről.53 A következőkben e fontos történésnek a koordináció és a gazdasági
kölcsönhatás szociális folyamataira gyakorolt hatásaival foglalkozunk.

A hitelexpanzió termelési szerkezetre gyakorolt hatásai
A bankrendszer általi kölcsönök formájában történő pénzteremtés valódi hatással
van a termelési szerkezetre. Szükséges világosan különbséget tenni e hatások, valamint azok között, amiket az előző részben a megtakarítással fedezett kölcsönök
vonatkozásában vizsgáltunk. Még pontosabban, a megtakarítás növelésének hiányában történő ex nihilo kölcsönteremtés növeli a hitelkínálatot a gazdaságban, a termelési szerkezeten belül különösen a tőkejavak különféle stádiumaiban. Ebből a
szempontból a banki hitelexpanzióból származó kölcsönök megnövekedett kínálata
kezdetben ahhoz nagyon hasonló hatást fog kiváltani, mint amilyet a megtakarításból származó új kölcsönök áramlása, amit az előző részben részletekbe menően
elemeztünk. A kölcsönök megnövekedett kínálata jellemzően a termelési szerkezet
kiszélesedéséhez és meghosszabbodásához vezet. A különböző stádiumok kiszélesedését könnyű megérteni, hiszen a kölcsönöket alapvetően az egyes stádiumokat
alkotó termelési folyamatokhoz nyújtják. A tartós fogyasztási javak finanszírozása
céljából meghosszabbított hitel szintén a termelési szerkezet kiszélesedéséhez és
meghosszabbodásához vezet, mivel, mint láthattuk, a tartós fogyasztási javak gazdaságilag a tőkejavakhoz hasonlíthatóak azon időszak alatt, amikor alkalmasak szolgáltatásaik nyújtására. Következésképpen a kölcsönök növekvő beáramlása még a
tartós fogyasztási javak finanszírozása céljából nyújtott fogyasztási kölcsönök esetében is jellemzően növelni fogja az ilyen javak mennyiségét és minőségét egyaránt.
A termelési szerkezet megnyújtása annak következménye, hogy a bankok a semmiből teremtett és kölcsönként nyújtott új pénzt csak úgy tudják bevezetni a gazdaságba, hogy időlegesen és mesterségesen csökkentik a kamatlábat a hitelpiacon,
továbbá egyszerűsítik az általuk az ügyfelekkel szemben a kölcsönök nyújtásakor
megkövetelt egyéb gazdasági és szerződéses feltételeket. A hitelpiaci kamatláb ilyen
csökkenése nem feltétlenül nyilvánul meg abszolút értelemben vett csökkenésben.

53

„Mindaddig, amíg a bankok betéteket képeznek, addig a megtakarítók áldozathozatala, illetve
költsége nélkül létesítenek pénzeszközöket és szolgálják a tőke uralmát.” (F. W. Taussig, Principles of
Economics [NewYork: Macmillan, 1939], 1. kötet, 357. oldal) Lásd még a 4. fejezet 21. lábjegyzetét (ZZZ. oldal).
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Elegendő egy ahhoz a kamatlábhoz viszonyított relatív értelemben vett csökkenés,
ami a hitelbővítés hiányában érvényesült volna a hitelpiacon.54 Ezáltal tehát a csökkenés még a kamatláb névleges emelkedésével is összefér, ha az kisebb mértékben
növekszik, mint tette volna egy hitelexpanzió nélküli környezetben. Például akkor,
ha a hitelexpanzió a pénz vásárlóerejének általános gyengülésével esik egybe. Hasonlóképpen egy ilyen csökkenés összeegyeztethető a kamatláb csökkenésével is,
ha a kamatláb nagyobb mértékben csökken, mint tette volna hitelexpanzió hiányában. Például akkor, ha a pénz vásárlóereje erősödik. Következésképpen a kamatláb
ilyen csökkenése egy elmélettel alátámasztott tény, amelynek történelmi értelmezése
szükséges, miközben vizsgálni kell minden egyes eset sajátos körülményeit.
A kamatláb hitelexpanzió okozta viszonylagos csökkenése emeli a tőkejavak jelenbeli értékét, mivel az azoktól várt jövedelem áramlása értékben növekszik, amikor egy alacsonyabb piaci kamatlábbal diszkontálják. A kamatláb csökkenése következtében az addig nem nyereséges befektetési projekteket jövedelmezővé teszi, utat
engedve a fogyasztástól távolabbi új stádiumoknak. A folyamat, amely során ezek a
stádiumok létrejönnek, nagyban hasonlít arra, amikor a társadalom önkéntes megtakarítása ténylegesen növekszik. Mindazonáltal hangsúlyoznunk kell, hogy annak ellenére, hogy a kezdeti hatások nagyon hasonlóak az önkéntes megtakarítás növekedésével együtt járó hatásokhoz, jelen esetben a termelési stádiumok csupán annak
következtében hosszabbodnak és szélesednek,55 hogy az alacsonyabb kamat mellett
nyújtott banki hitelek feltételei egyszerűsödnek az önkéntes megtakarítás előzetes
növekedésének hiányában is. Mint tudjuk, a termelési szerkezet fenntartható meghosszabbodása csak akkor lehetséges, ha azt megelőzően a szükséges megtakarítás a
fogyasztási javak iránti végső kereslet csökkenése formájában megtörtént. Ez a viszszaesés lehetővé teszi a különböző gazdasági szereplők számára, hogy fenntartsák
magukat az értékesítetlen fogyasztási javak és szolgáltatások felhasználásával, míg
a bevezetett új folyamatok lezárulnak és azok hatékonyabb eredményei fogyasztási
javak formájában piacra kerülnek.56
54 „Nem számít, hogy a bruttó piaci kamatláb e csökkenése megnyilvánul-e a kölcsönszerződések-

ben kikötött százalék számtani csökkenésében. Előfordulhat, hogy a névleges kamatláb változatlan marad, és a bővítés abban nyilvánul meg, hogy ilyen kamatlábak mellett felveszik a kölcsönöket, amikre
korábban a vállalkozói komponens nagysága miatt nem került volna sor. Egy ilyen végeredmény is hozzájárul a bruttó piaci kamatláb csökkenéséhez, és ugyanazon következményekkel jár.” (Mises, Human
Action, 552. oldal.)
55 „Ha a hitelexpanzió feltételei mellett a pénzt helyettesítő eszközök többletének egészét üzleti célre kölcsönadják, akkor a termelés kibővül. A vállalkozók vagy a termelés oldalirányú, azaz olyan
bővítésébe vágnak bele, ami nem jár együtt az adott iparág termelési időszakának meghosszabbodásával, vagy a termelés hosszanti bővítésébe, ami a termelési időszak meghosszabbodását vonja maga
után. Mindkét esetben az újabb üzemek további termelési tényezők befektetését igénylik. A befektetésre rendelkezésre álló tőkejavak mennyisége nem nőtt. Emellett a hitelexpanzió sem vonta maga után a
fogyasztás korlátozását.” (Ugyanott, 556. oldal.)
56 „A termelési időszak meghosszabbítása azonban csak akkor kivitelezhető, ha a létfenntartás eszközei elegendő mértékben nőttek ahhoz, hogy a munkásokat és a vállalkozókat eltartsák a meghosz-
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Összefoglalva, a vállalkozók akkor döntenek a tőkejavak termelési szerkezetbeli stádiumainak kiszélesedéséhez és meghosszabbodásához vezető új befektetési projektek indítása mellett, azaz cselekszenek úgy, mintha a társadalom megtakarítása növekedett volna, amikor ilyen valójában nem történt. Az előző részben
vizsgált önkéntes megtakarítás növekedése esetén a különböző gazdasági szereplők egyéni viselkedése jellemzően összeegyeztethetővé vált, így a megtakarított és
el nem fogyasztott valódi erőforrások lehetővé tették a termelési szerkezet fenntartását és meghosszabbodását. Az a tény, hogy a vállalkozók a hitelexpanzióra reagálva úgy viselkednek, mintha a megtakarítás növekedett volna, a különböző gazdasági
szereplők viselkedésében az összhang hiányát és koordinációs zavarokat okoz. Valójában a vállalkozók sietve fektetnek be, valamint szélesítik és hosszabbítják a valódi termelési szerkezetet akkor is, ha a gazdasági szereplők nem döntöttek megtakarításaik olyan mértékű növelése mellett, ami az új befektetések ﬁnanszírozása érdekében szükséges. Dióhéjban ez egy tipikus példa annak a tömeges vállalkozói hibának
az indítékára, amit a vállalkozók által végzett különféle cselekvési folyamatok eredményét illető gazdasági számítások és becslések során elkövetnek. Ez a gazdasági
számításbeli hiba abból ered, hogy az egyik alapvető jelzőszámot, amire a vállalkozók cselekvés előtt támaszkodnak, azaz a kamatlábat, valamint a hitelpiaci feltételek
vonzerejét a bankok a hitelexpanzió folyamatán keresztül ideiglenesen manipulálják
és mesterségesen csökkentik.57 Ludwig von Mises szavaival élve:
A kamat csökkenése rácáfol az üzletemberek számításaira. Habár a rendelkezésre álló tőkejavak mennyisége nem növekedett, a számításban olyan számadatok szerepelnek, amiket csak akkor lehetne alkalmazni, ha egy ilyen emelkedés végbement volna. Az ilyen
számítások eredménye ezért félrevezető. Emiatt néhány olyan projekt is jövedelmezőnek és helyes számítással kivitelezhetőnek tűnik, ami a hitelexpanzió által nem manipulált kamatláb alkalmazása mellett nem tűnt volna megvalósíthatónak. A vállalkozók így
belevágnak az ilyen projektek kivitelezésébe, az üzleti tevékenységekre ez élénkítően hat.
Gazdasági fellendülés kezdődik.58

szabbodott időtartam alatt, vagy ha a termelők igényei elegendő mértékben csökkentek ahhoz, hogy a
létfenntartás eszközeiből ugyanannyi hosszabb időre legyen elegendő.” (Mises, The Theory of Money
and Credit, 400. oldal.)
57 Másutt elmagyaráztuk, hogy a piaci mutatók rendszeres erőszakos módosítása és manipulálása,
a kormányzati beavatkozás eredménye vagy a privilégiumok kormányzati biztosítása bizonyos érdekcsoportok (szakszervezetek, bankok stb.) számára, visszatartja az embereket attól, hogy megteremtsék
és felismerjék a társadalom koordinálásához szükséges információt, ez pedig a társadalomban rendszeresen az összhang nagyfokú hiányához és koordinációs zavarokhoz vezet.
58 Mises, Human Action, 553. oldal. Mivel minden megtakarítás a tőkejavak formáját ölti, még akkor is, ha kezdetben ezek csupán azok a fogyasztási javak, amiket a megtakarítás növekedésekor nem
értékesítenek, Mises magyarázata tökéletesen helytálló. Lionel Robbins a The Great Depression című
művében a minden fellendülésre jellemző alábbi tíz jellegzetességet sorolja fel: 1. Relatív értelemben
véve a kamatláb csökken. 2. A rövid lejáratú kölcsönök kamatlábai csökkenni kezdenek. 3. A hosszú
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A koordinációs zavarok először egy túlzott és aránytalan optimizmus jellemezte
időszak megjelenésében nyilvánulnak meg, ami abból ered, hogy a gazdasági szereplők úgy érzik, hogy képesek kibővíteni a termelési szerkezetet anélkül, hogy a
megtakarítás képzése érdekében egyidejűleg meg kellene hozniuk azt az áldozatot, hogy csökkentik fogyasztásukat. Az előző részben megmutattuk, hogy a termelési szerkezet megnyújtása éppen a megtakarítás növelésének előfeltételét
képező előzetes áldozathozatal miatt lehetséges. Most látjuk, hogy a vállalkozók
igyekeznek kiszélesíteni és meghosszabbítani a termelési folyamatok stádiumait,
amikor ilyen előzetes megtakarítás nem történt. Sem a koordinációs zavar nem lehetne nyilvánvalóbb, sem pedig a kezdeti túlzott optimizmus indokoltabb, mivel
lehetségesnek látszik hosszabb termelési folyamatok bevezetése bármiféle áldozathozatal vagy a tőke előzetes felhalmozása nélkül. Összefoglalva, a vállalkozók
tömegesen hibát követnek el, amikor olyan termelési folyamatokba vágnak bele,
amiket jövedelmezőnek gondolnak, valójában azonban nem azok. Ez a tévedés táplálja azt az általános optimizmust, ami azon a meggyőződésen alapul, hogy lehetséges a termelési folyamatok stádiumainak kiszélesítése és meghosszabbítása anélkül,
hogy bárkinek takarékoskodni kellene. Az intertemporális koordinációs zavar egyre
növekszik: a vállalkozók befektetnek, mintha a társadalmi megtakarítás állandóan
emelkedne, a fogyasztók továbbra is azonos vagy akár megnövekedett mértékben
fogyasztanak, és nem aggódnak megtakarításaik növelésén.59
A hitelexpanziónak a valódi termelési szerkezetre gyakorolt kezdeti hatása illusztrálásának érdekében az előző részben alkalmazott rendszert fogjuk követni, és
számos diagramot, illetve táblázatot mutatunk be, amelyek a hitelexpanzió termelési szerkezetre gyakorolt hatását tükrözik. Szükséges ﬁgyelmeztetni azonban arra,
hogy gyakorlatilag lehetetlen ily módon bemutatni a piacon akkor fellépő komplex
hatásokat, amikor a hitelexpanzió az általunk leírt koordinációs zavarokhoz vezet.
Következésképpen fontos nagy gondosságot tanúsítani az alább található táblázatok és diagramok értelmezésekor, amiknek csak akkora jelentőséget szabad tanúsítani, hogy szemléltetik az alapvető gazdasági érvelést, és megkönnyítik annak megértését. A szigorúan statikus állapotokat leszámítva csaknem lehetetlen bármi mást
diagramokkal ábrázolni, mivel a diagramok mindig állapotok között végbemenő
dinamikus folyamatokat rejtenek. Mindazonáltal az általunk a termelési szerkezet

lejáratú kölcsönök kamatlábai szintén csökkennek. 4. A kötvények aktuális piaci értéke emelkedik. 5.
A pénzáramlás sebessége növekszik. 6. A tőzsdei árak emelkednek. 7. Az ingatlanárak magasra szöknek. 8. Ipari fellendülés megy végbe, és nagy mennyiségű értékpapírt bocsátanak ki az elsődleges piacon. 9. A természeti erőforrások és a közbenső javak árai emelkednek. 10. A tőzsde robbanásszerű növekedésen megy keresztül annak a várakozásnak a következtében, hogy a vállalkozói nyereség folyamatosan emelkedni fog.
59 Roger Garrison ezt a jelenséget a termelési lehetőségek határától (PPF) való tarthatatlan eltérésként értelmezi.
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V-5. ábra. A termelési szerkezet vázlata hitelexpanzió esetén
(önkéntes megtakarítás fedezete nélkül)
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stádiumainak ábrázolására alkalmazott táblázatok és diagramok jól segíthetik az
alapvető elméleti érvelés bemutatását, és nagyban megkönnyítik annak megértését.60
Az V-5. ábra leegyszerűsített módon ábrázolja a bankrendszer által a társadalmi megtakarítás szükséges növekedésének hiányában végrehajtott hitelexpanziójának a termelési szerkezetre gyakorolt hatását. Ha összehasonlítjuk e fejezet V-1. ábrájával, akkor látjuk, hogy a végső fogyasztás változatlanul 100 pénzegység marad,
összhangban azon feltevésünkkel, hogy a nettó megtakarításban nem történt növekedés. Ugyanakkor a hitelexpanzió által új pénzek (betétek és ﬁduciárius eszközök)
teremtődnek és kerülnek a rendszerbe, továbbá a kamatláb viszonylagos csökkenése, valamint a kölcsön megszerzéséhez szükséges szerződéses feltételek és előírások
egyszerűsödése észlelhető, és ez elengedhetetlen ahhoz, hogy meggyőzzék a gazdasági szereplőket az újonnan teremtett kölcsönök felvételéről. Ebből kifolyólag a különböző termelési stádiumok proﬁtrátája – ami, mint tudjuk, jellemzően megegyezik
az egyes stádiumokban a jelenbeli javak jövőbeli javakért cserébe történő kölcsönadásával elérhető kamatmértékkel – most az V-1. ábrában jelzett évi 11 százalékról
valamivel több mint 4 százalékra esik. Az új kölcsönök továbbá lehetővé teszik minden egyes termelési stádium vállalkozói számára, hogy többet ﬁzessenek azokért
a megfelelő eredeti termelőeszközökért, valamint korábbi stádiumokból származó
tőkejavakért, amiket saját termelési folyamataikhoz szereznek be.
Az V-5. táblázat a jelenbeli javakra vonatkozó keresletnek és kínálatnak a megtakarítás által nem fedezett banki hitelek bővítését követő helyzetét tükrözi. Látjuk, hogy a
jelenbeli javak kínálata az V-1. táblázatban jelzett 270 pénzegységről valamivel több,
mint 380 pénzegység fölé emelkedik, ami viszont az előző részben alkalmazott példában szereplő, reálmegtakarításból származó 270 pénzegységből és valamivel több, mint
113 olyan pénzegységből tevődik össze, amit a bankok teremtettek a megtakarítással
nem fedezett hitelexpanzión keresztül. Ily módon a hitelexpanzió hatásaként mesterségesen növekszik a jelenbeli javak kínálata, amelyek iránt az eredeti termelőeszközök
tulajdonosai, valamint a fogyasztástól távolabb eső korábbi stádiumok kapitalistái alacsonyabb kamatlábak mellett támasztanak keresletet. Mi több, az V-5. táblázatból kitűnik, hogy az éves bruttó jövedelem meghaladja a 483 pénzegységet, 113 pénzegységgel
több, mint a hitelexpanziót megelőző év bruttó jövedelme (lásd V-2. táblázat).
60 Szándékunk az olvasók figyelmének felhívása arra a hibára, amit mindeki hajlamos elkövetni,
aki esetleg megpróbál szigorúan elméleti elemzést készíteni az általunk prezentált diagramról. Nicholas
Kaldor ilyen hibát követett el Hayek elméletének kritikai elemzésekor, mint arra nemrégiben rámutatott Laurence S. Moss és Karen I. Vaughn, akik számára a megoldandó kérdés nem az elrendeződések
vizsgálata az egyensúlyi állapotok összehasonlításával, hanem inkább annak megválaszolása, hogy a
T1 időszak során fennálló feltételek egyáltalán lehetővé teszik-e a T2 időszakba való átmenetet. Kaldor
megközelítése valójában elvonatkoztatott attól a központi kérdéstől, aminek elemzésére Hayek elméletét kidolgozta. Ez a központi kérdés az „átmenet problematikája”, ami akkor érinti a gazdaságot, amikor az az egyik koordinált tőkeszerkezetből egy másikba megy át. Rudy van Zijp nemrégiben azt hangsúlyozta, hogy Kaldor és mások Hayek „Ricardo-effektusával” szembeni kritikája egy hipotetikus általános egyensúly feltevésén alapult, ami nem teszi lehetővé a piacon a hitelexpanzió által óhatatlanul kiváltott intertemporális koordinációs zavarok dinamikus elemzését.
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383,75 pénzegység

85,75+10,25=96,00
71,50+10,85=82,35
57,00+11,64=52,61
42,75+11,97=42,04
28,50+12,54=31,71
14,25+13,10=27,35
0+13,65=13,65
299,75 Összkereslet a tőkejavak
tulajdonosai részéről

085,75 Kapitalisták részére 2. stádium
071,50 Kapitalisták részére 3. stádium
057,00 Kapitalisták részére 4. stádium
042,75 Kapitalisták részére 5. stádium
028,50 Kapitalisták részére 6. stádium
014,25 Kapitalisták részére 7. stádium

Jelenbeli javak vevői
Jövőbeli javak szállítói

+
+
+
+
+
+

Eredeti termelőeszközökre
Eredeti termelőeszközökre
Eredeti termelőeszközökre
Eredeti termelőeszközökre
Eredeti termelőeszközökre
Eredeti termelőeszközökre
Eredeti termelőeszközökre

383,75 pénzegység

A bruttó jövedelemnek megtakarítással nem fedezett hitelexpanzió okozta névleges növekedése:

113,75

Összesen

A jelenbeli javakra
vonatkozó összkereslet

084,00 Összkereslet az eredeti termelőeszközök (munkaerő és természeti
erőforrások) tulajdonosai részéről

10,25
10,85
11,64
11,97
12,54
10,39
13,65

1) 270 pénzegység reálmegtakarításból ered (bruttó reálmegtakarítás, mint azt az V-1. táblázat muutatja)
2) 113,75 pénzegység a megtakarítással nem fedezett hitelexpanzió eredménye
383,75 pénzegység
*Éves bruttó jövedelem (ami magában foglal 100 pénzegységnyi nettó jövedelmet):
483,75
*Éves bruttó jövedelem a hitelexpanziót megelőzően (lásd az v-2. Táblázatot):
37,00

A jelenbeli javak
összkínálat, amiből

Kapitalisták 1. stádium
Kapitalisták 2. stádium
Kapitalisták 3. stádium
Kapitalisták 4. stádium
Kapitalisták 5. stádium
Kapitalisták 6. stádium
Kapitalisták 7. stádium

Jelenbeli javak szállítói
270 pénzegység a megtakarítóktók származik, 113,75
pénzegysége pedig banki hitelként a semmiből (ex nihilo)
hoztak létre

V-5. táblázat. A jelenbeli javakra vonatkozó kereslet és kínálat hitelexpanzió esetén
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Az V-6. ábra az önkéntes megtakarítás előzetes növekedésének hiányában eszközölt
hitelexpanzió termelési szerkezetre gyakorolt hatásának leegyszerűsített ábrázolását
mutatja. Példánkban ez a hatás a termelési szerkezet megnyújtásában mutatkozik
meg két új stádium, a hatodik és a hetedik, megjelenésén keresztül. A hitelexpanziót
megelőzően ezek a stádiumok nem léteztek, és ezek esnek legtávolabb a fogyasztástól. Mi több, a már létező termelési stádiumok, a másodiktól az ötödikig, kiszélesednek. A termelési stádiumok minden egyes újabb kiszélesedésében, illetve meghosszabbodásában megtestesülő pénzbeli keresletet kifejező és a diagramon az árnyalt területekkel ábrázolt pénzegységek összessége 113,75 pénzegységet tesz ki,
pontosan a bruttó pénzjövedelem éves emelkedését, ami kizárólag a bankok által
hitelexpanzión keresztül teremtett új pénzből ered.
Ne hagyjuk, hogy az V-5. ábra megtévesszen minket: az ábrázolt termelési stádiumok új szerkezete az általánossá vált intertemporális koordinációs zavarokon alapul, ami a vállalkozók által tömegesen elkövetett azon hiba eredménye, melyet a
mesterségesen mérsékelt kamatlábak mellett és a korábbi reálmegtakarítás fedezete
nélkül nyújtott kölcsönök tömeges bevezetése von maga után. A koordinációs zavarok e rendellenes állapota nem tartható fenn. A következő részben részletekbe menően elmagyarázzuk a hitelexpanzió által elkerülhetetlenül kiváltott piaci reakciót.
Más szóval, tisztán mikroökonómiai elméleti szempontból vizsgálni fogjuk azokat
a tényezőket, amelyek az általunk felfedett makroökonómiai koordinációs zavarok
megváltozásához vezetnek majd.
Innentől fogva azokat az okokat fogjuk vizsgálni, amik miatt az eredetileg a hitelexpanzió kiváltotta intertemporális koordinációs zavarok folyamata teljesen megváltozik. A társadalmi folyamatot ért bármilyen támadás, legyen az intervenció; módszeres erőszak; az alapvető jelzőszámoknak, mint például a jelenbeli javak jövőbeli javakhoz viszonyított árainak, illetve a piaci kamatlábnak a manipulálása vagy a
hagyományos jogelvekkel össze nem egyeztethető előjogok engedése, spontán módon olyan társadalmi kölcsönhatási folyamatokat indít meg, amelyek, mivel azokat éppen a vállalkozói szellem és annak koordinációs képessége irányít, a hibáknak
és a koordinációs zavaroknak véget vetnek és azt kijavítják. Hatalmas elismerés jár
Ludwig von Misesnek, amiért 1912-ben elsőként világított rá arra, hogy a hitelexpanzió fellendülést és optimizmust okoz, ami előbb-utóbb mindig alábbhagy. Szavaival élve:
A fokozott termelési tevékenység, ami akkor indul meg, amikor a bankok megkezdik a
valósnál alacsonyabb kamatláb melletti hitelezésre irányuló üzletpolitikájukat, kezdetben
a termelési javak árainak emelkedéséhez vezet. Eközben a fogyasztási javak árai szintén emelkednek, azonban csak szerény mértékben, nevezetesen addig, amíg a jövedelem emelkedése ezt lehetővé teszi. Következésképpen a bankok üzletpolitikájából eredő,
a kölcsönök kamatlábainak csökkenése irányába mutató tendencia kezdetben felerősödik. Hamarosan azonban egy ellentétes irányú mozgás kezdődik, a fogyasztási javak árai
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emelkednek, a termelési javak árai pedig csökkennek, azaz a kölcsönök kamatlábai ismét
emelkednek, és megközelítik a valós mértéket.61

Mint azt a későbbiekben lehetőségünk lesz tárgyalni, Misest megelőzően a salamancai iskola számos tudósa, mint például Saravia de la Calle, továbbá a 19. század
során mások, többnyire a currency iskola képviselői, mint például Henry Thornton, Condy Raguet, Geyer, rájöttek arra, hogy a hitelexpanzió okozta fellendülések, végső soron, spontán módon irányt változtatva gazdasági válságokhoz vezettek. Mindazonáltal Mises volt az első, aki helyesen fogalmazta és magyarázta
meg gazdaságelméleti szempontból azokat az okokat, amiért ez szükségszerűen
bekövetkezik. Mises jelentős kezdeti eredményei ellenére a hitelexpanziót érintő
piaci reakciókat összefoglaló különféle gazdasági hatások teljesen kidolgozott elemzése először Mises legkiválóbb tanítványának, F. A. Hayeknek a műveiben jelent
meg. A következő részben ezeket a hatásokat fogjuk részletekbe menően vizsgálni.62

A piac spontán reakciói a hitelexpanzióra
A következőkben azokat a mikroökonómiai tényezőket fogjuk vizsgálni, amik
véget vetnek annak a túlzott optimizmus és a fenntarthatatlan gazdasági növekedés
jellemezte folyamatnak, ami az önkéntes megtakarítás előzetes növekedése által
nem fedezett banki hitelezés következménye. Ily módon maradéktalanul képesek
leszünk a gazdasági válsághoz, a recesszióhoz és a munkanélküliséghez hasonló
tipikusan makroökonómiai jelenségeket alapvető mikroökonómiai gyökereikhez
visszavezetni. Most egyesével fogjuk vizsgálni azt a hat okot, ami oda vezet, hogy a
hitelexpanzió okozta fellendülés az ellenkező irányba fordul.
1. Az eredeti termelőeszközök árainak emelkedése
A hitelexpanzió első időleges hatása az eredeti termelőeszközök, azaz a munkaerő
és a természeti erőforrások relatív árainak emelkedése. Ez az áremelkedés két egymást felerősítő külön okból ered. Egyrészt a termelési folyamat során a különféle
stádiumok kapitalistái nagyobb pénzbeli keresletet támasztanak az eredeti erőforrások
61

Mises, akire nagy hatással volt Wicksell „természetes kamatra” vonatkozó elmélete, a „természetes kamat” és a „bruttó hitelpiaci vagy pénzpiaci kamat” közötti időszak során kialakuló egyenlőtlenségekre alapítja elméletét. A bankok az utóbbit időlegesen csökkentik a hitelexpanzió folyamata során. Habár Mises elemzését kifogástalannak tartjuk, a cikluselméletet bemutató prezentációnk során inkább közvetlenül a hitelexpanziónak a termelési szerkezetre gyakorolt hatásaira támaszkodunk,
és igyekszünk valamelyest csökkenteni Misesnek a „természetes kamat” és a „piaci kamatláb” közötti
különbözőségekre vonatkozó elemzésének jelentőségét.
62 Ne feledjük, hogy 1974-ben a Svéd Királyi Tudományos Akadémia éppen a pénzre és a gazdasági ingadozásokra vonatkozó elmélet terén végzett úttörő munkásságáért tüntette ki F. A. Hayeket a
közgadasági Nobel-díjjal!
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iránt, és ezt a keresletbeli növekedést a bankrendszer nyújtotta új kölcsönök teszik
lehetővé. Másrészt a kínálat szempontjából figyelemmel kell lennünk arra, hogy
amikor a hitelexpanzióra a megtakarítás előzetes növekedésének fedezete hiányában
kerül sor, akkor a fogyasztáshoz legközelebb eső stádiumokban nem szabadulnak
fel eredeti termelési eszközök, mint az általunk korábban vizsgált folyamat során,
amit az önkéntes megtakarításban bekövetkezett valós növekedés váltott ki. Következésképpen az eredeti termelési tényezők iránti kereslet növekedése a fogyasztástól
legtávolabb eső stádiumokban, és az ezt kísérő kínálatbeli fellendülés hiánya elkerülhetetlenül a termelési tényezők piaci árának fokozatos növekedéséhez vezet.
Végső soron ez az emelkedés általában felgyorsul a termelési folyamat különböző
stádiumainak vállalkozói közötti verseny következtében. E vállalkozók azirányú
szándékuk miatt, hogy az eredeti erőforrásokat bevonják saját projektjeikbe, hajlandóak egyre magasabb árat fizetni ezen erőforrásokért. Olyan árat, amit azért tudnak felkínálni, mert ismét fizetőképessé váltak köszönhetően a bankoktól kapott, az
azok által a semmiből teremtett kölcsönöknek. Az eredeti termelési tényezők relatív
árának ilyen növekedése elkezdi az újonnan indított befektetési projektek költségeit az eredetileg tervezettnél magasabbra emelni. Mindazonáltal önmagában ez a
hatás nem elegendő a győzelmi hangulat letöréséhez. A magukat biztonságban érző
vállalkozók azt gondolván, hogy élvezik a bankok támogatását, általában a legcsekélyebb gyanakvás nélkül folytatják a befektetési projekteket.
2. A fogyasztási javak árának fentieket követő emelkedése
Előbb-utóbb a fogyasztási javak árai is fokozatos emelkedésnek indulnak, miközben
az eredeti termelési tényezők nyújtotta szolgáltatások árai elkezdenek lassabb mértékben emelkedni, vagy másképpen megfogalmazva relatív értelemben csökkeni
fognak. Az alábbi három tényező együttesen felelős ezért a jelenségért:
a) Az eredeti termelési tényezők tulajdonosai pénzjövedelmének emelkedése. Valójában ha – mint azt feltételezzük – a gazdasági szereplők időpreferencia értéke
nem változik, ily módon továbbra is jövedelmük ugyanakkora részét teszik félre,
a fogyasztási javak iránti kereslet emelkedik annak következtében, hogy az eredeti termelési eszközök tulajdonosainak pénzjövedelme megnövekszik. Mindazonáltal ez a hatás csak a fogyasztási javak árainak hasonló mértékű emelkedésére adna magyarázatot, ha az nem együttesen hatna a (b) és (c) hatással.
b) A termelési folyamatok meghosszabbodása, és a fogyasztástól legtávolabb eső
stádiumokban az eredeti termelőeszközök iránti megnövekedett kereslet következtében az új fogyasztási javak és szolgáltatások termelésének visszaesése
rövid és középtávon. Az új fogyasztási javak utolsó stádiumba való érkezési ütemének lassulása abból ered, hogy az eredeti termelési tényezőket kivonják a fogyasztáshoz legközelebbi stádiumokból, e tényezők viszonylagos hiányát okozva ezekben a stádiumokban. Ez a hiány hatással van a végső fogyasztási javak
és szolgáltatások közvetlen előállítására és szállítására. A termelési folyamatok
általános meghosszabbodása és nagyobb számú, a fogyasztástól távolabb eső stá-
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dium termelési folyamatokba illesztése, mint azt a fejezet elején felvázolt tőkeelmélet is kifejti, az új fogyasztási javak termelésének ütemét rövid távon mindig
lassítja. Ez a visszaesés annyi ideig tart, amennyi az újonnan elindított befektetési folyamatok lezárultáig szükséges. Nyilvánvaló, hogy minél hosszabbak a termelési folyamatok, vagyis minél több stádiumból állnak, jellemzően annál hatékonyabbak. Az is magától értetődő ugyanakkor, hogy az új befektetési folyamatok lezárultáig azok nem teszik lehetővé, hogy nagyobb mennyiségű fogyasztási
jószág jusson el a végső stádiumig. Ezáltal az eredeti termelési tényezők tulajdonosai által tapasztalt jövedelemnövekedés, következésképpen pedig a fogyasztási
javak iránti pénzbeli kereslet megnövekedése az új fogyasztási javak piacra kerülése ütemének rövid távú lassulásával együtt felelős a fogyasztási javak és szolgáltatások árának aránytalan, azaz az eredeti termelőeszközök tulajdonosai által
tapasztalt pénzjövedelem emelkedésénél gyorsabb ütemű növekedéséért.
c) A fogyasztási javak iránti pénzbeli kereslet megnövekedését a hitelexpanzió folyamatából származó mesterséges vállalkozói nyereség okozza. A bankok kölcsönteremtése végső soron a pénzkínálat, valamint a termelési tényezők és a fogyasztási javak árainak emelkedését vonja maga után. Ezek az emelkedések végső soron torzítják a vállalkozóknak a nyereségükre és a veszteségükre vonatkozó
becslését. Valójában a vállalkozók hajlamosak költségeiket a pénzegység inflációs folyamatot megelőző eredeti értékének és vásárlóerejének figyelembevételével
kiszámítani. Profitra vonatkozó számításaikat azonban gyengébb vásárlóerővel
rendelkező pénzegységekből álló jövedelemre alapítják. Mindezek jelentős és
teljesen fiktív profitot eredményeznek, amelynek megjelenése a vállalkozói jólét
illúzióját kelti, és magyarázatot ad arra, hogy az üzletemberek miért kezdenek el
olyan profitot költeni, amit valójában még meg sem termeltek. Ez a folyamat pedig tovább növeli a végső fogyasztási javak iránti pénzbeli kereslet nyomását.63
Fontos hangsúlyozni a fogyasztási javak árainak az eredeti termelési tényezők
áraihoz viszonyított aránytalan mértékű növekedésének a hatását. Ez az a jelenség,
63 „A terjeszkedő

vállalkozók részéről felmerülő kereslettöbblet általában emeli a termelési javak
árait és a bértarifát. A bértarifa emelkedésével a fogyasztási javak árai is emelkednek. Emellett a vállalkozók is hozzájárulnak a fogyasztási javak árainak emelkedéséhez azzal, hogy az üzleti számláik tükrözte látszólagos profit által megtévesztve, készek ők is többet fogyasztani. Az árak általános fellendülése optimista hangulatot generál. A vállalkozók zavarban lettek volna, ha a fogyasztási javak árainak változatlansága mellett csak a termelési javak árai nőttek volna. Kételyeik támadtak volna terveik megalapozottságát illetően, ugyanis a termelési költségek emelkedése felborította volna számításaikat. Megnyugtatja őket azonban az a tény, hogy a fogyasztási javak iránti kereslet fokozódik, és ez az
emelkedő árak ellenére lehetővé teszi az eladások növelését. Ezért biztosak abban, hogy a termelés kifizetődő lesz a felmerülő magasabb költségek ellenére. Eltökéltek tehát a folytatást illetően.” (Mises,
Human Action, 553. oldal.)
A megtakarítások egy állandó kínálati görbéjének létezését feltételezve, a kamatlábak csökkenése a
megtakarítások csökkenéséhez és a fogyasztás növekedéséhez vezet majd.
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ami leginkább elkerülte számos teoretikus figyelmét. Ezen teoretikusok, mivel nem
értették meg teljes mértékben a tőkeelméletet, elemzéseik során nem számoltak azzal, hogy ha több termelési erőforrást fordítanak olyan a fogyasztástól távolabbi
folyamatokra, amelyek csak hosszabb idő elteltével hoznak eredményeket, akkor
az új fogyasztási javaknak a termelési folyamat utolsó stádiumába érkezésének üteme lelassul. Mi több, ez a legjelentősebb ismertetőjel, ami az általunk most vizsgált esetet, amikor is a termelési folyamatok meghosszabbítását a bankok ex nihilo kölcsönteremtésén keresztül finanszírozzák, megkülönbözteti az önkéntes megtakarítás növekedése által kezdeményezett folyamattól, ami annak természetéből
adódóan az értékesítetlen fogyasztási javak készletének növekedéséhez vezetett,
és ami biztosította az eredeti termelési tényezők tulajdonosainak megélhetését az
új termelési folyamtok lezárultáig. A fogyasztási javak relatív ára jellemzően mindig emelkedik, ha a megtakarítások előzetesen nem növekednek, és ezért nem szabadulnak fel fogyasztási javak és szolgáltatások, amik a társadalmat a termelési
stádiumok meghosszabbodása és az eredeti termelési tényezőknek a fogyasztáshoz
legközelebbi stádiumokból az attól legtávolabbi stádiumokba történő áthelyezése
során fenntartanák.64
3. A végső fogyasztáshoz legközelebbi stádiumok vállalatainak könyvek szerinti nyereségében bekövetkező jelentős relatív növekedés
A fogyasztási javak ára gyorsabban emelkedik, mint az eredeti termelési tényezőké.
Ez a végső fogyasztáshoz legközelebbi stádiumok vállalatai könyvek szerinti nyereségének relatív emelkedéséhez vezet a végső fogyasztástól legtávolabbi stádiumok
vállalatainak könyvek szerinti nyereségéhez viszonyítva. Valójában a fogyasztáshoz
legközelebbi stádiumokban értékesített javak és szolgáltatások relatív ára rendkívül
gyorsan emelkedik, miközben a költségek ugyan emelkednek, de nem ilyen ütemben. Következésképpen a könyvek szerinti nyereség, illetve a bevételek és kiadások
különbözete emelkedik a végső stádiumokban. Ezzel szemben az egyes stádiumok
során megtermelt közbenső javak árai a fogyasztástól legtávolabb eső stádiumokban nem mutatnak jelentős változást, miközben az egyes stádiumokban felhasznált eredeti termelési tényezőkre fordított költség folyamatosan emelkedik az e
tényezők iránt tanúsított nagyobb pénzbeli kereslet miatt, ami pedig közvetlenül a
hitelexpanzió folyománya. Ilyenformán a fogyasztástól legtávolabbi stádiumokban
működő vállalatok jellemzően kevesebb profitot realizálnának, vagyis egy olyan

64 Hayek

a következő módon ismerteti az elméletet:
„Egy ideig a fogyasztás akár változatlan ütemben folytatódhat az átfogóbb folyamatok kezdetét követően, mivel a már a termelés alsóbb szintjeire lépett javak – nagyon specifikus mivoltukból kifolyólag – egy kis ideig még piacra fognak kerülni. Ez azonban nem mehet így tovább. Amikor azon termelési stádiumok mérsékelt eredményei válnak fogyasztási javakká, amelyekből kivonták a termelési javakat, hogy magasabb stádiumokban használják fel azokat, akkor a fogyasztási javak hiánya érezhető
lesz, és azok árai emelkedni fognak.” (Hayek, Prices and Production, 88. oldal.)
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könyvek szerinti eredményt, ami a költségeknek a jövedelem emelkedésénél gyorsabb mértékű növekedéséből következik. E két tényező az alábbi összetett hatással
jár: a termelési szerkezet egészében fokozatosan nyilvánvalóvá válik, hogy a fogyasztáshoz legközelebb eső stádiumokban képződő könyvek szerinti nyereség relatív értelemben magasabb, mint a fogyasztástól legtávolabb eső stádiumokban. Ez
befektetéseik átgondolására készteti a vállalkozókat, valamint kételyeket ébreszt
bennük azok helytállóságát illetően. Arra kényszerülnek, hogy ismételten elgondolkodjanak arról, hogy szükséges-e megváltoztatni erőforrásaik kezdeti elhelyezését.
Erre akként kerülhet sor, hogy az erőforrásokat kivonják a nem igazán kifizetődő
tőkeigényesebb projektekből, és visszairányítják azokat a fogyasztáshoz legközelebbi stádiumokba.65
4. A Ricardo-effektus
A fogyasztási javak árainak az eredeti tényezők jövedelmének növekedéséhez viszonyított aránytalan emelkedése relatív értelemben elkezdi leszorítani e tényezők
reáljövedelmét, különösen a munkabért. A jövedelmek valós csökkenése kiváltja a
már részletekbe menően ismertetett Ricardo-effektust, ami ezúttal ellentétes hatást
vált ki az előző példánkban ismertetetthez képest, amikor is az önkéntes megtakarításban valódi növekedés következett be. Önkéntes megtakarítás esetén a fogyasztási
javak iránti kereslet időleges csökkenése a jövedelmek valós emelkedéséhez vezetett, ami általában a munkerő gépekkel való felváltását, ezáltal pedig a termelési
stádiumok meghosszabbodását vonta maga után, azokat tőkeerősebbé téve és távolabb helyezve a fogyasztástól. A hatás most azonban éppen ellenkező. A fogyasztási javak árainak a tényezőjövedelem növekedéséhez viszonyítva aránytalan emelkedése ezt a jövedelmet, különösen pedig a béreket, relatív értelemben csökkenti,
pénzügyileg erősen ösztönözve a vállalkozókat arra, hogy a munkát gépekkel vagy
termelőeszközökkel váltsák fel a Ricardo-effektusnak megfelelően. Ez a tőkejavak
65 „A fogyasztási

javak iránti kereslet csökkenése előbb-utóbb azok árainak és az előállításuk által
elért profitnak az emelkedéséhez vezet. Amikor azonban az árak elkezdenek emelkedni, akkor a tőke
iránti keresleti többlet többé már nem korlátozódik az újabb keresletet kielégíteni szándékozó további új befektetések céljaira. Először – és ez egy olyan fontos pont, ami felett gyakran átsiklunk – csak a
fogyasztási javak és a gyorsan fogyasztási javakká alakítható egyéb javak árai fognak emelkedni, következésképpen a profit is csak a termelés késői stádiumaiban fog emelkedni. … A fogyasztási javak
árai mindig egy lépéssel a termelési tényezők árai előtt járnak majd. Mindaddig, amíg az így keletkező jövedelemtöbblet bármekkora részét fogyasztási javakra költik, kivéve, ha annak egészét megtakarítják, a fogyasztási javak árainak állandóan emelkedniük kell a különféle ráfordítások áraihoz képest.
Mint az mostanra nyilvánvalóvá vált, tartósan ez nem lehetséges anélkül, hogy ne érintené a különféle
ráfordítások relatív árait és a jövedelmezőnek tűnő termelési módszereket.” (Hayek, The Pure Theory
of Capital, 377–378. oldal.)
Egy növekvő termelékenység jellemezte környezetben, mint amilyen például az 1995 és 2000 közötti időszak volt, a fogyasztási javak egységárai nem emelkednek jelentősen, a fogyasztáshoz legközelebbi vállalatok által értékesítésben és össznyereségben realizált pénzbeli összeg azonban szárnyalni fog.
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és a fogyasztástól legtávolabb eső stádiumokban előállított közbenső javak iránti kereslet relatív csökkenését eredményezi, ami pedig tovább súlyosbítja a könyvek szerinti nyereség csökkenésének, adott esetben egyenesen a veszteségnek, az alapvető
problémáját, ami a fogyasztástól legtávolabbi stádiumokban lesz először érezhető.66
Összefoglalva, a Ricardo-effektus itt egy azzal ellentétes hatást vált ki, mint amikor növekedés ment végbe az önkéntes megtakarításban.67 Láttuk, hogy a megtakarítás növekedése rövid távon a fogyasztási javak iránti kereslet, valamint azok
árának csökkenéséhez, ezáltal pedig a reáljövedelmek emelkedéséhez vezetett, aminek következménye a munkaerő gépekkel való felváltása, a tőkejavak iránti kereslet növekedése és a termelési folyamat meghosszabbodása volt. Láthatjuk, hogy a
fogyasztási javak árának relatív emelkedése a reáljövedelmek csökkenéséhez vezet,
arra késztetve a vállalkozókat, hogy a munkerőt gépekkel váltsák fel, ami mérsékli a
tőkejavak iránti keresletet, és tovább csökkenti a fogyasztástól legtávolabb eső stádiumokban működő vállalatok nyereségét.68
66 Teljesen logikus, hogy az a tény, miszerint a kényszer és a szakszervezeti tevékenység hatására a

bérek a fogyasztási javak áraihoz hasonló mértékben emelkedhetnek, semmit nem von le az érvelésünk
helytállóságából, hiszen az általunk említett másik öt tényező továbbra is kifejti hatását. A Ricardohatás úgyszintén, feltéve, hogy legalább relatív értelemben a fogyasztáshoz legközelebbi stádiumokban alkalmazott termelési tényezők árai mindig alacsonyabbak lesznek, mint a fogyasztástól legtávolabbi stádiumokban felhasznált erőforrások árai. Következésképpen a relatív költségek összehasonlításán alapuló Ricardo-hatás továbbra is működni fog, ezáltal a fogyasztáshoz legközelebbi stádiumok
vállalkozói relatív értelemben véve több munkaerőt fognak felhasználni, mint amennyi termelőeszközt.
Az eredeti termelési tényezők tulajdonosai bérének emelése érdekében alkalmazott kényszer egyetlen
lehetséges következménye végső soron az önkéntelen munkanélküliség jelentős növekedése e csoport
tagjai körében. Ez a hatás különösen erős a fogyasztástól legtávolabb eső stádiumokban.
67 Hayek első alkalommal a „Profits, Interest and Investment” című tanulmányában említette kifejezetten a Ricardo-hatást, amellyel azt a folyamatot magyarázta, aminek következtében a hitelexpanzió kezdeti hatásai a visszájukra fordulnak. Hayek egy meglehetősen tömör megfogalmazását adja a
Ricardo-hatásnak, amikor azt állítja, hogy a Ricardo-hatás itt lép mükődésbe és válik döntő jelentőségűvé. A fogyasztási javak árainak emelkedése és a reáljövedelem azt kísérő csökkenése a fogyasztási
javak iparágaiban a profitráta növekedéséhez vezet. Mint láthattuk, nagyban eltérő emelkedést eredményez a profitrátát illetően, ami most a közvetlen munka növelésével vagy további tőke munkagépekbe
való befektetésével érhető el. Sokkal magasabb profitráta érhető el a munkerőre fordított pénzből, mint
a munkagépekbe fektetett pénzből. A profitrátának a fogyasztási javak iparágaiban végbemenő ilyen
emelkedésének hatása kettős lesz. Egyrészt olyan tendenciát von maga után, ami a meglévő munkagépek eszközpark használata mellett több munkaerőt alkalmazására irányul, túlórák és dupla műszakok
beiktatásával, elavult gépek használatával. Másrészt ami az új gépek üzembe állítását illeti, akár a régiek lecserélése, akár a kapacitás növelése érdekében, az kevésbé költséges, kevésbé munkaerő-kímélő,
illetve kevésbé tartós jellegű lesz. Hayek, „The Ricardo Effect” (1942), 127–152. oldal.
68 Mises magyarázata szerint a termelés bővítését célzó folyamat további erősödése következtében
a fogyasztási javak árainak emelkedése felülmúlja majd a termelési javak árainak emelkedését. A bérek és fizetések emelkedése és a kapitalisták, a vállalkozók, valamint a gazdálkodók többletnyeresége,
annak ellenére, hogy ezek nagy része csupán látszólagos, fokozza a fogyasztási javak iránti keresletet.
Mindenesetre, a fogyasztási javak iránti fokozott kereslet bizonyosan hatással van a piacra egy olyan
időszakban, amikor a többletbefektetések még nem képesek eredményt felmutatni. A jelenbeli javak és
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5. A kölcsönök kamatlábának emelkedése. A kamatlábak meghaladják még a hitelexpanziót megelőző szintet is.
Az utolsó időleges hatás a hitelpiaci kamatlábak emelkedése. Az emelkedés előbbutóbb bekövetkezik, amikor a reálmegtakarítás fedezete nélküli hitelexpanzió üteme
nem gyorsul tovább. Amikor ez megtörténik, a kamatláb jellemzően a hitelexpanziót
megelőzően irányadó viszonylag magasabb szintre kúszik vissza. Valójában, ha például a kamatláb a hitelexpanzió kezdete előtt 10% körül van, a bankrendszer által ex nihilo teremtett kölcsönöket pedig a kamatláb például 4%-ra csökkentésén
és a kölcsönnyújtás egyéb mellékes követelményeinek, mint például a szerződési
biztosítékoknak az enyhítésén keresztül helyezik ki a termelési szektorokba, akkor nyilvánvaló, hogy ha a hitelexpanzió leállásakor, mint azt feltételezzük, nem
növekszik az önkéntes megtakarítás, akkor a kamatlábak visszakúsznak a korábbi
szintre, példánkban 4%-ról 10%-ra emelkednek. A kamatlábak az alábbi két jelenség
együttes hatásának köszönhetően még meg is haladják a hitelexpanziót megelőző
szintet, azaz az eredeti 10% fölé emelkednek.
a) Egyéb körülmények változatlansága esetén a hitelexpanzió és a pénzkínálat azzal
járó növekedése jellemzően a fogyasztási javak árainak emelkedéséhez, vagyis a
pénzegység vásárlóerejének gyengüléséhez vezet. Ebből kifolyólag ha a hitelezők reálértéken azonos kamatot szándékoznak felszámítani, akkor a hitelexpanzió folyamatát megelőzően irányadó kamatlábhoz egy inflációs komponenst is
hozzá kell számítaniuk, vagy más szóval, számolniuk kell a pénzegység vásárlóerejének várható csökkenésével.69
b) Létezik egy másik nyomós ok is, amiért a kamatlábak a korábbi szintre emelkednek vagy meg is haladják azt. Azok a vállalkozók, akik belekezdtek a termelési folyamatok meghosszabbításába, a kamatlábak emelkedése ellenére hajlandóak lesznek nagyon magas kamatokat fizetni, figyelemmel arra, hogy már jelentős
erőforrásokat fordítottak új beruházási projektekbe, feltéve, hogy a hibás döntés
következtében elindított projektek befejezéséhez szükséges tőke biztosítva van
számukra. Ez egy jelentős szempont, amit egészen addig teljesen figyelmen kívül hagytak, amíg Hayek 1937-ben részletekbe menően nem vizsgálta azt. Hayek
rámutatott arra, hogy a tőkejavakba való befektetés folyamata független keresletet generál az újabb tőkejavak iránt, mégpedig azok iránt, amik a már előállítottaa jövőbeli javak árai közötti szakadék tovább mélyül. Az alapkamat emelkedésének irányába mutató
tendencia váltja fel az ezzel ellentétes irányút, ami esetleg a bővülés korábbi stádiumaiban működésbe
léphetett. Mises, Human Action, 558. oldal.
69 Mint azt Ludwig von Mises 1928-ban megírta:
„A bankok már nem tudnak újabb kölcsönöket nyújtani ugyanazon kamatlábak mellett. Következésképpen, a kölcsönök kamatait két okból ismételten emelniük kell. Elsősorban a pozitív árprémium
megjelenése miatt arra kényszerülnek, hogy a kölcsönvett külső tőke után magasabb kamatot fizessenek. Különbséget kell tenniük továbbá a sok hitelért folyamodó személy között. Nem minden vállalkozás engedheti meg magának ezt a magasabb kamatlábat, amelyek pedig nem tudják, azok bajba kerülnek.” (Mises, On the Manipulation of Money and Credit, 127. oldal.)
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kat kiegészítik. Ez a jelenség egészen addig tart, amíg megvan az a hit, miszerint
a termelési folyamatokat képesek lesznek befejezni. Ebből kifolyólag a vállalkozók sietve fognak új kölcsönöket igényelni, függetlenül azok költségétől, mielőtt tévedésük beismerésére, ezzel együtt pedig azon befektetési projektek abbahagyására kényszerülnek, amelyekre jelentős erőforrásokat fordítottak, és amikkel kockára tették tekintélyüket. Ennek eredményeként a konjunktúra végén a kamatlábnak a hitelpiacon végbemenő emelkedése nem csak pénzügyi jelenségek
következménye, mint azt Hayek korábban gondolta, hanem az új kölcsönök iránti keresletet befolyásoló reáltényezőké is.70 Összefoglalva, a vállalkozók, akik eltökéltek a tőkejavak azon új stádiumainak befejezését illetően, amelyekbe belefogtak és amiket most veszélyben éreznek, a bankokhoz fordulnak, és újabb kölcsönöket igényelnek, egyre magasabb kamatot kínálva azokért. Élet-halál harcot
vívnak tehát a további finanszírozás biztosítása érdekében.71
70 A kamatlábnak a fellendülés utolsó szakaszában történő emelkedésével kapcsolatban Hayek maga

is utal arra, hogy az ilyen megalapozatlan várakozásoknak tulajdonképpen minden valószínűség szerint a legfontosabb oka az ilyen anyagi eszközök kínálatának a fenntarthatatlan mértékű hitelexpanzió
okozta időleges növekedése.
„Ebben az esetben az aktuális befektetés megnövelt mennyisége arra indítja majd az embereket,
hogy egy ideig a befektetés hasonló ütemű folytatására számítsanak, emiatt pedig olyan formában fektessenek be, ami a befektetés sikeres befejezéséhez további hasonló ütemű befektetést igényel. … Minél nagyobb a korábban eszközölt befektetés összege a már létező eszközök hasznosításához szükséges további befektetéshez viszonyítva, annál nagyobb lesz a kamatláb, ami kedvezően viselhető a folyamatot lezáró befektetésekhez szükséges tőke megszerzésekor.” (Hayek, „Investment that Raises the
Demand for Capital”, 76. és 80. oldal.)
Mises kiemeli, hogy a konjunktúra éppen akkor ér véget, amikor a vállalkozók elkezdenek nehézségekkel szembesülni a befektetési projektekhez szükséges egyre növekvő finanszírozási összegek előteremtésekor.
„A vállalkozók nem tudják megszerezni a vállalkozásuk további működéséhez szükséges anyagi fedezetet. A bruttó piaci kamatláb emelkedik, mert a kölcsönök iránti megnövekedett kereslet nincs ellensúlyozva a kölcsönzésre rendelkezésre álló pénzmennyiség megfelelő növekedésével.” (Mises, Human
Action, 554. oldal.)
71 A veszélyben forgó hosszú távú tőkebefektetések véghezvitelében eltökélt vállalkozók több hitelért a bankokhoz fordulnak, és huzakodás kezdődik. A termelők új bankölcsönöket keresnek, a bankrendszer a kölcsönök iránti új keresletet pénzteremtéssel elégíti ki, a termékek árai gyorsabban emelkednek a bérköltségeknél. Ez a folyamat minden egyes piaci periódusban megismétlődik, a termékek
árai mindig gyorsabban emelkednek a béreknél. Mises a Human Action című művében az alábbiak szerint magyarázza ezt a folyamatot:
„Az alapkamat emelkedése irányába ható tendencia, valamint egy pozitív árprémium megjelenése magyarázatot ad a konjunktúra néhány jellemzőjére. A bankoknak a vállalatok részéről a kölcsönök
iránt támasztott megnövekedett kereslettel kell szembenézniük. A vállalkozók készek magasabb bruttó kamatláb mellett is kölcsönt felvenni, és a hitelfelvételt annak ellenére folytatni, hogy a bankok magasabb kamatokat számítanak fel. Számtanilag a bruttó kamatlábak a hitelexpanzió kezdetén irányadó
szint fölé emelkednek. Mindazonáltal piaci szempontból elmaradnak attól a szinttől, amin fedezni tudnák az alapkamatot, a vállalkozói komponenst és az árprémiumot. A bankok azt gondolják, hogy minden tőlük telhetőt megtettek a téves spekuláció megállítása érdekében, amikor terhesebb feltételek mel-
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6. A könyvek szerinti veszteség megjelenése a fogyasztástól viszonylag távolabb eső
stádiumokban működő vállalatoknál. A válság elkerülhetetlen eljövetele.
A fenti öt tényező az alábbi összetett hatást váltja ki. Előbb-utóbb a fogyasztástól
viszonylag távolabb eső stádiumokban működő vállalatok súlyos könyvek szerinti
veszteséget fognak elszenvedni. E könyvek szerinti veszteségek, a fogyasztáshoz
legközelebb eső stádiumokban képződő relatív profittal összehasonlítva, végül kétséget kizáróan rámutatnak a vállalkozók által elkövetett súlyos hibákra, valamint
azok oly módon történő sürgős kijavításának szükségességére, hogy a rossz döntések
következtében elindított befektetési projekteket leállítva, majd azokat felszámolva, a
fogyasztástól legtávolabb eső stádiumokból kivonják a termelési erőforrásokat, és a
fogyasztáshoz legközelebbi stádiumokba helyezik vissza azokat.
Röviden megfogalmazva, a vállalkozók lassan felismerik, hogy szükséges a termelési szerkezet komoly átszervezése. A termelési szerkezet átrendezésével, ami a
tőkejavakat termelő iparágakban elindított és sikerrel nem véghezvihető projektekből való visszavonulást jelenti, megmaradt erőforrásaikat a fogyasztáshoz legközelebb eső iparágakba helyezik át. Mostanra nyilvánvalóvá vált, hogy egyes befektetési
projektek nem kiﬁzetődőek, így a vállalkozóknak fel kell számolniuk azokat, a megfelelő termelési erőforrásokat pedig, különösen a munkaerőt, át kell csoportosítaniuk
a fogyasztáshoz legközelebb eső stádiumokba. A válság és a gazdasági recesszió beköszöntött, leginkább – mint kiderült – a túlságosan nagyra törő, befektetési projektek
befejezéséhez szükséges ténylegesen megtakarított erőforrások hiánya miatt.
A válság a fogyasztástól legtávolabb eső stádiumokban, azaz a tőkejavakat, mint
például nagyolvasztó kemencéket, hajógyárakat, épületeket, számítógépes szoftvereket és hardvereket, high-tech kommunikációs eszközöket termelő iparágakban, valamint az összes többi olyan stádiumban eszközölt túlzott befektetés, illetve „túlzott beruházás” miatt csúcsosodott ki, amelyekben a tőkejavak szerkezete kiszélesedett. Szintén felelős a válság kirobbanásáért az, hogy a fogyasztáshoz legközelebb
eső iparágakban ezzel párhuzamosan a befektetések viszonylagos hiánya ﬁgyelhető meg. A két hiba együttes hatása a termelési tényezők elterjedt rossz befektetése, vagyis az olyan jellegű, minőségű, mennyiségű, földrajzi és vállalkozók közötti elosztású befektetés, ami egy sokkal több önkéntes megtakarítást feltételező szituációra jellemző. Röviden, a vállalkozók nem megfelelő mennyiséget, nem megfelelő módon és a termelési szerkezet rossz területein fektettek be, mert az volt a
benyomásuk, köszönhetően a banki hitelexpanzió keltette illúziónak, hogy a társa-

lett nyújtanak kölcsönöket. A bankok szerint nincs igaza azoknak a kritikusoknak, akik őket okolják,
hogy felszítják a piac fellendülés okozta felbolydulásának lángjait. Nem veszik észre, hogy az egyre
több pénzeszköz piacra juttatásával valójában gerjesztik a fellendülést. A fiduciárius eszközök állandóan növekvő kínálata generálja, táplálja és gyorsítja a konjunktúrát. A bruttó piaci kamatláb helyzete csupán ennek az emelkedésnek a folyománya. Ha tudni szeretnénk, hogy van-e hitelexpanzió, akkor figyelmünket a kamatlábak számtani helyzete helyett a pénzeszközök kínálatára kell fordítanunk.”
(Mises, Human Action, 558–559. oldal.)
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dalmi megtakarítás sokkal nagyobb lesz. A gazdasági szereplők a legtőkerősebb stádiumok meghosszabbításának szentelték erőiket abban a reményben, hogy miután
az új befektetési folyamatok idővel lezárultak, a fogyasztási javak és szolgáltatások
végső áramlása jelentősen nagyobb lesz. A termelési szerkezet megnyúlásához szükséges folyamat ugyanakkor nagyon hosszú időt igényel. Ennek az időnek az elteltéig
a társadalom nem élvezi a fogyasztási javak és szolgáltatások termelésének fokozásából eredő előnyöket. A gazdasági szereplők azonban nem hajlandóak várni ennek
a hosszabb időszaknak a végéig. Ezzel szemben kívánságaikat kifejezve a fogyasztási javakat, illetve szolgáltatásokat most igénylik, vagyis sokkal korábban, mint amit
a termelési szerkezet tervezett meghosszabbítása lehetővé tesz.72
A társadalmi megtakarítást be lehet fektetni bölcs és ostoba módon is. A bankrendszer által ex nihilo véghezvitt hitelexpanzió arra ösztönzi a vállalkozókat, hogy úgy
cselekedjenek, mintha a társadalmi megtakarítás jelentősen megnövekedett volna, éppen akkora összeggel, amekkorát a bankok új kölcsönök vagy ﬁduciárius eszközök útján teremtettek. A fent vizsgált mikroökonómiai folyamatok spontán módon mindig
felszínre hozzák az elkövetett hibát. Ez a hiba abból származik, hogy a gazdasági szereplők hosszú ideig sokkal jelentősebb mértékűnek hitték a rendelkezésre álló megtakarításokat, mint amekkorák valójában voltak. Ez a helyzet nagyban hasonlít ahhoz,
mint amiben az 1. részben Robinson Crusoe találná magát, aki miután elegendő menynyiségű bogyót gyűjtött ahhoz, hogy legfeljebb öt napot egy tőkejószág előállítására
fordíthasson anélkül, hogy több bogyót kellene gyűjtenie, egy számítási hiba73 folytán azt hihette, hogy az ilyen mértékű megtakarítás lehetővé teszi számára kunyhója
megépítését. Öt nap alapásást és anyaggyűjtést követően elfogyasztotta volna az öszszes bogyót, és nem tudná befejezni csalóka befektetési projektjét. Mises az általánosan elkövetett hibát ahhoz hasonlította, amit egy építési vállalkozó akkor ejtene, ha
rosszul mérné fel a rendelkezésére álló anyagok mennyiségét, és az összeset felhasználná alapozáskor, majd arra kényszerülne, hogy az építkezést befejezetlenül hagy-

72 F. A. Hayek szavaival élve:

„Az egész tőkeprobléma lényege, hogy miközben majdnem mindig lehetséges elhalasztani a már
kész vagy majdnem kész dolgok felhasználását, addig sok esetben lehetetlen előrehozni olyan hasznokat, amiknek egy későbbi időpontban kellett volna rendelkezésre állniuk. A következtetés az, hogy míg
a kínálathoz viszonyított relatív kereslethiány csupán viszonylag kisebb veszteségeket okoz, addig a
relatív kereslettöbblet jóval súlyosabb következményekkel járhat. Mindent egybevetve ez végül lehetetlenné teszi bizonyos olyan erőforrások felhasználását, amiket arra szántak, hogy a távolabbi jövőben
szolgáljanak felhasználható eredménnyel. Mindez ugyanakkor csak olyan más erőforrások közreműködése mellett lehetséges, amiknek használata ma rentábilisebb módon nyújt fogyasztási cikkeket a közelebbi jövőre nézve.” (Hayek, The Pure Theory of Capital, 345–346. oldal.)
73 Éppen emiatt érveltünk úgy másutt, hogy a konjunktúraciklusok gyakorlati példái a gazdasági
számítások során elkövetett hibáknak, amik a gazdaságba, jelen esetben a pénzügyi és hitelezési területbe, történő állami beavatkozásból származnak. Más szóval, pusztán úgy is tekinthetnénk e könyv teljes
tartalmára, mint a szocialista gazdasági számítások lehetetlenségére vonatkozó elméletnek a hitel- és
pénzügyi szektor konkrét esetére történő alkalmazására.
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ja.74 Hayek megfogalmazása szerint ilyenkor túlfogyasztási válsággal, vagy más szóval elégtelen megtakarítással nézünk szembe. Nyilvánvalóvá vált, hogy a megtakarítás
elégtelen ahhoz, hogy lehetővé tegye az elhibázott tőkeigényesebb befektetések befejezését. A szituáció ahhoz hasonlítana, mint amikor egy sziget képzeletbeli lakói, akik
egy a szükségleteiket teljes mértékben kielégíteni képes hatalmas szerkezet építésébe
fogtak, ám az összes megtakarításukat és tőkéjüket felhasználták, mielőtt azt befejezték volna. Ilyenformán nem volt más választásuk, mint időlegesen felhagyni a projekttel, és minden energiájukkal ismételten a létminimumnak megfelelő napi élelem megszerzésre koncentrálni bármilyen munkaeszköz segítsége nélkül.75 Társadalmunkban
a megtakarítás ilyenfokú hiánya az alábbi következményekkel jár: sok gyárat, különösen a fogyasztástól legtávolabb eső stádiumokban működöket, bezárnak, számos elhibázott befektetési projekt leáll, és munkások sokasága kerül utcára. Mi több, a pesszimizmus pedig az egész társadalmon eluralkodik, az az elképzelés pedig, miszerint egy
megmagyarázhatatlan gazdasági válság tört ki röviddel azután, hogy az emberek elkezdték hinni, hogy a válság és az optimizmus, messze még annak tetőpontjától, örökké fog tartani, még a legmerészebbeket, a legkitartóbbakat is demoralizálja.76
74 „A vállalkozói

osztály egésze úgymond egy építőmester helyzetében van, akinek az a feladata,
hogy korlátozott mennyiségű építőanyagból egy épületet emeljen. Ha ez az ember túlbecsüli a rendelkezésre álló kínálat mennyiségét, olyan tervet fog készíteni, amelynek megvalósításához a rendelkezésére álló eszközök nem elegendőek. Túlméretezi a földmunkát, valamint az alapozást, és csak később,
az építési folyamat során jön rá, hogy a szerkezet befejezéséhez szükséges anyagokból nem áll rendelkezésére elegendő. Nyilvánvaló, hogy építőmesterünk hibája nem a túlzott beruházás, hanem a rendelkezésére álló eszközök nem megfelelő felhasználása volt.” (Mises, Human Action, 560. oldal.)
75 Hayek szavaival élve:
„A szituáció egy elhagyatott sziget lakóinak helyzetéhez hasonlítana, akik, miután részben felépítettek egy hatalmas szerkezetet, ami ellátta volna őket minden szükségleti cikkel, rájönnek, hogy az
összes megtakarításukat és rendelkezésre álló szabad tőkéjüket felhasználták, mielőtt az új szerkezet
eredménnyel szolgálhatott volna. Ekkor nem lenne más választásuk, mint időlegesen abbahagyni az új
folyamatot érintő munkát, és minden energiájukkal a napi élelem tőke hiányában történő megszerzésére törekedni.” (Hayek, Prices and Production, 94. oldal.)
76 „A vállalkozóknak korlátozniuk kell tevékenységüket, mert nem áll rendelkezésükre elegendő
anyagi fedezet a folytatáshoz ilyen eltúlzott ütemben. Az árak hirtelen zuhanni kezdenek, mert a nehéz
helyzetben lévő vállalkozások úgy igyekeznek készpénzhez jutni, hogy árukészleteiket potom árakon
dobják piacra. Gyárakat zárnak be, folyamatban lévő építési projekteket állítanak le, munkásokat bocsátanak el. Mivel egyrészt számos cégnek nagy szüksége van a pénzre a csőd elkerülése érdekében,
másrészt pedig egy cég sem élvez már bizalmat, a bruttó piaci kamatláb részét képező vállalkozói komponens túlzott magasságokba emelkedik.” (Mises, Human Action, 562. oldal.)
Mark Skousen utal arra, hogy a recesszió fázisában a különböző stádiumokból származó javak árai
az alábbi változásokon mennek keresztül: Először is, az árak és a foglalkoztatottság legsúlyosabb viszszaesése általában a fogyasztástól legtávolabb eső stádiumokban működő vállalatokat érinti. Másodszor, a közbenső stádiumokból származó javak árai is csökkennek, igaz nem olyan drámai mértékben.
Harmadszor, a nagykereskedelmi árak is csökkennek, azonban a többihez viszonyítva nem olyan hirtelen. Negyedszer, a fogyasztási javak árai is jellemzően csökkennek, igaz sokkal kevésbé észrevehető
mértékben, mint a fent sorolt javaké. Mi több, stagfláció esetén a fogyasztási javak árai még emelkedhetnek is ahelyett, hogy csökkennének. Lásd Skousen, The Structure of Production, 304. oldal.
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=
266,25

106,50 Kapitalisták részére 2. stádium
080,00 Kapitalisták részére 3. stádium
053,25 Kapitalisták részére 4. stádium
026,50 Kapitalisták részére 5. stádium

351,00 pénz- = MEGTAKARÍTÁS ÉS BEFEKTETÉS
egység (BRUTTÓ)

→
→
→
→
→

Jelenbeli javak vevői
Jövőbeli javak szállítói
+
+
+
+

10,20
13,72
17,15
20,36
23,32

A jelenbeli javakra
vonatkozó összkereslet

Eredeti termelőeszközökre
Eredeti termelőeszközökre
Eredeti termelőeszközökre
Eredeti termelőeszközökre

351,00 pénzegység

084,75

Éves bruttó jövedelem = 483,7 (az V-2. táblázatban foglalttal azonos)
132,7 pénzegységnyi végső fogyasztás + a jelenbeli javakra vonatkozó 351 pénzegységnyi kereslet és kínálat
(bruttó megtakarítás és befektetés = 483,7 pénzegység)

=

106,50+10,20=116,00
80,00+13,72=093,72
53,25+17,15=070,40
26,50+20,36=046,86
0+23,32=023,32

A jelenbeli javak összkínálat

Kapitalisták 1. stádium
Kapitalisták 2. stádium
Kapitalisták 3. stádium
Kapitalisták 4. stádium
Kapitalisták 5. stádium

Jelenbeli javak szállítói
Megtakarítók

V-6. táblázat. A jelenbeli javakra vonatkozó kereslet és kínálat
(a megtakarítások fedezete hiányában történő hitelexpanzió okozta gazdasági válságot követően)
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Az V-7. ábra a termelési szerkezet azon állapotát ábrázolja, amikor az önkéntes megtakarítás előzetes növelése által nem fedezett hitelexpanzió okozta válság és
gazdasági recesszió szemmel láthatóvá vált, és a szükséges átszervezések megtörténtek. Mint azt a garﬁkon világosan mutatja, az új termelési szerkezet „laposabb”
és csak öt stádiumból áll, mivel a fogyasztástól legtávolabb eső két stádium eltűnt.
Ahogy azt az V-5. és V-6. ábrák mutatják, kezdetben a hitelexpanzió lehetővé tette
a vállalkozóknak e stádiumok elkezdését. Az V-6. táblázatból kitűnik, hogy bár az
éves bruttó jövedelem azonos az V-5. táblázatban szereplővel (483,7 pénzegység),
a végső fogyasztási javak és szolgáltatások iránti közvetlen keresletre és a közbenső javak iránti keresletre fordított rész eloszlása az előbbi javára változott. Valójában
a fogyasztási javak iránti kereslet most 132 pénzegység, egyharmaddal több, mint
az V-5. ábra diagramján és az V-5. táblázatban foglalt példában szereplő 100 pénzegység. Időközben a közbenső javak iránti teljes pénzbeli kereslet 383 pénzegységről 351 pénzegységre csökkent. Összefoglalva, egy „laposabb” termelési szerkezet
ﬁgyelhető meg, ami kevésbé tőkeerős, ezáltal pedig kevesebb fogyasztási jószág és
szolgáltatás előállítását eredményezi, amelyek iránt azonban nagyobb a pénzbeli kereslet. Ezek együtt a fogyasztási javak és szolgáltatások árának ugrásszerű emelkedéséhez és a társadalom általános elszegényedéséhez vezetnek. Mindez ténylegesen
a különféle eredeti termelési tényezők árainak csökkenésében mutatkozik meg. Az
eredeti termelési tényezők tulajdonosai pénzjövedelmének nominális értéke ugyan
jelentősen emelkedett, a fogyasztási javak árainak még gyorsabb emelkedése azonban e tényezők tulajdonosait valójában rendkívül hátrányosan érinti. Mi több, a kamatláb, illetve a könyvek szerinti nyereség rátája 13,5 százalék fölé nőtt, minden
egyes stádiumban egy olyan szinthez közelített, ami még a hitelpiaci kamatláb hitelexpanzió előtti évi 11,5 százalékos szintjét is meghaladja. Ez a magasabb ráta egy a
pénz vásárlóerejében bekövetkezett csökkenést kompenzálni hivatott felárat, a kétségbeesetten új kölcsönök megszerzésére törekvő vállalkozók közötti élesebb versenyt, továbbá a kockázati komponens, illetve a vállalkozói bizonytalanság komponensének növekedését tükrözi. Ez utóbbi mindig hatással van a kamatlábra, amikor
pesszimizmus és gazdasági bizonytalanság dominál.
Hangsúlyoznunk kell, hogy a szükséges átrendezést követően létrejövő és az V-7.
ábrán látható termelési szerkezet többé nem felel meg a hitelexpanziót megelőzőnek. Ez annak tudható be, hogy a körülmények jelentősen megváltoztak. Bizonyos
tőkejavak tekintetében a társadalmat súlyos, elkerülhetetlen veszteségek érték, mivel annak szűkös erőforrásait olyan befektetésekre fordították, amelyeket nem lehet
átrendezni, ezáltal gazdasági értékkel nem rendelkeznek. Ez a társadalom általános
elszegényedéséhez vezet, egy olyan állapothoz, ami az egy főre jutó munkaeszköz
csökkenésében nyilvánul meg, és a munka termelékenységének visszaeséséhez, következésképpen pedig a reáljövedelmek további csökkenéséhez vezet. Megﬁgyelhető továbbá egyfajta eltolódás a különböző termelési tényezők közötti jövedelemelosztásban éppúgy, mint azon befektetési folyamatok átrendeződésében, amelyek
elindítása ugyan hiba volt, mégis valamelyest hasznosak még, és van valamekkora gazdasági értékük is. Mindezen új körülmények a termelési szerkezetet minőségi-
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leg jelentősen eltérővé, mennyiségileg pedig „laposabbá” és szegényesebbé teszi a
bankok által eszközölt hitelexpanziót megelőzőhöz viszonyítva.77
Összefoglalva: bemutattuk a hitelexpanziót általában követő spontán piaci reakció
mikroökonómiai alapját. Ez a reakció felelős a fellendülés és a recesszió egymást
váltó ciklusaiért, amelyek rendszeresen hatással voltak a nyugati gazdaságokra közel
két évszázadon keresztül, sőt – mint azt a 2. fejezetben láttuk – sokkal hosszabb
ideig. Szintén rávilágítottunk arra, hogy elméletileg nem lehetséges az, hogy a kölcsönök bankok általi növelése, ha azok fedezetéül nem szolgál az önkéntes megtakarítás megfelelő előzetes növekedése, lehetővé teszi a társadalom számára, hogy
csökkentsék a gazdasági növekedés minden folyamata által megkövetelt szükségszerű áldozathozatalt, továbbá elősegítsék és gyorsítsák a fenntartható fejlődést az
állampolgárok áldozathozatalra, illetve megtakarításra irányuló önkéntes döntése
hiányában.78 Mivel ezek rendkívül jelentős következtetések, a következő részben
azok bankszektorra való alkalmazását fogjuk elemezni, különösen pedig azt, hogy
77 Fritz Machlup részletesen tanulmányozta a termelési szerkezet „ellaposodásához” vezető ténye-

zőket, és vizsgálta azokat az okokat, amiért az az átrendezést követően eltérő és szegényesebb, mint a
hitelexpanziót megelőzően:
„(1) Számos tőkejószág specifikus, azaz nem használható eltérő célra, mint amire eredetileg tervezték. Ennélfogva nagy veszteségek következnek a termelési szerkezet megváltozásából. (2) A tőkeértékek, mint a jövőbeli jövedelem várt értékei, általában magasabb tőkésítési rátával értékelődnek le.
Emiatt a tőkejavak tulajdonosai komoly veszteségeket szenvednek el. (3) Azok a specifikus tőkejavak,
amiket kiegészítő eszközként lehetne használni a fogyasztói kereslet kielégítésére alkalmas termelési
ágakban, valószínűleg még nem készültek el, ezért a foglalkoztatás ezekben az ágakban kisebb, mint
amilyen lehet. (4) A munka határtermelékenysége alacsonyabb a rövidebb befektetési periódusokban,
emiatt a bérráták csökkennek. (5) A bérek merevsége mellett a munka iránti alacsonyabb keresleti árak
munkanélküliséghez vezetnek.” (Fritz Machlup, „Professor Knight and the ‘Period of Production’”, Journal of Political Economy 43, 5. szám [1935. október]: 623. oldal.)
Ludwig von Mises megjegyzései annak lehetőségét illetően, hogy az új termelési szerkezet a hitelexpanziót megelőzőre fog hasonlítani, talán még sajátosabbak:
„Ezek az adatok azonban már nem azonosak a bővítési folyamat kezdetén uralkodó adatokkal. Nagyon sok dolog megváltozott. A kényszertakarékosság és talán még nagyobb mértékben az önkéntes megtakarítás olyan új tőkejavakat szolgáltathattak volna, amiket nem pazaroltak volna el rossz befektetések és a válság okozta túlfogyasztás következtében. A minden inflációs mozgásban benne rejlő
egyenlőtlenségnek köszönhetően a különböző egyének és csoportok vagyona, illetve jövedelme megváltozott. A népesség az azt alkotó egyének tulajdonságait illetően a hitelexpanziótól teljesen függetlenül is változhatott volna. Fejlődhetett volna a műszaki tudás, módosulhatott volna a kereslet bizonyos
áruk iránt. A végső stádium, amelynek kialakulása felé a piac halad, már nem ugyanaz, mint ami felé a
hitelexpanzió okozta zavarok előtt haladt.” (Mises, Human Action, 563. oldal.)
78 Moss és Vaughn ékes szavaival élve: „A tőkeállomány valós növekedése időbe telik és önkéntes
nettó megtakarítást feltételez. Nincs mód arra, hogy a pénzkínálat banki hitelek formájában történő bővítésével lerövidüljön a gazdasági növekedés folyamata.” Az egész folyamatot Hayek talán a legvelősebben
és legvilágosabban a „Price Expectations, Monetary Disturbances and Malinvestment” című 1923-ban
megjelent cikkében magyarázza el. Itt meg kell említenünk Roger W. Garrison munkásságát is, aki színes
ábrázolását adta az osztrák tőke- és cikluselméletnek, valamint összehasonlította azt a makroökonómiai
tankönyvekben a klasszikus és a keynesi modell bemutatására leggyakrabban használt diagramokkal.
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ezek miként adnak magyarázatot arra, hogy e szektor a részleges tartalék elvén nem
képes önállóan, egy központi bank nélkül működni. Ekképpen lezárjuk a 3. fejezetben
elkezdett elméleti elemzésünket, melynek célja a következő volt: a gazdasági elméletre támaszkodva rámutatni arra, hogy a részleges tartalék követelménye mellett a
bankrendszer képtelen biztosítani önmagát a fizetések fennakadása, illetve a csőd
ellen, mivel éppen a feltételezett biztosítás, azaz a részleges tartalék követelménye
idézi elő a hitelexpanziót, a fellendülést, a válságot és a gazdasági recessziót, és ezek
kivétel nélkül károsan hatnak a bankok fizetőképességére.

4. BANKÜGYEK, RÉSZLEGES TARTALÉKRÁTA
ÉS A NAGY SZÁMOK TÖRVÉNYE
Eddigi elemzéseink alapján észrevételeket tehetünk annak kapcsán, hogy, mint azt
bizonyos tudósok állítják, a nagy számok törvényének alkalmazásával lehetséges-e
a részleges tartalékkal működő banki tevékenység biztosítása. Mindenekelőtt arra
az érvre fogunk reagálni, amely szerint annak érdekében, hogy ügyfeleik likvidátás
iránti szokásos igényét kielégítsék, a nagy számok törvényének megfelelően a bankoknak készpénztartalék formájában a náluk letétbe helyezett pénz csupán töredékével szükséges rendelkezniük. Ez az indoklás áll azoknak a jogi elméleteknek a
középpontjában, amelyek a részleges tartalékkal kívánják igazolni a szabálytalan
banki betétszerződéseket. Ezt a szerződést mélyrehatóan vizsgáltuk a 3. fejezetben.
Ezen a területen a nagy számok törvényére való hivatkozás egyenértékű a biztosítási eljárások alapelveinek alkalmazására tett kísérlettel, amely a betétek kivételének azon kockázatát hivatott kivédeni, amely kockázat előzetesen meghatározottnak, ennélfogva pedig gyakorlatilag biztosíthatónak tekintendő. Ez a nézet azonban
hibás, és ahogy látni fogjuk, a szóban forgó jelenség természetének téves felfogásán alapszik. A bankügyletekhez fűződő jelenségek valójában távol állnak a természetben előforduló, biztosítható kockázatot jelentő eseményektől, és az emberi tevékenység körébe tartoznak, ezért nem kockázat, hanem bizonytalanság veszi őket körül, amely természeténél fogva gyakorlatilag nem biztosítható.
Ami az emberi cselekvést illeti, a jövő mindig bizonytalan abban az értelemben,
hogy azt még létre kell hozni, és az egyetlen rész, ami a cselekvők, vagyis e jövő főszereplői birtokában van, az bizonyos gondolat, kép és várakozás, amelyet személyes cselekvéseiken és más cselekvőkkel való kölcsönhatásokon keresztül remélnek megvalósítani. Ráadásul a jövő az ember kreatív lehetőségeinek függvénye; így
minden cselekvő állandó bizonytalanság mellett néz szembe vele. Ezt a bizonytalanságot azonban a szereplők, illetve mások, például intézmények kialakult viselkedésformáival és a vállalkozói tevékenység elővigyázatos gyakorlásával lehet csökkenteni. Mindazonáltal ezt a bizonytalanságot a cselekvők nem lesznek képesek teljes egészében kiküszöbölni.79 A bizonytalanság azon nyílt és állandó természete,
amelyre mi utalunk, mind az objektív és szubjektív valószínűség hagyományos fo79 Huerta
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galmait, mind pedig az utóbbi bayesi felfogását az emberi interakció területére egyaránt alkalmazhatatlanná teszi. Bayes elmélete valójában stabil és alapként szolgáló
sztochasztikus struktúrát követel meg, amely összeegyeztethetetlen az emberek vállalkozói kreativitásra irányuló képességével.80 Ez két okból van így. Először is, nem
ismerhetjük az összes lehetséges alternatívát és esetet, másodszor pedig a cselekvő
csak bizonyos szubjektív hiedelemmel vagy meggyőződéssel, Mises terminológiájával egyedi eseményekre vonatkozó „eseti valószínűséggel” rendelkezik.81 Ezen
meggyőződések módosulásával, illetve bővülésével jellemzően a cselekvő ismereteinek és meggyőződéseinek teljes tárháza meglepetésszerűen, vagyis alapvető és eltérő módon megváltozik. Így a cselekvő folyamatosan olyan teljesen új helyzeteket
fedez fel, amelyeket ezelőtt el sem tudott képzelni.
A bizonytalanságnak ez a fogalma, amely az emberi cselekvés, és így a gazdaság
területén egyedi eseményeknek felel meg, alapvetően különbözik a ﬁzika és a természettudományok területén alkalmazható kockázatfogalomtól. Ennek összefoglalását nyújtja az V-7. táblázat.
V-7. táblázat
A természettudományok területe

Az emberi cselekvés területe

1. Csoportvalószínűség:
A csoport viselkedése ismert, illetve megismerhető, míg egyes tagjainak viselkedése
nem.

1. Egy egyedi eset vagy esemény valószínűsége:
Nem létezik csoport, és míg az egyedi eseményt
befolyásoló tényezők egy része ismert, addig más
része ismeretlen. Maga a cselekvés okozza vagy
hozza létre az eseményt.

2. Egy biztosítható kockázat fennáll
az egész csoportra nézve.
3. A valószínűség matematikailag kifejezhető.
4. A valószínűséget logikai és empirikus
vizsgálatokkal mérik.

2. Az emberi cselekvés természete következtében
állandó bizonytalansági helyzet áll fenn.
3. A valószínűség matematikailag nem fejezhető ki.
4. Érzékelésen, megértésen és vállalkozói becslésen
keresztül ismerhető meg. Minden egyes
új információ újfent (ex novo) megváltoztatja
a meggyőződések és eshetőségek egész skáláját.
(a meglepetés fogalma)

5. A természettudós kutatásának tárgyát képezi.

5. Általában a cselekvő-vállalkozó és a történész
által használatos fogalom.

Természetesen az ügyfelek banki betéteinek nagymértékű és váratlan kivételéhez
fűződő események az emberi cselekvés körébe esnek, ezáltal bizonytalanság veszi
őket körül, amely természeténél fogva jogilag nem biztosítható. A technikai és köz80 „A bayesi megközelítés kizárja a meglepetés lehetőségét.” (J. D. Hey, Economics in Disequilibrium

[New York: New York University Press, 1981], 99. oldal.) Ehhez hasonlóan Emiel F. M. Wubben az
„Austrian Economics and Uncertainty” című cikkében, amelyet az Osztrák Közgazdaságtan 1. Európai
Konferenciáján egy kéziratban mutatott be, a következőt állítja: „Le kell vonni azt a következtetést, miszerint lehetetlen olyan szubjektív valószínűségekről beszélni, amelyek inkább objektív valószínűségek. A két dimenzió nem azonos tőről fakad, és különböző tudásszinteket fed le.”
81 Mises, Human Action, 110–118. oldal.
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gazdasági ok, amiért lehetetlen a bizonytalanságot biztosítani, alapvetően abból fakad,
hogy maga az emberi cselekvés idézi elő vagy hozza létre azokat az eseményeket,
amelyeket biztosítani próbálunk. Más szóval, a betétek kivételét magának a biztosításnak a tényleges megléte mindig befolyásolja, és ezért a „biztosítás”, azaz a részleges tartalék követelménye, amelyet állítólag a nagy számok és a bankárok tapasztalatainak megfelelően állapítottak meg, valamint a „jelenség”, azaz a betétek tömeges
kivételéhez vezető bankválságok és rohamok, előfordulása közötti sztochasztikus
függetlenség, vagyis éppen az, amit biztosítani szeretnénk, nem létezik. Egyszerű
annak részletes bemutatása, hogy a részleges tartalék formájában a nagy számok
törvényének alkalmazására tett kísérlet, és azon tény között, hogy a „biztosítás”
elkerülhetetlenül előidézi a betétek tömeges kivételét, szoros összefüggés van. Ezt
az osztrák elmélet, vagy más néven a konjunktúraciklusok hitelforgalmi elméletének
kidolgozása teszi lehetővé, amit ebben a fejezetben tárgyalunk. A részleges tartalékkal
működő banki tevékenység valóban lehetővé teszi a megtakarítások előzetes növelése
hiányában történő nagyarányú hitelkihelyezést, azaz a hitelexpanziót, és kezdetben
a termelési szerkezet mesterséges kiszélesedését és megnyúlását eredményezi, amit
az V-6. ábra diagramjának árnyékolt területei szemléltetnek. Mindazonáltal az előző
részben részletesen kifejtett mikrogazdasági tényezők előbb-utóbb olyan társadalmi
folyamatokat indítanak el, amelyek általában kijavítják az elkövetett vállalkozói
hibákat, következésképpen a termelési struktúra az V-7. ábrán megfigyelhetőhőz
fog hasonlítani. Itt látható, hogy azok az új stádiumok – az V-6. ábra hatos és hetes
stádiumai –, amelyekkel kísérletet tettünk a termelési struktúra megnyújtására,
teljesen eltűnnek. A másodiktól az ötödik stádiumig a stádiumok „kiszélesítése”
megszűnik, ami a társadalom általános elszegényedéséhez vezet. Ez az eredménye a
szűkös, ténylegesen megtakarított erőforrások meggondolatlan befektetésének. Ennek
megfelelően a hitelexpanzióból származó hiteleket felvevő rendkívül sok ember végül
képtelen visszafizetni ezeket, ezáltal szerződést szegve olyan folyamatot indítanak
el, amely során a kifizetések felfüggesztése és a csődök száma megsokszorozódik.
Ennélfogva a fizetésképtelenség a banki hitelek rendkívül jelentős százalékát érinti.
Valójában amikor a válság beköszönt és nyilvánvalóvá válik, hogy a hibásan elindított
befektetési projektekbe nem kellett volna belekezdeni, ezen projektek piaci értéke
eredeti értékük töredékére fog csökkenni, hacsak nem vész el teljes mértékben.
Azt, hogy a tőkejavak nagy részének általános értékcsökkenése milyen mértékben van hatással a bankok aktíváira, pontosan illusztrálja a kihelyezett hitelek menynyisége, ami az V-6. ábrán látható diagram árnyékolt területeinek felel meg. Ez a diagram pénzügyi szempontból bemutatja a termelési struktúra hibás kiszélesítését és
megnyújtását: a konjunktúraciklus expanzív időszakában megkísérelt változtatások,
amelyek ﬁnanszírozása olcsó és egyszerű volt az olyan bankkölcsönöknek köszönhetően, amelyek fedezetéül nem szolgált az önkéntes megtakarításokban keletkezett
előzetes növekedés. Mivel az elkövetett hibák napvilágra kerülnek, és a termelési
szerkezet „megnyújtását” és „kiszélesítését” abbahagyják, megszüntetik vagy kiigazítják, a teljes bankrendszer aktíváinak értéke drámaian csökken. Ezenkívül ezzel az
értékcsökkenéssel együtt jár a 4. fejezet végén általunk könyvelési szempontból meg-
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vizsgált hitelszűkítési folyamat, ami a bankrendszer aktíváira negatív hatást gyakorló gazdasági recesszió következményeit tovább súlyosbítja. Valójában azok a vállalkozók, akiknek szerencsésen sikerül megmenteni cégüket a ﬁzetések beszüntetésétől és a csődtől, átstrukturálják az általuk kezdeményezett befektetési folyamatokat.
Befagyasztják, megszüntetik ezeket, és likvid eszközöket halmoznak fel annak érdekében, hogy visszaﬁzessék a banknak a felvett kölcsönöket. A gazdasági szereplők82
pesszimizmusa és kedvtelensége továbbá azt eredményezi, hogy az új hitelkérelmek
és ezek jóváhagyása nem tudja ellensúlyozni a hitelek visszaﬁzetésének ütemét. Ennek
komoly hitelmegszorítás az eredménye. Ebből szükségszerűen az következik, hogy a
hitelexpanzió által okozott gazdasági recesszió a bankrendszer számviteli eszközei értékének általános csökkenéséhez vezet, éppen akkor, amikor a betétesek optimizmusa
és bizalma mélyponton van. Más szóval, a gazdasági recesszió és a ﬁzetésképtelenség
csökkenti a banki hitelek és más aktívák értékét, miközben a bankok megfelelő kötelezettségei, a harmadik személyek tulajdonában lévő betétek változatlanok maradnak.
Ami a számvitelt illeti, számos bank pénzügyi helyzete különösen problematikussá és
bizonytalanná válik, így elkezdik bejelenteni a kiﬁzetések felfüggesztését és a ﬁzetésképtelenséget. Mint az logikus, elméleti szempontból lehetetlen előre meghatározni,
hogy mely konkrét bankokra lesz vizsonylag nagyobb hatással a jelenség. Azt azonban biztosan meg tudjuk jósolni, hogy az alig ﬁzetőképes bankok komoly likviditási problémákkal, kiﬁzetések felfüggesztésével, esetleg csőddel fognak szembenézni.
Ilyen szituáció nagyon könnyen előidézhet egy általános bizalmi válságot a bankrendszer egészével szemben, amely arra készteti az embereket, hogy tömegesen vegyék ki
betéteiket nem csupán azokból a bankokból, amelyek arányaiban a legnagyobb nehézségeket élik meg, hanem más bankokból is, ahova begyűrűzhet a jelenség. Valójában
minden részleges tartalékkal működő bank természeténél fogva ﬁzetésképtelen, a köztük lévő különbségek pedig aránylag csekélyek és csupán mértékükben különböznek,
ezáltal elkerülhetetlenné téve egy jelentős pénzügyi és hitelmegszorítást. Az effajta
események, mint például a ﬁrenzei bankok gazdasági válsága a 14. században, a részleges tartalékkal működő banki tevékenység kialakulása óta újra és újra megjelennek.
Mindenesetre bemutattuk, hogy a részleges tartalékkal működő rendszer olyan belső
eredetű folyamatokat indít el, amelyek lehetetlenné teszik, hogy a bankügyeket a nagy
számok törvényének alkalmazásán keresztül biztosítsák. Ezek a folyamatok a bankrendszerben rendszeres válságokat idéznek elő, amelyek előbb vagy utóbb áthidalhatatlan nehézségekkel sújtják azt. Ez semmissé teszi az egyik legrégebbi érvet, amely
jogilag igazolná egy olyan szerződés létjogosultságát, ami a részleges tartalékkal rendelkező bankbetétekhez hasonlóan jogilag elfogadhatatlan, mivel a közigazgatási szervek által a magánpénzintézeteknek biztosított kiváltságból származik.
Egyesek tévesen azt hihetnék, hogy a banki mérlegek eszközoldalán megjelenő
gyakori ﬁzetésképtelenség és az általános értékcsökkenés, amelyek egyaránt a gaz82 „A fellendülés elszegényedést eredményez. Az erkölcsi pusztítás azonban jóval súlyosabb. Ez az
embereket elkedvetleníti és elbátortalanítja. Minél optimistábbak voltak a megtévesztő fellendülés ideje
alatt, annál jobban kétségbe esnek és csalódottságuk annál nagyobb.” (Mises, Human Action, 576. oldal.)
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dasági válság következményei, számviteli szempontból gond nélkül ellensúlyozhatóak a megfelelő betétek mellőzésével, melyek a passzívák oldalán e hitelek ellensúlyát képezik. Nem hiába mutattuk be a 4. fejezetben, hogy a hitelexpanzió folyamata
azzal jár, hogy a bankok ilyen betéteket hoznak létre. Mindazonáltal gazdasági értelemben ez az érv helytelen. Míg a bankok által betétek formájában létrehozott pénz
kezdetben megegyezik a hitelek teremtésével, és mindkettőt ugyanazon cselekvők
részére nyújtják, a hitelfelvevők azonnal megválnak a betét formájában kapott pénzegységeiktől, és arra használják őket, hogy szállítóikat és az eredeti termelési eszközök tulajdonosait kiﬁzessék. Ezért a hiteleket közvetlenül felvevők továbbra is tartozni fognak a banknak a hitelek összegével, a betétek azonban csak egyszer cserélnek
gazdát. Pontosan ez a gyökere a bankok eredendő ﬁzetésképtelenségének, amely jelentős gazdasági recesszió időszakában veszélyezteti túlélésüket. Valójában a hitelt
felvevő üzletemberek tömegesen követnek el vállalkozói hibákat, amelyeket a válság napvilágra hoz. Hibásan ösztönöznek tőkejavakba való befektetési folyamatokat,
amelyekben a hitelek testet öltenek. Ezek a hitelek azonban értékük jelentős hányadát
vagy teljes egészét elvesztik. Jelentős ﬁzetőképtelenség lép fel, és a bank aktívái nagy
részének értéke zuhan. Ugyanakkor azonban a mostanra harmadik személlyé vált betétesek változatlanul fenntartják követeléseiket a hitelexpanziót előidéző bankok ellen. Ezért a bankok képtelenek passzíváikat ugyanolyan ütemben törölni, mint amilyenben aktíváik értéke csökken. Számviteli zavar következik, ami a kiﬁzetések felfüggesztéséhez és az alig ﬁzetőképes bankok csődjéhez vezet. Ha a pesszimizmus és
a bizalom hiánya elterjed, akkor minden bank ﬁzetésképtelenné válhat, amely a bankrendszer és a részleges tartalékon alapuló banki tevékenységre épülő pénzügyi rendszer végzetes csődjéhez vezetne. A részleges tartalékon alapuló bankrendszertől elválaszthatatlan bizonytalanság teszi megkerülhetetlenné a végső hitelezőként működő
központi bankot. Ugyanígy a teljes banki szabadságon alapuló rendszer helyes működése a hagyományos jogelvekhez való visszatérést, és ezáltal 100%-os tartalék képzését követeli meg. Ha a pénzügyi betétszerződés, amely megengedi a bankároknak,
hogy elhanyagolják a 100%-os tartalékráta fenntartására irányuló kötelezettségeiket,
végül a bankrendszer, és számos banki ügyfél bukásához vezethet, akkor hogyan lehetséges az, hogy a történelem során a bankárok kitartottak emellett a magatartás
mellett? Az első három fejezetben tanulmányoztuk a részleges tartalékkal rendelkező betétszerződés létrehozását lehetővé tévő történelmi tényezőket és körülményeket. Láttuk, hogy ez a szerződés egy olyan kiváltságból ered, amelyet a kormányok a
bankárok részére nyújtottak, így téve lehetővé számukra, hogy a betétesek pénzét saját céljaikra használják fel. Ez leggyakrabban úgy történt, hogy a hiteleket a kiváltság
adományozójának adták, vagyis a kormánynak vagy az államnak, amely folyamatosan pénzügyi nyomás alatt volt. Ha a kormányok teljesítették volna alapvető céljaikat,
és megfelelően meghatározták és megvédték volna a betétesek tulajdonjogait, akkor
ilyen rendellenes intézmény soha nem születhetett volna meg.
Vegyünk fontolóra néhány további szempontot a részleges tartalékkal rendelkező
pénzügyi betétszerződés megjelenésére vonatkozóan. Az egyik lényeges kérdés az a
jelentős elméleti nehézség, ami, ﬁgyelemmel a hitelhez és a pénzhez kapcsolódó tár-
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sadalmi folyamatok összetett és elvont természetét, sok embert, még az ebben a folyamatban részt vevőket is, képtelenné tesz a hitelexpanzió hatásainak megértésére és
elemzésére. Valójában a történelem során a hitelexpanzió gazdaságra gyakorolt hatásait a legtöbb ember általában pozitívnak értékelte, és csupán a legláthatóbb és rövid távú
eredményeire, így az optimizmus hullámaira és a gazdasági fellendülésekre koncentrált. Mit mondhatunk el azonban magukról a bankárokról, akik a történelem során számos bankostromot és bankválságot éltek meg, amelyek ismételten és komolyan fenyegették őket vagy esetleg véget is vetettek tevékenységüknek? Mivel a bankárok szenvedték el első körben a részleges tartalékráta mellett történő működés következményeit, azt gondolhatnánk, hogy az ő legfőbb érdekük ennek a gyakorlatnak a megváltoztatása és a hagyományos jogelvekhez való igazítása, azaz egy 100%-os készpénztartalék létrehozása. Kezdetben még Ludvig von Mises is támogatta ezt az ötletet,83
azonban a történelem azt mutatja, hogy a bankok újra és újra abba a hibába estek, hogy
a vele járó nagy kockázatok ellenére részleges tartalék mellett működtek. Ezt a gyakorlatot azonban sem a történelem, sem az elméleti elemzés nem igazolja. Valójában
még akkor is, amikor a bankárok tudatában vannak annak, hogy a részleges tartalékkal működő banki tevékenység hosszú távon kudarcra van ítélve, az ex nihilo pénzteremtés, azaz egy olyan készség, amellyel minden hitelexpanzió rendelkezik, olyan hatalmas hasznot termel, hogy a bankárok végül engednek a kísértésnek, és visszaállnak
a részleges tartalékra. Továbbá egy bankár sem lehet teljesen biztos abban, hogy bankja egyike lesz azoknak, amelyek felfüggesztik a kiﬁzetéseket vagy bedőlnek, mivel a
bankár mindig reménykedhet abban, hogy képes kihátrálni a folyamatból, mielőtt a
válság beköszönt, követelve a kölcsönök visszaﬁzetését és távol tartva magát a ﬁzetésképtelen személyektől. Így indul el a közemberek jellemző tragédiája, mely folyamatot
mindig az váltja ki, ha a harmadik személyek tulajdonjogát nem megfelelően határozzák vagy védik meg, ahogy ez ebben az esetben is történt. A 8. fejezetben részletesebben is tanulmányozni fogjuk a folyamatot. Az eddig elhangzottak fényében nem meglepő, hogy a bankok ellenállhatatlan csábítást éreznek, hogy hiteleik állományát a többi bankot megelőzve növeljék, és ezáltal élvezhessék a hitelexpanzió minden előnyét,

83 1928-ban

Ludwig von Mises elismerte:
„Nem értettem, hogy a bankok miért nem tanultak tapasztalataikból. Azt gondoltam, hogy bizonyosan ki fognak tartani egy elővigyázatos és visszafogott politika mellett, ha nem kényszeríti őket külső
körülmény arra, hogy felhagyjanak vele. Csak később győződtem meg róla, hogy hasztalan volt külső
ösztönzést keresni a bankok viselkedésének megváltozása mögött. Ugyancsak később győződtem meg
arról is, hogy az üzleti körülményekben végbemenő változások teljesen a forgalomban lévő fiduciárius
eszközök és a kereslet kapcsolatától függtek. Könnyen megérthetjük, hogy a fedezet nélküli hitelpénzt
kibocsájtó bankok, hogy növeljék esélyeiket a nyereséget illetően, készek lehetnek a folyósított hitelek
mennyiségének és a kibocsájtott bankjegyek mennyiségének növelésére. Ami külön magyarázatra szorul az az, hogy miért próbálják újra és újra javítani az általános gazdasági körülményeket azáltal, hogy
növelik a hitelforgalmat annak ellenére, hogy a hasonló próbálkozások a múltban látványosan megbuktak. A válasz csak az lehet, hogy az üzletember és a közgazdász-politikus elterjedt világnézete szerint a kamatláb csökkentése lényeges célja a gazdaságpolitikának. Mi több, e cél elérésének megfelelő
módja a hitelforgalom bővítése.” (Mises, On the Manipulation of Money and Credit, 135–136. oldal.)

bank_1_tord.indd 300

2014.10.02. 11:25:03

301

ELSŐ FEJEZET

miközben hagyják, hogy a többi bank és általában a teljes gazdasági rendszer közösen
viselje a végül ezzel járó rendkívül káros következményeket.84
Befejezésül elmondhatjuk, hogy a részleges tartalékrátán keresztül gyakorlatilag lehetetlen biztosítást nyújtani a bankbetétek kivétele ellen, és ez ugyancsak magyarázatot nyújt arra, hogy, mint azt a 8. fejezetben is látni fogjuk, a bankárok mindig is a központi bank fő védelmezői voltak, ami végső hitelezőként biztosíthatja fennmaradásukat
a pánik során.85 Ebből a szempontból a központi bank intézményként való megjelenése
a történelemben annak a kiváltságnak volt az elkerülhetetlen következménye, amely lehetővé tette a bankok számára, hogy a náluk letétbe helyezett pénz nagy részét részleges
tartalékráta fenntartása mellett hitelezzék. Nyilvánvaló továbbá, hogy amíg a hagyományos jogelveket, így a 100%-os tartalékkövetelményt helyre nem állítják, lehetetlen
lesz a központi bank nélkül boldogulni és bevezetni egy valódi szabad bankrendszert,
amely a törvénynek megfelel, és nem veszélyezteti a gazdaság menetét azáltal, hogy
a mesterséges növekedés és a gazdasági recesszió destabilizáló időszakait váltja ki.86

84 A Rio de Janeiróban 1993. szeptember 5–8. között a Mont Pèlerin Társaság regionális találkozó-

ján volt először lehetőségünk megvédeni azt az állítást, hogy a „közemberek tragédiájának” elméletét
alkalmazni kell a részleges tartalékkal működő banki tevékenység során. Ott rámutattunk, hogy a „közemberek tragédiája” nyilvánvalóan alkalmazható a banki ügyletek során, feltéve, hogy a teljes bővítési folyamat a tulajdonjog elleni kiváltságból származik, mivel minden egyes bank belefoglalja az árba
a hitelexpanzió előnyeit, míg engedi, hogy az ehhez kapcsolódó költségeket a többi bank és az egész
gazdasági rendszer viselje. Sőt, mint azt a 8. fejezetben látni fogjuk, a szabad bankrendszeren belül egy
bankközi klíring rendszer megakadályozhatná az expanzióra irányuló egyedi, elszigetelt kísérleteket.
Ez azonban hasztalan, ha minden bank a „közemberek tragédiájának” folyamata keretében a haszon által motiválva többé-kevésbé elragadtatja magát a hitelkihelyezés „optimizmusa” által.
85 A „közösségi választás” iskola mérvadó elemzését is említhetnénk e helyütt annak magyarázatára, hogy a bankok, mint egy befolyásos érdekcsoport, szükség esetén miként mozgósítottak tőkét előjogaik megvédése, azok jogi megalapozása és kormányzati támogatás elérése érdekében. Ilyenformán
nem meglepő, hogy a Rothbard és a hozzá hasonló szerzők állítása szerint a „bankárok alapvetően támogatják a széles körű állami beavatkozást a gazdasági és társadalmi életbe”.
86 Következésképpen a központi bank szolgáltatja a legkézzelfoghatóbb bizonyítékot azon kísérlet
gyakorlati és elméleti sikertelenségére, miszerint a részleges tartalék intézményével próbáltak védekezni a betétkivonással szemben. Az a tény, hogy egy, pánik idején likviditást teremtő és biztosító, végső
hitelező (lender of last resort) létét szükségesnek tekintik, bizonyítja az ilyen jellegű védekezés lehetetlenségét. Ez igazolja továbbá azt is, hogy a részleges tartalék elvére épülő banküzleti tevékenység teremtette, bankokat érintő elkerülhetetlen, káros következmények elkerülésének az egyedüli módja egy
olyan intézmény létrehozása és fenntartása, ami a pénzügyi rendszer felett korlátlan irányítással bír, és
bármikor képes megteremteni a szükséges likviditást. Más szóval, végső soron a részleges tartalék privilégiuma felelős a központi bank pénzügyi rendszerbe történő gyakori és erős beavatkozásáért, ami a
hagyományos jogelvek szerint működő szabadpiaci folyamatokon kívül esik. Ez a könyv azzal az állítással kezdődött, hogy a fő gyakorlati és elméleti kihívás, amivel a gazdaságnak az új évszázad kezdetén szembe kellett néznie, az volt, hogy véget vessen a pénzügyi rendszerbe történő állami beavatkozásnak és rendszeres korlátozásnak, valamint meglévő privilégiumoknak azáltal, hogy aláveti azt ugyanazon hagyományos jogelveknek, amelyek tiszteletben tartását kivétel nélkül megkövetelik a szabadpiacon működő gazdasági szereplők mindegyikétől. Ez a kijelentés most már teljesen érthető.
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A KONJUNKTÚRACIKLUS ELMÉLETÉNEK
TOVÁBBI SZEMPONTJAI

A következő fejezet a konjunktúraciklus forgóhitel-elméletének számos aspektusát
világossá tévő további szempontokat mutat be azzal a céllal, hogy elemzésünket,
amennyire csak lehet, előmozdítsa, valamint hogy fényt derítsen nagy elméleti és
gyakorlati jelentőséggel bíró periferikus esetekre. A fejezet befejező részét az előző
fejezetekben kifejtett elméletet illusztráló és alátámasztó empirikus bizonyítékok
áttekintése alkotja.

1. MIÉRT NEM TÖR KI VÁLSÁG, HA AZ ÚJ BEFEKTETÉSEK
VALÓS MEGTAKARÍTÁSBÓL – NEM PEDIG HITELEXPANZIÓVAL –
KERÜLNEK FINANSZÍROZÁSRA
Sem gazdasági válság, sem pedig egy azt követő recesszió nem következik be akkor,
amikor az előző fejezetben tanulmányozott folyamat, vagyis a termelési struktúra
szakaszainak meghosszabbodása inkább az önkéntes megtakarítás előzetes növekedésének, és nem a bankok által a valós megtakarításból származó bármekkora
növekedés támogatása nélkül előidézett hitelexpanziónak az eredménye. Valóban,
ha az önkéntes megtakarítás tartós növekedése idézi elő a folyamatot, akkor e megtakarítás kiküszöböli a hitelexpanzió hatására spontán felmerülő mind a hat mikroökonómiai jelenséget, melyek visszafordítják a hitelexpanzió által kezdetben kiváltott mesterséges fellendülést. Ilyen esetben valójában az eredeti termelési eszközök
árai nem emelkednek. Ezzel szemben amennyiben a kölcsönök a valós megtakarítás fellendüléséből származnak, a közvetlen fogyasztás e megtakarítással mindig
együtt járó viszonylagos csökkenése nagy mennyiségű termelési erőforrást szabadít
fel az eredeti termelőeszközök piacán. E források használatra elérhetővé válnak a fogyasztástól legtávolabb eső szakaszokban, és nem kell magasabb árat fizetni értük.
A hitelexpanzió esetében megfigyelhettük, hogy az árak pontosan azért emelkedtek, mert az expanzió nem a megtakarítás előzetes növekedéséből származott, így a
fogyasztáshoz közeli szakaszokban az eredeti termelési erőforrások nem szabadultak
fel, a fogyasztástól legtávolabbi szakaszokban tevékenykedő vállalkozók pedig csak
egy módon, viszonylag magas ár ajánlásával tudtak ilyen forrásokhoz hozzájutni.
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Ezenkívül ha a termelési struktúra meghosszabbodása az önkéntes megtakarítás megnövekedéséből ered, a fogyasztási cikkek ára nem növekszik, ami több mint
arányos a termelési tényezők hasonló áremelkedésével. Ennek éppen az ellenkezője
igaz: eleinte általában tartós csökkenés ﬁgyelhető meg e javak áraiban. A megtakarítás növekedése csakugyan mindig magában foglalja a fogyasztás egy bizonyos rövid
ideig tartó visszaesését. Ennélfogva a fogyasztáshoz legközelebbi iparágak könyv
szerinti nyereségei nem mutatnak majd relatív emelkedést, és a fogyasztástól legtávolabb eső szakaszokban sem fog a nyereség csökkenni, sem könyv szerinti veszteség sem lesz észlelhető. Következésképpen a folyamat nem fog visszafordulni, és
nem lesz semmi, ami a válságot kiváltaná. Továbbá, ahogy azt az 5. fejezetben is láthattuk, a „Ricardo-effektus” is szerepet játszik, vagyis a vállalkozók számára előnyös lesz a munkaerő munkaeszközökkel történő helyettesítése annak köszönhetően, hogy a reálbérek összege a fogyasztási cikkek relatív árcsökkenésének következtében megemelkedett – ami viszont általában a megtakarítások fellendüléséből ered.
A piaci kamatlábak nem gyarapodnak, hanem épp ellenkezőleg: hajlamosak a tartós
hanyatlásra, és ezzel a társadalom megváltozott időpreferenciáját tükrözik, mely a
megtakarításra való fokozott vágyakozás miatt manapság még alacsonyabb. Ezenkívül ha az önkéntes megtakarítás növekedésekor a pénz vásárlóerejében bekövetkezett változás kompenzálásának érdekében egy komponenst bele akarunk számítani
a piaci kamatlábba, ezen komponens negatív lesz. Ez azért van, mert – ahogyan azt
láttuk – a tendencia a fogyasztási cikkek (mind rövid, mind hosszú távú) árcsökkenését mutatja, ami hajlamos a pénz vásárlóerejének megnövelésére, ami pedig még
nagyobb lefelé irányuló nyomást fog kifejteni a nominális kamatlábakra. A gazdasági növekedésen alapuló önkéntes megtakarítás ráadásul jó hatású és hosszú távú,
következésképpen a kamatlábba beleszámító vállalkozói és a kockázati összetevők
szintén hajlamosak lesznek a csökkenésre.
A fenti szempontok azt igazolják, hogy a gazdasági visszaesés mindig a termelési struktúra fenntartásához szükséges önkéntes megtakarítás hiányából ered; ebből
kifolyólag a termelési struktúra túlságosan tőkeigényesnek bizonyul. A visszaesést
a bankrendszer által megkezdett hitelexpanzió okozza, ami anélkül jön létre, hogy
megfelelően támogatnák az olyan gazdasági szereplőket, akik – többnyire – nem kívánják gyarapítani önkéntes megtakarításaik összegét. Talán Moss és Vaughn voltak
azok, akik a leginkább lényegre törően foglalták össze a konklúziókat a folyamat teljes elméleti elemzését követően:
A tőkeállományban tapasztalható bármely valós növekedés időbe telik, és szükség van
hozzá önkéntes nettó megtakarításokra. A pénzkínálat bankhitel formájában történő
expanziójának számára lehetetlen a gazdasági növekedés folyamatának lerövidítése.1

1 Moss és Vaughn, „Hayek’s
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2. A VÁLSÁGKIROBBANÁS KÉSLELTETÉSÉNEK LEHETŐSÉGE:
A STAGFLÁCIÓ FOLYAMATÁNAK ELMÉLETI MAGYARÁZATA
A recesszió bekövetkezte késleltethető, amennyiben valós megtakarítások által nem
támogatott, járulékos kölcsönök egyre növekvő arányban kerülnek folyósításra, azaz
ha a hitelbővítés eléri azt a sebességet, melynél a gazdasági szereplők nem egészen
tudják előre kiszámítani azt. Az eljárás új befektetési projekteket elindító, valamint
a termelési folyamat szakaszait kiszélesítő és meghosszabbító vállalatok számára
történő, kiegészítő bankhitel-egységek kiutalásából áll. Ez az új hitel elodázhatja
annak az – 5. fejezetben már megmagyarázott – hat jelenségnek a felbukkanását,
melyek mindig hajlamosak spontán visszafordítani a piac összes hitelexpanziójának
kezdeti következményeit. Akárhogy is, míg ez az eljárás elodázhatja a depressziót
– és teheti ezt viszonylag hosszú időszakokon2 keresztül is –, ez a stratégia eleve
elkerülhetetlen kudarcra van ítélve, és további és ráadásul nagy árat kell fizetni érte:
amikor a recesszió lesújt, sokkal mélyebb, sokkal fájdalmasabb, és sokkal hosszadalmasabb lesz.3
A válságot késleltető, járulékos kölcsönökön alapuló stratégia sikere a hitelexpanzió folyamatosan növekvő mértékétől függ. Erre az alapelvre Hayek már 1934-ben
rávilágított, amikor kijelentette: „A folyamatos tőkekiegészítés előidézése érdekében

2

Hayek az 1970-es évek végén kirobbant gazdasági válság magyarázatakor maga is beismerte:
„Várakozásaim szerint az inflációs fellendülésnek a többi történelmi fellendüléshez hasonlóan öthat évig kellett volna tartania – elfeledkeztem azonban arról, hogy azok az aranyalapnak köszönhetően értek véget. Ha valakinek nem volt aranyfedezete – vagyis jóval tovább tudta nyújtani az inflációt –,
nagyon nehéz volt megjósolni, hogy a folyamat meddig fog tartani. Természetesen sokkal tovább tartott, mint gondoltam. Végeredményben ugyanaz történt.”
Hayek itt arra az 1960-as és 1970-es években a világon elterjedő és olyan történelmi körülmények
által ösztönzött inflációs folyamatra utal, mely a vietnami háborúhoz és más eseményekhez hasonlóan
világszerte majdnem korlátlan hitelexpanziót segített elő, kiváltva ezzel egy olyan folyamatot, mely később az 1970-es évek végén és az 1980-as évek elején megjelenő súlyos stagflációt és magas munkanélküliséget is előidézte. Lásd „Hayek on Hayek: An Autobiographical Dialogue, szerk. Stephen Kresge és
Leif Wenar (London: Routledge, 1994), 145. oldal.
3 Murray Rothbard a következőképpen értékeli a válságkirobbanás késleltetésének lehetőségét:
„Miért tartanak történelmileg évekig a fellendülések? Mi hátráltatja a reverziós folyamatot? A válasz az, hogy amint a fellendülés egy alkalmazott hitelexpanzió következtében szépen lassan kezd
leállni, a bankok egy további dózist fecskendeznek be. Egyszóval az egyetlen mód a válságkorrekciós
folyamat beköszöntének elhárítására az, ha a pénz és a hitel inflálódása folytatódik, hiszen csak a hitelpiacon folyamatosan megjelenő új pénzegységek hatására folytatódhat a fellendülés és maradhatnak
jövedelmezők a szakaszok. Ráadásul csak folyamatosan növekvő egységek fokozhatják a fellendülést,
csökkenthetik tovább a kamatlábakat és bővíthetik ki a termelési struktúrát, mivel az árak emelkedésével ugyanannyi munka elvégzéséhez mind több és több pénzre lesz szükség. ... Azonban nyilvánvaló,
hogy a fellendülés egyre nagyobb hitelexpanziós egységekkel történő meghosszabbításának egyetlen
eredménye lesz csupán: az, hogy az elkerülhetetlenül bekövetkező depresszió még hosszabb és kimerítőbb lesz.” (Rothbard, Man, Economy, and State [Ember, gazdaság és állam], 861–862. oldal.)
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[a hitelnek] folyamatosan növekvő ütemben kellene növekednie.”4 A hitelexpanzió
mértékének folyamatosan fokozódó növekedési szükséglete azon a tényen alapul,
hogy a mértéknek minden adott időszakban meg kell haladnia a fogyasztási cikkek
áremelkedésének ütemét, mely emelkedés az eredeti termelési tényezők nominális jövedelemének megugrását követő, az e cikkek iránti megnövekedett pénzügyi kereslet eredménye. Ebből kifolyólag, mivel a termelőeszköz-tulajdonosokhoz befolyó új
jövedelem tekintélyes hányada közvetlenül a hitelexpanzióból ered, ezen expanziónak olyan módon kell fokozatosan felerősödnie, hogy a termelési tényezők ára mindig magasabb maradjon a fogyasztási cikkek áránál. Attól a pillanattól kezdve, hogy
ez már nem valósul meg, a termelési struktúrában alkalmazott változtatásokat visszafordító, a struktúrát megrövidítő és ellaposító hat mikroökonómiai folyamat spontán
beindul, és a válság és a gazdasági visszaesés visszavonhatatlanul lesújt.
A hitelexpanziónak minden adott esetben olyan ütemben kell felgyorsulnia, mely
a gazdasági szereplők számára nem teszi lehetővé annak kielégítő pontosságú előrejelzését – mivel ha e szereplők helyesen becsülik meg a növekedési arányokat, a hat
– már általunk is ismert – jelenség előidéződik. Ha az inﬂációra vonatkozó várakozások elterjednek, a fogyasztási cikkek ára hamarosan még a termelési tényezők áránál is gyorsabban fog emelkedni. Ezenfelül a piaci kamatlábak még a hitelexpanzió
további fokozódásának esetén is felszöknek majd – feltéve, hogy a kamatláb emelkedésére és az inﬂációra vonatkozó kilátások azonnal tükröződnek az expanzió piaci értékében.
Ennélfogva a válság késleltetését célul kitűző hitelexpanziót fokozó stratégia nem
folytatható a végtelenségig, és előbb-utóbb elő fogja idézni a válságot a következő három tényező valamelyike, melyek egyúttal a recesszió majdani előidézői is lesznek:
a) A hitelexpanzió felgyorsulásának üteme vagy lelassul, vagy leáll a bankárok és
gazdasági hatóságok abbéli félelme miatt, hogy válság fog kirobbanni, és hogy az
azt követő depresszió az infláció növekedésével még kritikusabb szintet érhet el.
Abban a pillanatban, hogy a hitelexpanzió nem egyre fokozódó ütemben, hanem
egyenletesen kezd növekedni, vagy teljesen megakad, a válsághoz, illetve a termelési struktúra újraigazításához vezető hat mikroökonómiai folyamat beindul.
b) A hitelexpanzió olyan ütemben zajlik, ami ugyanakkor nem gyorsul fel elég gyorsan ahhoz, hogy bármelyik időszak reverziós hatásait meghiúsíthassa. Ebben az
esetben a pénzkínálat kölcsönök formájában történő folyamatos növekedésének
ellenére a már ecsetelt hat hatás elkerülhetetlenül ki fog bontakozni. Ily módon
a válság és a gazdasági visszaesés is be fog következni. A fogyasztási cikkek ára
élesen felfelé ível majd; ezzel egy időben infláció, válság, hosszan tartó depreszszió, ezekből eredően pedig magas munkanélküliség is tapasztalható lesz. A keynesi elmélettel foglalkozó szakemberek nagy meglepetésére a nyugati világnak
már szembe kellett néznie hasonló helyzettel az 1970-es évek végén uralkodó inf-

4 Hayek, Prices
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lációs depresszió, és kisebb mértékben az 1990-es évek elején jelen lévő gazdasági recesszió idején is. Ez az állapot a stagfláció5 kifejezéssel írhatók le. Hayek
felfedte, hogy a növekvő sebesség, mellyel a termelési szereplők monetáris jövedelmének emelkedése felfelé nyomja a fogyasztási cikkek és szolgáltatások iránti keresletet, végső soron korlátozza az elkerülhetetlen válságkirobbanás lehetőségét, melyet a hitelexpanzió fokozása késleltet. Előbb vagy utóbb igenis elérjük
majd azt a pontot, ahol a fogyasztási cikkek áremelkedése ténylegesen elkezdi
felülmúlni az eredeti szereplők monetáris jövedelmének növekedését – még akkor is, ha ez csak a fogyasztási cikkek és szolgáltatások piacra történő érkezésének lelassulása miatt lesz így; ez pedig annak a „megakadásnak” az eredménye,
melyet az a kísérlet okozott, ami arra irányult, hogy a társadalom termelési struktúráját tőkeigényesebbé tegyék. Attól a ponttól kezdődően a termelési szereplők

5 Hayek

a következő analógiával magyarázza a jelenséget:
„A kérdés hasonló ahhoz, hogy tudunk-e egy folyadékot elég gyorsan önteni egy edény egyik oldalán úgy, hogy a folyadékszintet annyival emeljük az edény többi részén lévő folyadékszint fölé, amenynyivel csak szeretnénk? Hogy az egyik oldalon mennyivel tudunk magasabbra jutni a többinél, nyilván azon fog múlni, hogy az adott folyadék mennyire folyékony vagy éppen sűrű; ha szirupról vagy ragasztóról van szó, jobban meg tudjuk emelni a folyadékszintet, mint ha vízzel próbálkozunk. Az azonban sehogy sem áll módunkban, hogy az edény egyik oldalán tetszés szerinti mértékben a többi rész
fölé emeljük a folyadék felszínét. Csakúgy, ahogy a folyadék viszkozitása meghatározza, hogy bármely adott részen a folyadékszintet mennyivel lehet a többi fölé emelni, úgy korlátozza a fogyasztási cikkek iránti kereslet megnövekedéséhez vezető jövedelememelkedés sebessége annak a mértékét,
hogy ha a termelési tényezőkre több pénzt költünk, mennyivel tudjuk árukat a termékek áraihoz viszonyítva megemelni.” (Hayek, „The Ricardo Effect”, 127–152. oldal; Individualism and Economic Order
[Individualizmus és gazdasági rend], 241. oldal)
1969-ben Hayek ismét felhasználta ezt az analógiát a „Three Elucidations of the Ricardo Effect”
(A Ricardo-effektus három magyarázata) című cikkében, melyben újra megemlíti, hogy a hitelbővítés
termelési struktúrára gyakorolt torzító hatása addig fog fennállni, amíg a bankok új pénzt állítanak elő,
és ez a pénz fokozatosan növekvő ütemben bekerül bizonyos pontokon a gazdasági rendszerbe. Hayek
bírálja Hickset, amiért annak feltevése szerint az inflációs sokk „egyenletesen” érinti majd a teljes termelési struktúrát, valamint Hayek bebizonyítja azt is, hogy amennyiben a hitelexpanzió fokozódásának aránya meghaladja az áremelkedés mértékét, a folyamat „kétségkívül a végtelenségig elhúzódhat,
legalábbis addig, míg figyelmen kívül hagyjuk a jövőbeni árakra vonatkozó változásokat”. Így fejezi
be a gondolatmenetet:
„Noha Sir John [Hicks] (levelezés útján) nem értett egyet, én hasznosnak találom az általános öszszefüggés olyan analógiával történő szemléltetését, mely érdemes arra, hogy itt említésre kerüljön. A
tárgyalt hatás hasonlatos egy sűrűn folyó anyag, például méz edénybe csorgatásakor fellépő hatáshoz.
Az anyag természetesen képes lesz egyenletesen eloszlani. Ahol azonban a folyó anyag a felszínhez ér,
egy kicsi halom formálódik, és a járulékos anyag innen fog lassan kifelé terjedni. Még a csorgatás abbahagyása után is el kell telnie egy kis időnek ahhoz, hogy a felszín teljesen visszaálljon a kezdeti egyenletes állapotba. A folyadékszint természetesen nem fogja elérni azt a magasságot, amekkora a halom
volt az anyag öntésének abbahagyásakor. De mindaddig, míg változatlan ütemben csorgatjuk az anyagot, a halom meg fogja őrizni az azt körülvevő folyadékszinthez viszonyított magasságát – így lehetne
talán szó szerinti példával szemléltetni az általam korábban folyékony egyensúlyként említett jelenséget.” (Hayek, New Studies in Philosophy, Politics, Economics and the History of Ideas, 171–173. oldal)
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által megtermelt jövedelem – kiváltképp a bérek – relatív értelemben hanyatlásnak indulnak majd, ebből kifolyólag pedig a vállalkozók számára előnyössé válik a – most már viszonylag olcsó – munkaerő gépállománnyal történő helyettesítése, így a „Ricardo-effektus” működésbe lép, meggátolja a tőkeigényes árukba
történő befektetési projekteket, és ily módon biztosítja a recesszió kitörését is.6
c) Végül tegyük fel, hogy a bankrendszer soha nem csökkenti a hitelexpanzió
felgyorsításának mértékét, sőt inkább pont az ellenkezőjét teszi: folyamatosan
és egyre inkább fokozza azt, mégpedig azzal a céllal, hogy csírájában fojthassa el a depresszió bármely előjelét. Ebben az esetben, amint a gazdasági szereplők kezdenek ráeszmélni, hogy az infláció mértéke továbbra is bizonyosan nőni
fog, rengetegen kezdenek majd a reálárakhoz menekülni, a fogyasztási cikkek
és szolgáltatások ára csillagászati mértékeket ölt, majd végül a pénzügyi rendszer összeomlása is elkezdődik – ez pedig akkor fog bekövetkezni, amikor a hiperinflációs folyamat tönkreteszi a pénzegység vásárlóerejét, és a gazdasági szereplők spontán módon elkezdenek egy másik pénzfajtát használni. Attól a ponttól a már általunk is ismert hat mikroökonómiai reverziós hatás teljes intenzitással bukkan fel egy meglehetősen súlyos depresszióval együtt, így egy teljesen eltorzult termelési rendszer fájdalmas újraigazításához hozzáadódik az a hatalmas
ár és társadalmi sérülés, ami a pénzügyi rendszer (bármilyen) általános csődjével együtt jár.7
6

Ludwig von Mises a Németországot 1920-tól 1923-ig sújtó hiperinflációt tárgyaló elemzésében
vizsgálja e folyamatot. Erre a következtetésre jut:
„Mi történne, ha a bankok még nem akarnák feladni a versenyt? Mi történne, ha a kölcsönfelvétel visszaszorításának érdekében még több forgóhitel kibocsátásával akarnák kielégíteni a folyamatosan növekvő hitel iránti keresletet? Ha ez így lenne, azzal csak a véget, a bizalmi eszközök teljes rendszerének összeomlását siettetnék. Az infláció csak addig folytatódhat, amíg az emberek szentül hisznek
benne, hogy egy nap majd vége szakad. Mihelyst az emberek meggyőződése az lesz, hogy az infláció
nem marad abba, elfordulnak ennek a pénznek a használatától, és a »reálértékekhez«, a külföldi pénzhez, a nemesfémekhez és a barterhez fognak menekülni.” (Mises, „Monetary Stabilization and Cyclical
Policy” [Pénzügyi stabilizáció és ciklikus politika], 129. oldal; Mises The Causes of Economic Crisis
[A gazdasági válság kiváltó okai] című könyvének második fejezete – a ford.)
Később Human Action című művében Mises kijelenti:
„A fellendülés csak addig tarthat, amíg a hitelexpanzió egyre növekvő ütemben halad, és véget ér,
amint további bizalmi eszközök már nem kerülnek a kölcsönök piacára – azonban még akkor sem tarthatna örökké, ha az infláció és a hitelexpanzió a végtelenségig folytatódna. Akkor ugyanis olyan akadályokkal kerülne szembe, melyek gátat szabnak a forgóhitel határtalan expanziójának. Ez a teljes pénzügyi rendszer fellendülését, végül pedig az összeomlását jelentené.” (555. oldal)
A németországi hiperinflációs folyamattal való klasszikus bánásmód az, melyet Bresciani-Turroni
mutat be a The Economics of Inflation: A Study of Currency Depreciation in Post-War Germany (Az
infláció közgazdaságtana: A háború utáni Németország valutaleértékelődésének tanulmányozása) című
könyvében. Lásd még Richard M. Ebeling, „The Great Austrian Inflation”, The Freeman (2006. április): 2–3. oldal.
7 Talán Fritz Machlup volt az, aki a legvilágosabban és legtömörebben magyarázta meg a jelenséget. A következőt állapítja meg:
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3. A FOGYASZTÓI HITEL ÉS A CIKLUS ELMÉLETE
Immár azonosítani tudjuk az elemzésünknek azokat a módosításait – ha léteznek ilyenek egyáltalán –, amelyekre akkor van szükség, amikor – ahogy az a modern gazdaságokban lenni szokott – a bankok által az önkéntes megtakarítás támogatása nélkül
végrehajtott hitelexpanzió jelentős része fogyasztói hitel formáját ölti. Ez az elemzés
mind elméleti, mind gyakorlati szempontból fontos, hiszen több ízben vitatták már,
hogy addig, amíg a hitelexpanzió a fogyasztáson, és nem a befektetéseken múlik, a
recessziót előidéző hatások nem feltétlenül lépnek fel. Ez a nézet mindazonáltal több
szempontból is hibás – az okokat ez a fejezet tárja majd fel.
Elsőként fontos rámutatni, hogy a bankok által a háztartások számára kiutalt fogyasztói hitelek legnagyobb részét tartós fogyasztási cikkek megvásárlására fordítják. Korábban már megállapítottuk, hogy a tartós fogyasztási cikkek tulajdonképpen
igazi tárgyi eszközök, melyek egy igen hosszú időszakon keresztül lehetővé teszik
a közvetlen fogyasztói szolgáltatások nyújtását. Ezért gazdasági szempontból nézve nem tehetünk különbséget a tartós fogyasztási cikkek ﬁnanszírozását szolgáló kölcsönnyújtás és a fogyasztástól legtávolabb eső, tőkeigényes szakaszok számára történő közvetlen kölcsönnyújtás között. Valójában a hitelfelvétel feltételeinek enyhítése és a kamatlábak hanyatlása többek között az úgynevezett „tartós fogyasztási cikkek” mennyiségének, minőségének és tartósságának növekedését váltja majd ki, ami
ezzel egyidejűleg meg fogja követelni az érintett termelési szakaszok, különösképpen a fogyasztástól legtávolabbi esők kiszélesítését és meghosszabbítását.
Ebből kifolyólag mindössze azt kell fontolóra vennünk, hogy hogyan vizsgáljuk felül a konjunktúraciklusról alkotott elméletünket, ha a hitelbővítés jelentős hányada – az általános gyakorlattal ellentétben – nem a tartós fogyasztási cikkek, ha„A nézet, mely szerint a fogyasztási cikkek gyártásának finanszírozását szolgáló hitelexpanzió
nem vezet majd olyan típusú aránytalanságokhoz, melyeket az inflációval szokás társítani, a következő érveléssel megcáfolható. Vagy a fogyasztási cikkeket előállító iparágak folyamodtak volna kölcsönért a pénzpiachoz, vagy a bankhitel expanziójának hiányában a tőkepiachoz, mely esetben a pénzalapok iránti igényük hitelexpanzió útján történő kielégítése nyilvánvalóan azt sejteti, hogy jóval kevesebb
nyomás nehezedik a hitelpiacra, és hogy néhány, termelési javakat előállító iparág – amelyek egyébként
nem jutottak volna egy expanzió finanszírozására elegendő hitelhez – ily módon ezt mégis megteheti.
... Vagy a fogyasztási cikkeket előállító iparágaknak nem lett volna semmiféle ösztönzése arra, hogy hitelexpanzió hiányában kibővítsék a termelést; ebben az esetben a tény, hogy most a többi iparághoz képest relatíve megnövekedett vásárlóerővel lépnek be a termelési javak piacára, ... változást idézhet elő
a termelési tényezők megoszlásában, mely változás magában foglalja a fogyasztástól távol eső szakaszoktól a fogyasztáshoz közeli szakaszokhoz történő eltolódást is.” (Machlup, The Stock Market, Credit and Capital Formation, 192–193. oldal)
Hayek háromszögábráit annak magyarázatára használja, hogy a termelési struktúra hogyan lanyhul elkerülhetetlen módon és válik majd kevésbé tőkeigényessé, emiatt pedig kevésbé termelékennyé
és szegényebbé is, amennyiben a fogyasztást a nem tartós fogyasztási cikkek finanszírozására szolgáló kölcsönnyújtáson keresztül közvetlenül ösztönzik. (Prices and Production, 1935-ös kiadás, 60–62.
oldal)
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nem minden adott pénzügyi év aktuális fogyasztásának ﬁnanszírozására fordítódik
– az emberi szükségleteket közvetlenül kielégítő és a kérdéses időszakban már elfogyasztott és felhasznált árucikkek és szolgáltatások formájában. Elemzésünket ebben az esetben sem szükséges jelentősen módosítanunk, mivel a következő állítások
közül az egyik igaz: vagy a hitelexpanzió elégíti ki a többé-kevésbé állandó, a tőke
által a gazdasági rendszerben fennálló közvetlen fogyasztás ﬁnanszírozásának igényét, és mivel adott, hogy a hitelpiacok a „közlekedőedényekhez” hasonlatosak, az
ilyen expanzió a fogyasztástól legtávolabbi szakaszoknak kedvezve, felszabadítja a
kölcsönnyújtási kapacitást, így ösztönözve az expanzió és a recesszió már általunk
is ismert jellegzetes folyamatait; vagy a kölcsönök az aktuális fogyasztásra fejtik ki
hatásukat, miközben a fogyasztástól legtávolabb eső szakaszok iparágai részére történő kölcsönnyújtáshoz nem szabadul fel további kapacitás.
Csak ebben, a gyakorlatilag jelentéktelen második esetben éri közvetlen hatás
a fogyasztási cikkek és szolgáltatások iránti pénzügyi keresletet. Az új pénz csakugyan azonnal felemeli a fogyasztási cikkek árát, a termelési tényezők árát pedig relatív értelemben csökkenti. A „Ricardo-effektus” mozgásba lendül, a vállalkozók relatív értelemben több dolgozót kezdenek alkalmazni, majd gépállománnyal helyettesítik őket. Így a termelési struktúra ellaposítása felé hajló tendencia a fogyasztástól legtávolabb eső szakaszokban egy előzetes expanziós fellendülés nélkül alakul
ki. Következésképpen az elemzésünkhöz adandó egyetlen módosítás a következő:
amennyiben a hitelexpanzión keresztül a fogyasztást közvetlenül ösztönzik, a termelési struktúra fogyasztástól legtávolabbi része relatív értelemben nyilvánvalóan nem
lesz többé nyereséges, ezzel kialakul egy ezeknek a szakaszoknak a felszámolására irányuló tendencia, valamint a termelési struktúra általános ellaposodása. Ez alkotja az elszegényedés gazdasági folyamatát, mely kezdetben csak buborékban mutatkozik meg – nemcsak a megnövekedett fogyasztói kereslet miatt, hanem azért is,
mert sok vállalkozó igyekszik befejezni a befektetési projektet, amire már leszerződött. Ez a folyamat pontosan az ellenkezője az 5. fejezet elején már megvizsgáltnak,
ahol is az önkéntes megtakarítás növekedésének – vagy az árucikkek és szolgáltatások közvetlen fogyasztásában történő csökkenésnek – a gazdasági fejlődésre gyakorolt jótékony hatásait tanulmányoztuk.8

8 Az 1970-es években ez a jelenség a rossz befektetési folyamat leegyszerűsített magyarázatának
(anélkül, hogy az a tőkeelméletben eredendően benne rejlő bonyolult okfejtésekre épülne) szükségességével együtt arra késztette F. A. Hayeket, hogy csekély mértékben módosítsa a ciklus általa felállított elméletének széles közönségnek szóló bemutatását. Az 1975-ben írt „Inflation, the Misdirection of Labor,
and Unemployment” (Infláció, a munkaerő félrevezetése és munkanélküliség) című cikkében (in: New
Studies in Philosophy, Politics, Economics and the History of Ideas, 197–209. oldal) a következőt írja:
„A nagyon nagy arányú munkanélküliség magyarázata a jelenséget a munkaerő (és a többi termelési tényező) különböző iparágak (és helységek) közötti megoszlása, illetve az ezen iparágak termékei
iránti kereslet megoszlása közötti egyenetlenségnek tulajdonítja, melyet a relatív árak és bérek rendszerének eltorzulása okoz.” (200. oldal)

bank_1_tord.indd 309

2014.10.02. 11:25:04

310

HATODIK FEJEZET

A hitelexpanzió mindenesetre mindig ugyanazt rossz befektetést idézi elő a termelési struktúrában: akár a meglévő struktúra mesterséges meghosszabbításával –
amikor az expanzió közvetlen hatással van a tárgyi eszközöket előállító szakaszokra, a tartós fogyasztási cikkeket ﬁnanszírozva ezáltal –, akár annak megrövidítésével
– amikor a hitelbővítés közvetlenül ﬁnanszírozza a nem tartós fogyasztási cikkeket.9

4. A HITELEXPANZIÓ ÁLTAL OKOZOTT MESTERSÉGES
FELLENDÜLÉS ÖNPUSZTÍTÓ TERMÉSZETE:
A „KIKÉNYSZERÍTETT MEGTAKARÍTÁS” ELMÉLETE
A kifejezés tág értelmében a „kikényszerített megtakarítás” a forgalomban lévő
pénzmennyiség megnövekedésekor vagy a gazdasági rendszerbe egy bizonyos ponton bejuttatott bankhitel (önkéntes megtakarítás támogatása nélküli) expanziója
Hayek friss „életrajzában” azt láthatjuk, hogy életének utolsó éveiben úgy gondolta, hogy a modern
ciklusokat a rossz befektetés jelen lévő, igen eltérő formái jellemzik, nemcsak a fogyasztástól legtávolabbi szakaszokban történő hitelexpanzió, hanem a fogyasztás mesterséges élénkítése is, valamint általánosságban az összes közkiadás, mely a termelési struktúrában olyan változást hoz létre, ami a fogyasztók támogató viselkedésének hiányában végül nem válhat maradandóvá. Hayek ezt a következtetést vonja le:
„A hitelexpanzió oly nagy része jutott el oda, ahová a kormány szánta, hogy ez a rossz irány immár
nem csak az ipari tőkébe történő túlzott befektetés lehet, hanem bármi más formát felvehet. Minden
egyes fázist és helyzetet külön-külön kell tanulmányozni. ... Azonban bármilyen módosítás alkalmazásával hasonló jelenségeket kapunk majd eredményül.” (Hayek, Hayek on Hayek: An Autobiographical
Dialogue [Hayek Hayekről: Önéletrajzi párbeszéd], 146. oldal)
9 Következésképpen a legtágabb értelemben véve a „kikényszerített megtakarítás” arra a
kikényszerített kisajátításra utal, melynek a bankok és a monetáris hatóságok a társadalom legnagyobb
részét akkor vetik alá – diffúz hatásokat keltve –, amikor a hitel- és pénzexpanzió mellett döntenek; ezzel
az egyének birtokában lévő pénzegységek vásárlóerejét ahhoz viszonyítva csökkentik, hogy ezen egységeknek hitel- és pénzexpanzió hiányában mekkora lenne az értéke. A társadalom ilyen kizsákmányolásából származó pénzalapok vagy teljesen elpazarlódnak: amennyiben a kedvezményezettek fogyasztási cikkekre költik, vagy teljességgel téves befektetésekbe ölik azokat; de üzleti vagy egyéb vagyonná
is válhatnak, mely közvetetten vagy közvetlenül, ám de facto, vagyis ténylegesen a bankok vagy az állam ellenőrzése alá kerülnek. Juan de Mariana atya volt az első spanyol, aki helyesen elemezte a kisajátítás inflációs folyamatát 1609-ben megjelent De monetae mutatione című munkájában. Ebben így ír:
„Ha a herceg nem úr, hanem az egyének javainak kezelője, sem abban, sem semmilyen más minőségében nem kaparinthatja meg tulajdonaik egy részét, ahogyan az a valuta minden egyes leértékelődésekor történni szokott, mivel olyankor az emberek valami nagyobb értékű helyett kevesebbet kapnak; és ha a herceg nem képes adót kivetni vazallusainak akarata ellenében, sem egyeduralmat kialakítani nem tud, ezt ebben az új minőségében sem lesz képes megtenni, mert a kettő teljesen megegyezik, és mindez megfosztja az embereket javaiktól, bármilyen jól is álcázza ezt az, hogy az érméket valós értéküknél nagyobb törvényes értékkel ruházzák fel; mindez csalfa, kápráztató kitaláció csupán,
mely ugyanarra az eredményre vezet.” (Juan de Mariana, Tratado y discurso sobre la moneda de vellón
que al presente se labra en Castilla y de algunos desórdenes y abusos [Madrid: Instituto de Estudios
Fiscales, Ministerio de Economía y Hacienda, 1987], 40. oldal)
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esetén merül fel. Ha a pénz vagy a hitel a gazdasági szereplők között egyenletesen
oszlana meg, a pénzegység vásárlóerejének a pénzmennyiség növekedésével arányos
csökkenésének kivételével nem lépne fel „expanziós” hatás. Azonban ha az új pénz
bizonyos adott pontokon kerül be a piacra – ahogy az mindig történni szokott –,
akkor a valóságban a gazdasági szereplők kezdetben csak viszonylag kis számban
részesülnek az új kölcsönből. Ennek folytán e gazdasági szereplők átmenetileg
nagyobb vásárlóerőt élveznek, mivel több pénzegység van a birtokukban, amivel
árucikkeket és szolgáltatásokat olyan piaci árakon vásárolhatnak meg, melyeken
még nem érezhető az infláció teljes hatása, tehát még nem is emelkedtek. Ennélfogva a folyamat a jövedelmek újrafelosztását azoknak kedvezve indítja el, akik
először kapják kézhez a pénzinjekciókat vagy a pénzegységdózisokat, és a társadalom többi részére nézve lesz hátrányos, akik azt észlelik, hogy az árucikkek és
szolgáltatások ára emelkedni kezd – ugyanakkora monetáris jövedelem mellett is. A
„kikényszerített megtakarítás” a gazdasági szereplők e második csoportját (a többséget) érinti, hiszen az ő monetáris jövedelmük az áremelkedésnél lassabb ütemben
növekszik, így egyéb feltételek egyezése esetén is kénytelenek lesznek csökkenteni
fogyasztásukat.10
Hogy a kikényszerített megtakarítás jelensége – melyet az új pénz a piacra bizonyos pontokon történő bejuttatása idéz elő – a társadalom teljes megtakarításának
nettó növekedéséhez vagy csökkenéséhez vezet-e, az egyes történelmi esetekre jellemző sajátos körülményeken fog múlni. Ami azt illeti, ha azok, akiknek a jövedelme emelkedik – ők azok, akik először részesülnek az újonnan létrehozott pénzből –,

10

Joseph A. Schumpeter a „kikényszerített megtakarítás” (németül Erzwungenes Sparen vagy
Zwangssparen) megfelelő kifejezésének megalkotását a The Theory of Economic Development (A gazdasági fejlődés elmélete) című könyvében (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1968, 109. oldal), melyet Németországban először 1911-ben adtak ki, Ludwig von Misesnek tulajdonítja. Mises elismeri, hogy 1912-ben, a The Theory of Money and Credit (A pénz és a hitel elmélete) című könyvének első német nyelvű kiadásában valóban leírta a jelenséget, ám egyúttal azt is jelezte, hogy nem hiszi, hogy pontosan a Schumpeter által neki tulajdonított kifejezést használta volna. Mises mindenesetre
gondosan elemezte a kikényszerített megtakarítás jelenségét, és elméletben bebizonyította, hogy lehetetlen előre meghatározni, hogy a forgalomban lévő pénzmennyiség megnövekedése maga után vonja-e
majd az önkéntes megtakarításokban tapasztalható nettó növekedést. (On the Manipulation of Money
and Credit, 120. és 122., illetve 126–127. oldal; Human Action, 148–150. oldal; Mises, The Theory of
Money and Credit, 386. oldal.) Noha az elkövetkezőkben továbbra is Misesnek tulajdonítjuk majd a
„kikényszerített megtakarítás” kifejezést, Jeremy Bentham már 1804-ben megalkotott egy igen hasonló kifejezést, a „kényszerített takarékosságot”. Lásd Hayek cikkét, „A Note on the Development of the
Doctrine of ‘Forced Saving”, mely a Profits, Interest and Investment 7. fejezeteként (183–197. oldal)
jelent meg.
Amint arra Roger Garrison helyesen rámutatott, Mises kikényszerített megtakarítás fogalma (amit
mi a kifejezés „tág értelmének” nevezünk) és Hayek ugyanerről alkotott fogalma (amire a kifejezés „szigorú értelmeként” utalunk) között egy bizonyos különbség figyelhető meg, így „amit Mises
rossz befektetésnek nevezett, az Hayeknél kikényszerített megtakarításként szerepelt”. Lásd Garrison,
„Austrian Microeconomics: A Diagrammatical Exposition”, 196. oldal.
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arányaiban többet fogyasztanak annál, mint amit a csökkenő jövedelműek korábban
fogyasztottak, az összmegtakarítás csökkenni fog. Az is elképzelhető, hogy akik ezzel jól járnak, igencsak hajlamosak a spórolásra – ebben az esetben pedig a megtakarítások végső összege pozitív lehet. Az inﬂációs folyamat mindenesetre a megtakarítást megakadályozó erőket engedi szabadjára: az inﬂáció meghamisítja a gazdasági számításokat azáltal, hogy ﬁktív elkönyvelt nyereséget generál, amely, kisebb
vagy nagyobb mértékben, fogyasztásra kerül. Ennélfogva elméletben lehetetlen előre megállapítani, hogy az új pénznek a gazdasági rendszer bizonyos pontjain a forgalomba történő bejuttatása a társadalom általános összmegtakarításának növekedésével vagy hanyatlásával jár-e majd.11
Szigorú értelemben véve a „kikényszerített megtakarítás” a termelési struktúra
tőkejavakat előállító szakaszainak meghosszabbítását (hosszanti irányú) és kiszélesítését (oldalirányú) jelenti, mely változások abból hitelexpanzióból erednek, amit a
bankrendszer az önkéntes megtakarítás támogatása nélkül indított el. Amint azt tudjuk, ez a folyamat kezdetben az eredeti termelési eszközök monetáris jövedelmének
a növekedését, később pedig a fogyasztási cikkek árának egy ennél nagyobb arányú
emelkedését idézi elő – vagy a termelékenység növekedése esetén a fogyasztási cikkeket előállító iparágak bruttó bevételeinek növekedését. Valójában a konjunktúraciklus forgóhitel elmélete megmagyarázza azokat az elméleti mikroökonómiai tényezőket, melyek meghatározzák, hogy egy tőkeigényesebb termelési struktúra kikényszerítésére irányuló, az önkéntes megtakarítás megfelelő támogatása nélküli kísérlet kudarcra ítéltetett, és megváltoztathatatlanul irányt változtat majd, gazdasági
válságokat és recessziókat előidézve. Ez a folyamat majdnem biztos, hogy végül az
erőforrások újrafelosztását vonja majd maga után, ami így vagy úgy, de módosítja
a hitelexpanzió előtti időszak óta létező önkéntes megtakarítások arányát. Azonban
hacsak a teljes folyamatot nem kíséri egy legalább akkora összeg egyidejű, független és spontán önkéntes megtakarításának növekedése, mint amekkora az újonnan
létrehozott, a bankok által ex nihilo, vagyis a semmiből nyújtott hitel összege, lehetetlen lesz fenntartani és befejezni az új, már megkezdett tőkeigényesebb szakaszokat, és az általunk is részletesen megvizsgált jellegzetes reverziós hatások válsággal
és gazdasági visszaeséssel együtt fognak megjelenni. A folyamat ráadásul magában
foglalja számos tárgyi eszköz és a társadalom szűkös készleteinek elherdálását, ezáltal szegényebbé teszi a társadalmat is. Ennek eredményeképpen a társadalom önkéntes megtakarítása mindent összevetve végül inkább zsugorodni, semmint növekedni
fog. Mindenesetre, meggátolva az önkéntes megtakarítás drámai, spontán és váratlan megnövekedéseit – melyeket az érvelés kedvéért ennél a pontnál kihagyunk az
elméleti elemzésből (és ami ráadásul mindig magában hordozza azt a feltevést, hogy
a minden más egyenlő marad) –, a hitelexpanzió egy önpusztító fellendülést vált ki,
ami előbb vagy utóbb gazdasági válság és recesszió formájában üt majd vissza. Ez

11 Lásd
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bizonyítja, hogy a társadalom gazdasági fejlődését lehetetlen a befektetés mesterséges ösztönzésével és kezdeti, hitelexpanzióval történő ﬁnanszírozásával kikényszeríteni, amennyiben a gazdasági szereplők nem hajlandók egy hasonló politika önkéntes támogatására – nagyobb megtakarítások formájában. Ennélfogva a társadalom befektetése képtelen hosszú időszakokon keresztül meghaladni önkéntes megtakarításának értékét. Ez képezné a „kikényszerített megtakarítás” alternatív deﬁnícióját, mely deﬁníció – ahogy F. A. Hayek is helyesen rámutat – inkább összhangban
van a keynesi elemzéssel.12 Ehelyett a társadalom megtakarításának és befektetésének végleges összegétől függetlenül (ex post, vagyis utólag mindig azonos) a megtakarítások szintjét meghaladó befektetési szint kikényszerítésének kísérletével mindössze annyi érhető el, hogy az ország – mely arra ítéltetett, hogy egy gazdasági válság szegényebbé tegye – megtakarított erőforrásai általánosan rossz befektetések áldozataivá válnak.13

5. A TŐKE ELPAZARLÁSA, KIHASZNÁLATLAN KAPACITÁS
ÉS A TERMELÉSI ERŐFORRÁSOK ROSSZ BEFEKTETÉSE
A hitelbővítés termelési struktúrára kifejtett fő hatása végtére is az, hogy diszkoordinálja a különböző gazdasági szereplők viselkedését. A vállalkozók valóban nagyon
igyekeznek meghosszabbítani, kiszélesíteni, valamint tőkeigényesebbé tenni a termelési szakaszokat, míg a többi gazdasági szereplő a fogyasztásuk feláldozása és
önkéntes összmegtakarításaik megnövelésének árán nem kíván együttműködni. Ez
az összhang nélküliség vagy diszkoordináció, mely a társadalmi kölcsönhatás – a
kormány által a bankoknak adományozott kiváltság, mely lehetővé teszi számukra a látra szóló betétek esetében a részleges tartalék használatát – folyamatára mért
szisztematikus támadásból ered, megváltoztathatatlanul elindítja a válság folyamatát, mely végül majd kijavítja az elkövetett vállalkozói hibákat. Mindazonáltal a
folyamathoz idő kell, és a végén elkerülhetetlenül súlyos, vissza már nem fordítható
hibákat követnek el.
E hibák egy sor olyan befektetési projekt elindításából és véghezvitelének kísérletéből állnak, melyek maguk után vonják a tőkejavak struktúrájának meghosszab-

12 Fritz Machlup, „Forced or Induced Saving: An Exploration into its Synonyms and Homonyms”,

The Review of Economics and Statistics 25, 1. szám (1943. február); Fritz Machlup, Economic Semantics (London: Transaction Publishers, 1991), 213–240. oldal.
13 Általánosságban elmondható, hogy minél közelebb van egy tárgyi eszköz a végleges fogyasztási cikkhez, annál nehezebben változtatható. Valójában minél közelebb vannak végcéljukhoz, az emberi cselekedetek annál kevésbé visszafordíthatóak: egy tévedésből megépített ház majdnem visszafordíthatatlan veszteséget jelent, míg a téglák felhasználásán némileg könnyebb módosítani, ha még az
építkezés során válik nyilvánvalóvá, hogy hiba volna azokat egy adott háztípus megépítéséhez felhasználni.
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bítását és kiszélesítését; e projektek ugyanakkor sosem valósulhatnak meg a valós
megtakarított erőforrások hiánya miatt. Ráadásul, amint az erőforrások és az eredeti
termelési tényezők tárgyi eszközökké alakulnak át, ezek az árucikkek bizonyos mértékig nem konvertibilissé válnak – más szóval a tárgyi eszközök közül nagyon sok
elveszíti minden értékét, ha nyilvánvalóvá válik, hogy nincsen rájuk kereslet, előállításuk hiba volt, és hogy soha nem is kellett volna legyártani őket. Lehetséges lesz
majd más eszközök használatával folytatni a tevékenységeket, ám csak azután, hogy
nagy összeget áldoztak azok újratervezésére. Megint mások gyártása a végéhez érkezhet, de mivel a tőkejavak struktúrájának követelményei szerint ezen árucikkeknek egymást kiegészítőnek kell lenniük, talán sosem lesznek működtetve és használatba véve, amennyiben a szükséges kiegészítő erőforrások nem kerülnek legyártásra. Végül az is elképzelhető, hogy bizonyos tárgyi eszközök viszonylag alacsony
áron kerülnek átalakításra, bár az ilyen cikkekből kétségtelenül jóval kevesebb van.
Így a társadalom szűkös termelési erőforrásainak általános rossz befektetése megy
végbe, ezután pedig szűkös tőkejavaiból is sokat elveszít. E veszteség abból a fals információból eredeztethető, mely egy bizonyos időszak alatt a vállalkozókhoz könynyebb hitelfeltételek és relatíve alacsony kamatlábak formájában jutott el. Számos
befektetési projekt félbemaradhat, mivel támogatóik feladják őket, ha ráeszmélnek,
hogy nem tudják továbbra is előteremteni a befejezéshez szükséges új pénzügyi erőforrásokat, vagy netán – noha továbbra is kezességet tudnának vállalni a kölcsönökért – rájönnek, hogy a befektetési folyamatokból hiányzik a gazdasági életképesség. Dióhéjban: az általános rossz befektetés a következő módokon juttatja magát kifejezésre: a tárgyi eszközök közül sok felhasználatlanul marad, sok befektetési folyamat nem fejezhető be, és a legyártott tárgyi eszközök eredetileg előre nem látott módon kerülnek felhasználásra. A társadalom szűkös erőforrásainak nagy részét
elpazarolták, aminek eredményeképpen a társadalom általánosságban egyre szegényebb lesz, az életszínvonal pedig relatív értelemben is esik.
A közgazdászok közül sokan félreértették a tényt, miszerint az elkövetett hibák
jelentős része olyan befejezett tőkejavak formájában mutatkozik meg, melyek nem
használhatók a szükséges kiegészítő tárgyi eszközök vagy forgótőke hiánya miatt.
Valójában sokan a „kihasználatlan kapacitás” jelenségét annak ékes bizonyítékának tartják, hogy az általános fogyasztás fellendítésére igenis szükség van, mégpedig abból a célból, hogy egy kifejlesztett, de használatba még nem vett kihasználatlan kapacitást működtetni lehessen. Ahogy Hayek is rámutat,14 nem látják át,

14 F. A. Hayek szavaival:

„A benyomás, mely szerint a már meglévő tőkestruktúra képessé tehetne minket a termelés majdnem korlátlan megnövelésére, csupán megtévesztés. Halljunk bármit a mérnököktől a meglévő termelési gépállomány feltételezett hatalmas, ki nem használt kapacitásával kapcsolatban, a termelés ily mértékben történő megnövelésének valójában egyáltalán nem áll fenn a lehetősége. E mérnököket, valamint a közgazdászokat, akik úgy hiszik, hogy a szükségesnél több tőke van birtokunkban, megtéveszti
a tény, hogy a meglévő üzemeket és a gépállományt magasabb termelési eredményre állították be, mint
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hogy a „kihasználatlan kapacitás” sok termelési folyamatban – de főként a fogyasztástól legtávolabbiakban, úgymint a csúcstechnológiában, az építőiparban, valamint
általánosságban a tárgyi eszközöket előállító iparágakban – való megléte semmiképpen nem bizonyíték a túlzott mértékű megtakarításokra és az elégtelen fogyasztásra. Sőt, ennek éppen az ellenkezője igaz: a meglét annak a tünete, hogy nem tudjuk teljesen felhasználni a tévedésből legyártott állótőkét, mivel a fogyasztási cikkekre és szolgáltatásokra irányuló azonnali kereslet oly mértékben sürgető, hogy
nem engedhetjük meg magunknak a kiegészítő tárgyi eszközöknek és azon forgótőke gyártásának fényűzését, amire ahhoz lenne szükség, hogy a kihasználatlan kapacitásból mégis előnyt tudjunk kovácsolni. Összefoglalva: a válság okozója a viszonylagos túlfogyasztás, vagyis a megtakarítások viszonylagos hiánya, ami nem teszi lehetővé a megkezdett folyamatok befejezését, sem a szükséges kiegészítő tárgyi
eszközök vagy forgótőke megtermelését a folyamatban lévő befektetési folyamatok
fenntartásához és azon tőkejavak felhasználásához, melyeket a vállalkozók az expanziós folyamat során akármilyen okból is, de be tudtak fejezni.15

amennyi valójában le is gyártanak. Átsiklanak azonban afelett, hogy a tartós termelési eszközök nem
képviselik mindazt a tőkét, amire a termelési eredmény megnöveléséhez szükség van, valamint afelett
is, hogy ahhoz, hogy a meglévő tartós, időtálló berendezéseket teljes kapacitással lehessen üzemeltetni,
nélkülözhetetlen lenne nagyon sok más termelési eszköz hosszadalmas folyamatokba történő befektetése, mely folyamatok csak aránylag hosszú távon válnának gyümölcsözővé. Ennélfogva a használaton
kívüli kapacitás megléte semmi esetre sem bizonyíték arra, hogy létezik tőketöbblet, sem arra, hogy a
fogyasztás elégtelen; épp ellenkezőleg, ez annak a tünete, hogy képtelenek vagyunk a beépített gépi berendezést teljes kihasználtsággal üzemeltetni, mivel a fogyasztási cikkek iránti aktuális kereslet túl sürgető ahhoz, hogy lehetővé tegye számunkra aktuális jövedelmező szolgáltatások hosszadalmas folyamatokba történő befektetését, melyekhez – a »tőke nem megfelelő helyre kerülésének« következményeként – rendelkezésünkre áll a szükséges tartós felszerelés.” (Hayek, Prices and Production [Árak
és termelés], 95–96. oldal)
15 „Ha a fellendülés időszakának vége, mi a teendő a rossz befektetésekkel? A válasz további felhasználásuk nyereségességétől, vagyis az elkövetett hiba súlyosságától függ. Egyes rossz befektetéseket abba kell majd hagyni, mivel fogyasztói keresletből származó bevételeik még csak az aktuális
működtetési költségeiket sem fogják fedezni. Mások, noha a kudarc mintaképei, képesek lesznek az aktuális költségeken felül is jövedelmet termelni, ám ha kimerülnek, lecserélésük nem lesz kifizetődő. A
velük való időszakos foglalkozás eleget tesz annak a gazdasági alapelvnek, mely szerint még egy rossz
üzletből is a legjobbat kell kihozni. A rossz befektetések miatt azonban a fellendülés mindig általános
elszegényedéshez vezet, vagyis az alá a szint alá csökkenti az életszínvonalat, ahol az a fellendülés bekövetkezte nélkül lett volna. A hitelexpanzió a szűkös erőforrások és a szintén szűkös tőke elpazarlását
okozta. Egyes erőforrásokat teljesen elpocsékoltak, és még a rossz befektetések is kevésbé fogják a fogyasztókat kielégíteni, mint ahogy az a hitelbővítés nélkül történt volna.” (Rothbard, Man, Economy,
and State, 863. oldal)
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6. A HITELEXPANZIÓ MINT A TÖMEGES
MUNKANÉLKÜLISÉG OKA
Atömeges munkanélküliség közvetlen oka a munkaerőpiac rugalmatlansága. Valójában
az állam munkaerőpiacba történő beavatkozása és a szakszervezetek korlátozásai,
melyet a jogrendszer által a szakszervezeteknek adományozott kiváltságok tesznek
lehetővé, egy sor olyan szabályozást – minimálbérek, belépési korlátok a bérek mesterségesen magas szinten tartásáért, az alkalmazást és az elbocsátást érintő nagyon
szigorú, intervencionista szabályok stb. – eredményez, melyek a munkaerőpiacot
az egyik legmerevebbé teszik. Továbbá a munkaügyi törvényhozás által generált
mesterséges árak miatt a dolgozók valós határtermelékenységének leszállított értéke
általában hajlamos a vállalkozó által a dolgozó alkalmazásával magára vállalt munkaköltségek – pénzügyi költségek, például bérek, és egyéb költségek, például az
egyéni vesződségek árának formájában – összege alatt maradni. Ez feltűnően magas
munkanélküliséghez vezet, ami hatással lesz az összes olyan dolgozóra, akinek
elvárt határtermelékenysége alacsonyabb leszállított értéket hoz a foglalkoztatásával
járó költségek összegénél. Őket emiatt vagy elbocsátják, vagy egyáltalán nem is
alkalmazzák.
Jóllehet a munkanélküliség közvetlen oka nyilvánvalóan a fent említett ok, a közvetett viszont akkor is az inﬂáció, még konkrétabban a bankok által a valós megtakarítások támogatása nélkül kezdeményezett hitelexpanzió. Végtére is a hitelexpanzió a tömeges munkanélküliség előidézője, mivel ösztönzi a rossz befektetés és a
diszkoordináció már leírt, elterjedt teljes folyamatát. Teszi mindezt úgy, hogy széles körben szétosztja az eredeti termelőeszközöket a termelési struktúra azon részeibe, ahová nem illenek, ﬁgyelembe véve, hogy a vállalkozók vonzzák azokat a
tőkejavakat előállító struktúra meghosszabbításának és kiszélesítésének érdekében,
miközben nincsenek tudatában, hogy ezzel a cselekedettel súlyos, vállalkozói hibát
követnek el. Amikor a válság lesújt és a hibákra fény derül, a fogyasztástól legtávolabb eső szakaszokban lévő eredeti termelési tényezőknek és munkaerőnek a fogyasztáshoz legközelebbi szakaszokba történő nagyszabású áthelyezése szükségszerű lesz, és meg fogja követelni egy olyan, különösen rugalmas munkaerőpiac meglétét, mely mentes bármiféle intézményes vagy szakszervezeti korlátozástól vagy
kényszertől. Így a merevebb munkaerőpiaccal bíró társadalmak magasabb és tartósabb munkanélküliséget tapasztalnak majd a hitelexpanzió által a termelési struktúrában előidézett vállalkozói hibák elkerülhetetlen lelepleződésekor.16
Így a munkanélküliség leküzdésének egyetlen módszere rövid távon a munkaerőpiac minden értelemben és téren történő rugalmasabbá tétele, közép- és hosszú távon
16

Itt az önkéntelen (intézményes) munkanélküliségről van szó, nem pedig az úgynevezett „természetes” munkanélküliségi rátáról (vagyis az önkéntes és „katallaktikus” munkanélküliségről), ami napjainkban olyan látványosan nőtt a nagylelkű munkanélküli segélynek és egyéb olyan intézkedéseknek
köszönhetően, melyek az embereket erősen eltántorítják a munkába való visszatéréstől.
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pedig az olyan mesterséges expanziók megkezdődésének megakadályozása, melyek
abból erednek, hogy a bankrendszer úgy nyújt kölcsönöket, hogy azokat nem előzi
meg az önkéntes megtakarítások előzetes növekedése.

7. A NEMZETI JÖVEDELEM ELSZÁMOLÁSA ALKALMATLAN
A KONJUNKTÚRACIKLUS KÜLÖNBÖZŐ SZAKASZAINAK
SZEMLÉLTETÉSÉRE
A bruttó nemzeti termék (GNP) statisztikai adatai, és általában a nemzeti jövedelem
elszámolásának meghatározásai és módszertana nem mutat kellően megbízható képet a gazdaság ingadozásairól. A bruttó nemzeti termék számadatai valóban szisztematikusan elfedik a bankok által nyújtott kölcsönök mesterséges expanziós hatásait,
illetve a válság által a fogyasztástól legtávolabbi szakaszokra gyakorolt megszorító
hatásokat is.17 E jelenség a következőképpen magyarázható el: a „nemzeti termék”
kifejezéshez csatolt „bruttó” szó által sugallt jelentésekkel ellentétben a GNP valójában egy olyan nettó számadat, melybe nem tartozik bele a köztes tárgyi eszközök
értéke, mely érték a mérési időszak végével a következő költségvetési évi ráfordításként jelenik meg. Így a bruttó nemzeti termék számadatai eltúlozzák a fogyasztás
fontosságát,18 fontosabbnak feltüntetve azt a nemzeti jövedelemnél; az állami ki17 Ahogy Mark Skousen is rámutatott:
„A bruttó nemzeti termék módszeresen alábecsüli a konjunktúraciklusnak mind az expanziós, mind
pedig az összehúzódási fázisát. A legutóbbi recesszió alkalmával például az Egyesült Államok valós
GDP-je egy-két százalékot esett, annak ellenére, hogy a recesszió egyéb mérési adatok (jövedelmek,
ipari termelés, foglalkoztatottság) szerint elég súlyos volt. ... A teljes gazdasági aktivitás egy jobb mutatója a bruttó hazai kibocsátás (Gross Domestic Output, GDO), egy olyan statisztika, melyet a termelési szakaszok (a köztes szakaszokat is beleértve) által költött összegek felmérésére fejlesztettem ki.
Becsléseim szerint az 1990–92-es recesszió legnagyobb részének idején a GDO legalább 10–15 százalékkal hanyatlott.” (Skousen, „I Like Hayek: How I Use His Model as a Forecasting Tool”, 12. oldal)
18 A legtöbb konzervatív közgazdász a politikai hatóságokkal és a gazdasági ügyek kommentátoraival együtt hajlamos felnagyítani a fogyasztási cikkek és szolgáltatások szektorának fontosságát. Ez elsősorban amiatt van, hogy a nemzeti jövedelem elszámolásának mérései általában hajlamosak eltúlozni a fogyasztás fontosságát és a teljes jövedelem fölé helyezni azt. Mivel e mérések kizárják a termelési folyamat köztes szakaszaiban előállított legtöbb terméket, így a fogyasztást a gazdaság legfontosabb szektoraként tüntetik fel. Ez a szektor a modern gazdaságokban a teljes nemzeti jövedelem mintegy 60–70 százalékát termeli ki, míg rendszerint a bruttó hazai kibocsátásnak az egyharmadát sem éri
el, ha a termelési struktúra összes szakaszában elköltött teljes összeghez viszonyítva számítjuk. Nyilvánvaló továbbá, hogy a keynesi tanok továbbra is erőteljesen befolyásolják a nemzeti jövedelem elszámolásainak módszertanát – csakúgy, mint az ezen elszámolások elkészítéséhez szükséges információk
begyűjtésére használt statisztikai eljárásokat. Keynesi szempontból nézve előnyös a fogyasztás mint az
aggregált kereslet szerves részeként betöltött szerepének felnagyítása, így összpontosítva e jelenségre a
nemzeti jövedelem elszámolását, kizárva számításaiból a bruttó nemzeti kibocsátás keynesi modellekbe nem jól illeszthető részét, valamint kísérletet sem téve a köztes tárgyi eszközök előállításának szentelt, különböző szakaszok fejlődésének kifejezésére, mely fejlődés jóval ingadozóbb és előrejelzése is
nehezebb, mint a fogyasztásé. Lásd még Skousen, The Structure ofProduction, 306. oldal.
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adások után a kész tárgyi eszközök – definíciójuknál fogva az egyedüli tőkejavak,
melyek a GNP-ben kifejeződnek – adott periódusban befejezett termelését lejjebb
sorolják, a harmadik helyre; végül abszurd módon kizárják a társadalom vállalkozói,
munkaerői és termelési törekvéseinek megközelítőleg a felét, melyet a köztes termékek előállítására fordítanak.
Egy költségvetési év bruttó nemzeti kibocsátása (GDO) sokkal pontosabban mutathatná be a konjunktúraciklusoknak a piacra és a társadalomra kifejtett hatását. Ez
a mérési adat az 5. fejezet táblázataiban leírtak szerint lenne kiszámítható, vagyis valóban bruttó értékben, beleszámítva az összes pénzügyi kiadást – nem csupán a végtermékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolhatókat, hanem a termelési folyamat öszszes szakaszában előállított köztes termékeket is. Egy ilyen mérés felfedné a hitelexpanzió és az általa elkerülhetetlenül előidézett gazdasági recesszió termelési struktúrára kifejtett igazi hatásait.19

8. A VÁLLALKOZÁS ÉS A CIKLUS ELMÉLETE
A vállalkozás Ludwig von Mises, Friedrich A. Hayek és Israel M. Kirzner által
megalkotott fogalma a vállalkozás egy általunk már máshol bemutatott elméletében
gyökerezik.20 A vállalkozó egy bármilyen emberi cselekvő, aki minden egyes cselekedetét rafináltan viszi végbe, éberen figyeli a környezetében felmerülő saját profit
lehetőségeit, és igyekszik úgy cselekedni, hogy ezeket a lehetőségeket ki is tudja
aknázni. Az emberi lények veleszületett vállalkozói kapacitása nem csak arra sarkallja őket, hogy folyamatosan új dolgokkal rukkoljanak elő céljaikra és eszközeikre
19 Hayek

a Ricardo-effektusról 1942-ben írt cikkének utolsó oldalain („The Ricardo Effect”, 251–
254. oldal) megvizsgálja azt, ahogy a tradicionális fogyasztói árindex statisztikái rendszerint elhomályosítják vagy meggátolják általánosságban véve a ciklus evolúciójának empirikus leírását, konkrétan
pedig a Ricardo-effektus ciklus során való működésének empirikus leírását. A használatos statisztikák
valójában nem tükrözik sem a termelési folyamat különböző szakaszaiban előállított termékek árváltozásait, sem az alkalmazott eredeti termelési tényezőkért kifizetett összeg és az előállított termékek ára
között minden szakaszban fennálló kapcsolatot. Szerencsére friss statisztikai tanulmányok minden
esetben megerősítették az osztrák elemzést, fényt derítve arra, hogy a fogyasztástól legtávolabbi szakaszokban gyártott árucikkek ára a fogyasztási cikkek áránál sokkal jobban ingadozik. A Mont Pèlerin
Társaság 1994. szeptember 25–30. között Cannes-ban tartott közgyűlése előtt tartott előadásában bemutatta, hogy az Egyesült Államokban az előző tizenöt év során a fogyasztástól legtávolabb eső árucikkek ára az aktuális évtől és a ciklus aktuális fázisától függően 30 százalékos növekedés és 10 százalékos csökkenés között hullámzott; ezzel szemben a köztes szakaszokban előállított termékek ára 14
százalékos növekedés és 1 százalékos csökkenés között mozgott szintén a ciklus aktuális fázisától függően; végül a fogyasztási cikkek ára 10 százalékos emelkedés és 2 százalékos csökkenés között ingadozott a fázistól függően. Ezen eredményeket szintén alátámasztja V. A. Ramey „Inventories as Factors
of Production and Economic Fluctuations” című jelentős cikke (American Economic Review [1989. június]: 338–354. oldal).
20 Lásd Huerta de Soto, Socialismo, cálculo económico y función empresarial, 2. és 3. fejezetek.
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vonatkozó, de spontán előmozdít egy olyan folyamatot is, melynek segítségével az
újonnan megszerzett információ elterjed a társadalomban, még úgy is, ha egymástól
teljesen eltérő emberek hozták létre. A vállalkozás koordináló képessége indítja el az
emberi társadalom és civilizáció felbukkanását, evolúcióját és koordinált fejlődését
– feltéve, hogy a vállalkozói tevékenység nem áll szisztematikus elnyomás alatt
(intervencionalizmus vagy szocializmus által), és a vállalkozókat sem kötelezik egy
olyan környezetben való tevékenykedésre, melyben a tradicionális jogi normákat
nem tartják tiszteletben azáltal, hogy a kormány egyes társadalmi csoportokra kiváltságokat ruházott. Amikor a vállalkozás nem foglalható jogi alapelvek keretébe vagy
szisztematikus elnyomás alatt áll, nemcsak hogy többé nem hoz létre és továbbít
nagy mennyiségű társadalmi információt, de korrupt és torz információkat is generál, illetve diszkoordinált és felelőtlen viselkedésmódokat vált ki. Ebből a szempontból a ciklusról alkotott elméletünkre gondolhatnánk úgy is, mint a vállalkozás
általánosabb elméletének az intertemporális – vagyis különböző időszakok között
fennálló – diszkoordináció konkrét esetére történő alkalmazására, mely utóbbi az
általános jogi alapelvektől független, tehát az önkéntes megtakarítás előzetes növekedése nélküli kölcsönnyújtás kiváltságán (részleges tartalékkal működő pénzügyi bankletéti szerződés) alapuló banktevékenységből következik. Elméletünk
ennélfogva megmagyarázza, hogy a jogi alapelvek megszegése, amely elkerülhetetlenül súlyos társadalmi diszkoordinációt vált ki, hogyan fejti ki ugyanazt a hatást
egy, a pénz és a bankhitel területéhez hasonlóan összetett és elvont területen. Így
a gazdaságelmélet lehetővé teszi olyan gazdasági és jogi jelenségek – kiváltságok
jogi alapelvek megszegésével történő biztosítása, illetve válságok és recessziók –
kapcsolatba hozását, melyekről egészen eddig azt hittük, hogy semmi közük nincsen
egymáshoz.
Eltűnődhetnénk azon, hogy hogyan fordulhat elő, hogy a vállalkozók nem ismerik el, hogy a ciklus közgazdászok által kidolgozott és itt bemutatott elmélete rájuk vonatkozik, és hogyhogy nem változtatnak a viselkedésükön azzal, hogy többé nem fogadják el a bankszektortól kapott kölcsönöket, elkerülik az olyan befektetési projekteket, melyek a jövőben sok esetben csődbe vihetik őket. A vállalkozók
azonban nem tartózkodhatnak a bankhitel expanziója által elindított, általánosan elterjedt diszkoordinációs folyamatban való részvételtől még akkor sem, ha elméleti szinten tökéletesen tisztában vannak azzal, hogy a ciklus milyen módon, milyen
irányban fejlődik majd tovább. Ez annak köszönhető, hogy az egyéni vállalkozók
nem tudják, hogy a számukra felkínált kölcsön a társadalom önkéntes megtakarításainak növekedéséből származik-e vagy sem. Ezenkívül ha feltételesen ugyan gyaníthatják is, hogy a kölcsönt a bank ex nihilo hozta létre, nincsen rá okuk, hogy tartózkodjanak a kölcsönigényléstől és a kapott összeg befektetési projektjeik kibővítésére történő felhasználásától, amennyiben úgy gondolják, hogy képesek lesznek majd
kilépni a projektekből az elkerülhetetlen válság bekövetkezte előtt. Más szóval a tekintélyes vállalkozói proﬁt megszerzésének lehetősége azon vállalkozók számára elérhető, akik – noha tudatában vannak a ténynek, hogy a teljes folyamat egy mester-
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séges fellendülésen alapul – elég éles eszűek ahhoz, hogy még idejében visszavonulót fújjanak, illetve projektjeiket és vállalataikat még a válság beállta előtt felszámolják. (Ezt tette például Richard Cantillon is, amint azt a 2. fejezetben már tárgyaltuk.) Így tehát maga a vállalkozói szellem és a proﬁtmotiváció, melyen nyugszik,
arra rendeli a vállalkozókat, hogy még akkor is részt vegyenek a ciklusban, ha tisztában vannak az arra vonatkozó elmélettel. Ésszerűen belegondolva: senki sem képes
pontosan megjósolni, hogy a válság hol és mikor fog kitörni, és nagyon sok vállalkozó kétségtelenül „megdöbben” és súlyos nehézségekkel találja majd magát szembe ezen esemény bekövetkeztekor. Előzetesen, elméleti szemszögből mindazonáltal nem nevezhetjük „irracionálisnak” azokat a vállalkozókat, akiket – noha ismerik
a ciklus elméletét – lenyűgöz a kapott új pénz, vagyis az anyagi források, melyeket
a bankrendszer a semmiből hozott létre, és melyek kezdettől fogva a ﬁzetési képesség nagyszerű extra előnyével és csinos proﬁtok előállításának lehetőségével ruházzák fel a vállalkozókat.21
Egy további kapcsolat is összeköti a vállalkozás elméletét a ciklus elméletével,
ez pedig magában foglalja a recessziós szakaszt és a helyreigazítást is, mely során
a ciklus korábbi fázisaiban elkövetett igen súlyos hibák napvilágra kerülnek. A gazdasági visszaesések valójában azok az időszakok, melyekben történelmileg a legnagyobb vállalkozói vagyonok magvait elvetették. Ez a jelenség annak tudható be,
hogy a recesszió legmélyebb szakaszait tévedésből legyártott tőkejavak bősége kíséri – olyan javaké, melyek piaci ára az eredetinek mindössze töredékére csökkent.
Emiatt azon vállalkozók számára nagyon nagy vállalkozói proﬁt termelésének lehetősége kínálkozik, akik elég éles eszűek ahhoz, hogy a ciklus e recessziós szakaszához likviditással érkezzenek, valamint ahhoz is, hogy igen alapos válogatás után tegyenek szert azokra a tárgyi eszközökre, melyek jóformán az összes kereskedelmi
értéküket elveszítették, azonban a gazdaság állapotának javulásával ismét nagyon
értékesnek számítanak majd. Ennélfogva a vállalkozás nélkülözhetetlen annak érdekében, hogy menteni lehessen, ami még menthető, és hogy a körülményektől függően a tévedésből előállított tárgyi eszközöket a lehető legjobban lehessen haszno-

21 Mises

azonban a következő körültekintő észrevételt teszi:
„Előfordulhat, hogy a jövő üzletemberei nem úgy reagálnak majd a hitelexpanzióra, ahogyan azt
a múlt üzletemberei tették. Lehet, hogy a fellendülés kiküszöbölhetetlen befejeződésének észben tartásával elkerülik az elérhető könnyű pénz műveleteik kibővítésére történő felhasználását. Vannak jelek, melyek ezt a változást sejtetik – ám még túl korai lenne határozott kijelentéssel előállni.” (Mises,
Human Action, 797. oldal)
Mindamellett a fő szövegrészben ismertetett okokból kifolyólag Misesnek a racionális elvárások
hipotézisének e látnoki, 1949-es bemutatása nincsen teljesen igazolva, figyelembe véve, hogy még abban az esetben is, ha a vállalkozók tökéletesen tisztában vannak a cikluselmélettel és el óhajtják kerülni
a csapdájába való beleesést, továbbra is mindig fennáll majd a kísértés, hogy részt vegyenek benne – e
kísértést pedig annak a megszerezhető kiváló profitnak a lehetősége adja, amit megkaparinthatnak, ha
elég élelmesek lesznek ahhoz, hogy a megfelelő befektetési projektekből még időben visszavonuljanak.
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sítani azáltal, hogy átválogatják és megtartják őket egy olyan – többé-kevésbé távoli – jövő számára, melyben a gazdaság állapota már helyreállt és ezek az eszközök a
társadalom számára ismét hasznosak lehetnek.

9. AZ ÁLTALÁNOS ÁRSZINT STABILIZÁCIÓJÁNAK POLITIKÁJA
ÉS A GAZDASÁGRA GYAKOROLT DESTABILIZÁCIÓS HATÁSAI
Az elméleti szakembereket különösen érdekli az a múltban gyakorlati jelentőséggel
bíró, és újonnan ismét fontossá váló kérdés, hogy „Ha a bankrendszer a valós megtakarítás támogatása nélküli hitelexpanziót hajt végre, és ennek eredményeképpen
a pénzkínálat megnövekszik ugyan, de épp csak annyira, hogy megtartsa a pénz
vásárlóerejét – vagyis az „általános árszintet” –, be fog-e következni az ebben a
fejezetben elemzett recesszió? Ez a kérdés azokra a gazdasági periódusokra vonatkozik, melyekben a termelékenység új technológiák és vállalkozói újítások bevezetésének és a szorgalmas és éleslátó vállalkozók által bölcsen befektetett tőke
felhalmozódásának hatására megugrik.22 Ahogy azt már láttuk, amikor a bankhitel nem mesterségesen bővített, és a forgalomban lévő pénz mennyisége többékevésbé állandó, az önkéntes megtakarítás növekedése a termelési struktúra tárgyi
eszközöket előállító szakaszainak kiszélesítéséhez (oldalirányú) és meghosszabbításához (hosszanti irányú) vezet. Ezek a szakaszok problémamentesen befejezhetők,
és amint véget érnek, a fogyasztási végtermékek és szolgáltatások mennyiségének
és minőségének új emelkedését eredményezik. A fogyasztási cikkek és szolgáltatások megnövekedett termeléséhez megcsappant pénzügyi kereslet járul – ami pontosan annyival csökkent, amennyivel a megtakarítások növekedtek – ami következésképpen a fogyasztási cikkek és szolgáltatások egységárai hanyatló tendenciát
mutatnak. E mérséklődés mindig gyorsabban történik az eredeti termelési eszközök
tulajdonosainak esetleges nominális jövedelmi csökkenésénél; ebből kifolyólag a
tulajdonosok jövedelme relatív értékben igen jelentősen megnövekszik.
A most felvetett téma nem más, mint hogy hitelexpanzió vagy más eljárás útján
történő pénzkínálat-növelésre és a fogyasztási cikkek és szolgáltatások árszintjének
állandó szinten tartására irányuló politika kiváltja-e azokat a folyamatokat, melyek

22 Ez az eset állt fenn az amerikai gazdaság 1990-es évek végén tapasztalt fellendülésekor, amikor is

a termelékenységben mutatkozó növekedés elrejtette a nagyszabású pénzügyi, részvénypiaci, valamint
a hitelexpanzió negatív, torzító hatásait. Ezen esemény és az 1920-as évek gazdasági eseményeinek fejlődési görbéje közötti párhuzam szembeötlő, és nagy valószínűséggel ezt a folyamatot újfent félbeszakítja majd egy recesszió – ami megint csak meglepetést fog okozni mindenkinek, akik csupán az „általános árszint” evolúciójára és olyan egyéb makroökonómiai intézkedésekre összpontosítják elemzésüket, melyek elkendőzik a mögöttes mikroökonómiai helyzetet – a gazdaság valós termelési struktúrájának egyenlőtlenségét. Ezen írás születésekor (1997 végén járunk) az új recesszió „tünetei” már megmutatkoztak – legalábbis az ázsiai piacok súlyos részvénypiaci, pénzügyi és bankválságán keresztül.
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a különböző gazdasági szereplők közötti, időközi diszkoordinációhoz, végül pedig
gazdasági válsághoz és recesszióhoz vezetnek. Az amerikai gazdaság az 1920-as
évek folyamán ugyanilyen helyzettel nézett szembe, ekkor azonban a termelékenység drámai megnövekedését nem kísérte a fogyasztási cikkek és szolgáltatások árában észlelhető természetes hanyatlás. Ezek az árak az amerikai bankrendszer expanziós politikájának köszönhetően nem estek, mely politikát az amerikai Fed eszközölte a pénz vásárlóerejének stabilizálása – tehát a növekedésének meggátlása – érdekében.23
Ennél a pontnál bizonyára nyilvánvaló, hogy a valós megtakarítás támogatása
nélküli hitelexpanziós politika elkerülhetetlenül elindítja az összes, a gazdasági válság és recesszió kitöréséhez vezető folyamatot még abban az esetben is, ha az expanzió egybeesik a rendszer termelékenységének megnövekedésével, és ha a fogyasztási cikkek és szolgáltatások nominális ára nem emelkedik. Valóban nem a fogyasztási cikkek általános árszintjének abszolút változásairól van szó, hanem arról, hogy e
változások relatív értelemben hogyan alakulnak a fogyasztástól legtávolabb eső szakaszokban előállított köztes termékek és az eredeti termelőeszközök áraira vonatkozóan. Az 1929-es válság során a fogyasztási cikkek relatív ára – ami nominális értelemben nem hogy nőtt volna, de csekély mértékben még esett is – valójában nagymértékben megnövekedett a tárgyi eszközök árával összehasonlítva – ami nominális
értelemben zuhant. Ráadásul az expanzió utolsó éveinek során a fogyasztáshoz közeli termékeket gyártó vállalatok összbevétele – ennélfogva proﬁtjai magasra szö23 Vegyük

például Murray N. Rothbard e történelmi időszakot taglaló részletes elemzését, mely az
America’s Great Depression (A nagy amerikai gazdasági válság) című jelentős könyvének ötödik kiadásában található (Auburn, Ala.: Ludwig von Mises Institute, 2000). Mises Human Action című könyvében (561. oldal) rámutat, hogy a múlt gazdasági válságai rendszerint a termelékenység folyamatos
javulásának időszakai alatt sújtottak le, mégpedig abból a tényből kifolyólag, hogy „az új tőke felhalmozódásában bekövetkezett stabil előrelépés lehetővé tette a technológiai haladást. Az egységnyi bevitelre jutó kibocsátás megnövekedett, és az üzlet egyre növekvő mennyiségű olcsó áruval töltötte fel
a piacokat.”
Mises kifejti, hogy ez a folyamat hajlamos részben közömbösíteni az áremelkedést, ami a hitelexpanzió növekedéséből és abból a tényből származik, hogy bizonyos helyzetekben a fogyasztási cikkek
ára emelkedés helyett akár eshet is. Mises erre a következtetésre jut:
„Általánosan elmondható, hogy az ellentétes erők ütközése az áremelkedést okozó erők eredője
volt. Voltak azonban kivételes esetek is, melyben az árak felfelé történő mozgása csupán jelentéktelen mértékű volt – a legnevezetesebb példát az 1926 és 1929 közötti amerikai fellendülés szolgáltatta.”
Mises mindenesetre óva int az általános árszint stabilizációjának eljárásmódjaitól – nem csupán
amiatt, hogy a termelékenység növekedésének időszakaiban palástolják a hitelexpanziót, hanem a bennük rejlő elméleti tévedés miatt is:
„Közkeletű téveszme az, hogy a tökéletes pénznek semlegesnek és nem változó vásárlőerővel megáldottnak kellene lennie, és hogy a monetáris politika célja e tökéletes pénz megvalósítása, létrehozása
kellene, hogy legyen. Könnyű ezt az elképzelést ... az infláció híveinek még közkedveltebb felvetései
ellenében értelmezni. Ez azonban egy túlzott reakció, önmagában véve zavaros és ellentmondásos, ráadásul nagy pusztítást vitt véghez, mivel egy olyan megrögzött tévedés által került megerősítésre, mely
sok filozófus és közgazdász gondolkodásmódjában benne rejlik.” (Mises, Human Action, 418. oldal)
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kött – termelékenységük jelentős megnövekedésének eredményeképpen. Árucikkeik az inﬂáció gyors terjedésének közepette állandó nominális áron kerültek eladásra. Tehát a recessziót jellemzően kiváltó tényezők – fogyasztói proﬁtok viszonylagos növekedése és egyre emelkedő kamatláb –, beleértve a „Ricardo-effektust” is,
egyenlő mértékben vannak jelen egy növekvő termelékenységű légkörben, amenynyiben a fogyasztói szektor megnövekedett proﬁtjai és eladásai – jobban, mint a nominális árak megugrása, ami akkor még nem történt meg – rávilágítanak a szektor
relatív munkaköltségeinek csökkenésére.
Hayek első, 1920-as években tett amerikai tanulmányútja alkalmából írt elméleti cikkeinek célja a pénzegység stabilizálási politikájának hatáselemzése volt. Fisher
több más monetaristával egyetemben anyagilag támogatta e politikát, melynek hatásai
akkoriban a gazdasági rendszerre nézve ártalmatlannak és nagyon jótékony hatásúnak
számítottak. Az egyesült államokbeli helyzet elemzésekor Hayek ezzel ellentétes következésre jut, melyet jól ismert, „Intertemporal Price Equilibrium and Movements in
the Value of Money” (Intertemporális áregyensúly és a pénzérték ingadozásai) című,
1928-ban kiadott cikkében be is mutat. Bizonyítja, hogy egy, a pénzegység vásárlóerejének stabilizálását célul kitűző politika – a gazdasági szereplők döntéseinek és
viselkedésének különböző időpontonként történő koordinációját illetően – összeférhetetlen a pénz szükséges funkciójával. Hayek elmagyarázza azt is, hogy amennyiben a forgalomban lévő pénz mennyisége állandó marad, akkor a különböző gazdasági szereplők tevékenységei közötti intertemporális egyensúly megtartásának érdekében a gazdasági rendszer termelékenységében tapasztalható széles körű növekedésnek elő kell idéznie a fogyasztási cikkek és szolgáltatások, azaz az általános árszint
esését. Ilyenformán egy olyan politika, mely megakadályozza, hogy a termelékenység fellendülése leszállítsa a fogyasztási cikkek és szolgáltatások árát, szükségszerűen a jövőbeni árszint megtartására vonatkozó kilátásokat generál. E várakozások mindig a termelési struktúra meghosszabbodásához vezetnek – ez pedig egy olyan módosulás, mely egészen biztosan egy recesszió formájában üt majd vissza. Bár 1928-ban
még nyilván hátravolt, hogy Hayek az 1930-as években meghatározó írásokat publikáljon – vagyis azokat az írásokat, melyeket elemzésünkben felhasználtunk és melyek e jelenséget könnyebben érthetővé teszik –, különösen dicséretes, hogy már akkor ezt a következtetést vonta le (saját szavait idézve):
Az uralkodó nézettel élesen szembehelyezkedve, fel kell tennünk, hogy a pénz oldaláról
szemlélve nem a pénz vásárlóerejének állandóságának a hiánya alkotja a gazdaság megzavarásának egyik legfontosabb forrását. Épp ellenkezőleg: ez a bizonyos forrás nem
más, mint a minden áruvalutára jellemző, a pénz vásárlóerejét még akkor is stabilizáló
tendencia, amikor a kínálat általános állapota változóban van – egy olyan tendencia, mely
a gazdasági tevékenység összes alapvető meghatározó tényezőjétől idegen.24
24 F. A. Hayek, „Intertemporal Price Equilibrium and Movements in the Value of Money” (97. oldal). Hayek még konkrétabban az alábbi következtetésre jut:
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Ebből kiindulva nem meglepő, hogy F. A. Hayek és iskolájának más elméleti
szakemberei voltak az egyedüliek, akik az 1920-as évek második felében az Egyesült
Államok expanziós monetáris politikáját – ami a termelékenység növekedése miatt
ugyanakkor nem áremelkedés formájában mutatkozott meg – vizsgálva nemcsak
hogy az expanziós amerikai fellendülés nagyrészt mesterséges természetét és az
azzal járó, a New York-i tőzsdeindexek korlátlan növekedésének formájában fellépő
hatást voltak képesek helyesen értelmezni, de a nagy többségnek ellentmondva és
mindenki elképedésére előre tudták jelezni az 1929-ben lesújtó gazdasági világválság
bekövetkeztét is.25 Ennélfogva Fritz Machluppal összefoglalhatjuk, hogy

„a gazdaságelméletben nincsen alapja annak a nézetnek, hogy amennyiben a gazdasági egyensúly
fenntartására törekszünk, vagy ha a gazdaságra kiható pénzügyi zavarokat szeretnénk kiküszöbölni –
ami ugyanazt jelenti –, a pénzmennyiséget a változásokhoz kellene igazítani.” (106. oldal)
25 Lásd Mark Skousen „Who Predicted the 1929 Crash?” (Ki jósolta meg az 1929-es összeomlást?)
című cikkét (in: The Meaning of Ludwig von Mises, szerk. Jeffrey M. Herbener [Amsterdam: Kluwer
Academic Publishers, 1993], 247–284. oldal). Lionel Robbins a Prices and Production című könyv
első kiadásához írt előszavában határozottan Hayek és Mises a nagy gazdasági világválság eljöveteléről
szóló jóslatára utal. A jóslat írásban első ízben Hayek 1929-es, a Monatsberichte des Österreichischen
Instituts für Konjunkturforschung című lapban megjelent cikkében szerepelt. Nemrégiben, 1975-ben,
Hayeket megkérdezték ebben a témában; válasza a következő volt (Gold & Silver Newsletter [Newport
Beach, Calif.: Monex International, 1975. június]):
„Azon kevesek egyike voltam, akik megjövendölték a történéseket. 1929 elején, amikor ezt az előrejelzést alkottam, az akkoriban egy gazdasági válságban lévő Európában éltem. Elmondtam, hogy a
kamatlábak csökkenésének hiányában semmi remény nem lesz az európai gazdaságok helyreállítására,
és hogy a kamatlábak az amerikai fellendülés összeomlásáig, ami jóslatom szerint az elkövetkező néhány hónap folyamán fog bekövetkezni, nem fognak esni. Az ok, amiért erre számítottam, természetesen fő elméleti meggyőződéseim egyike volt, melynek értelmében egy inflációs fellendülés nem tartható fenn a végtelenségig. Egy ilyen fellendülés rengetegféle „álmunkát” teremt, melyek noha meglehetősen hosszú ideig működőképesek lehetnek, előbb vagy utóbb azonban mindenképpen összeomlanak.
Továbbá 1927 után, amikor is a Fed hitelexpanzióval kísérelte meg az összeomlás lehetőségének elhárítását, meg voltam róla győződve, hogy a fellendülés inflációs típusúvá vált. 1929 elején tehát minden jel arra utalt, hogy a fellendülésnek vége szakad. Addigra már tudtam, hogy Amerika nem tudja a
végtelenségig elnyújtani ezt a fajta expanziót, és amint a Fed nem táplálja többé a folyamatot további inflációval, az egész össze fog omlani. Ráadásul emlékeznünk kell, hogy akkoriban a Fed nemcsak
hogy nem volt hajlandó, de képes sem volt az expanzió további folytatására, mivel az aranyalap gátat
szabott egy lehetséges expanziónak. Ennélfogva az aranyalap megléte mellett egy inflációs fellendülés
nem tarthatott nagyon sokáig.”
Ez a teljes folyamat, melyet az osztrák közgazdászok nagyon könnyen érthetőnek és megjósolhatónak tartottak – hiszen birtokukban voltak a szükséges elemzési eszközök –, egy olyan környezetben
ment végbe, melyben a fogyasztási cikkek általános árszintje nem hogy nem emelkedett, de egyenesen
csekély mértékben csökkenő tendenciát is mutatott. Valójában az 1920-as évek során az Egyesült Államok általános árszintje nagyon stabil volt: az index az 1921. júniusi értékről, 93,4-ről (az alapévben,
1926-ban ez az érték 100 volt) 1925 novemberére 104,5-re emelkedett, majd 1929 júniusában ismét
csökkent, 95,2-re esett vissza. Azonban ez alatt a hétéves periódus alatt a pénzkínálat 45,3 billió dollárról 73,2 billió dollárra ugrott, vagyis majdnem 61 százalékkal nőtt. Lásd Rothbard, America’s Great
Depression, 88. és 154. oldal. Rothbard lényeglátó összefoglalója:
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új forgóeszközöknek annak érdekében történő létrehozása, hogy egy olyan árszintet állandóan tartsunk, ami a technikai haladásra válaszul egyébként esett volna, ugyanolyan
destabilizáló hatással lesz a pénztőke kínálatára, mint amit már ecseteltünk – így hajlamos lesz egy válság előidézésére. Az árszintre gyakorolt stabilizáló hatásaik ellenére az
új forgóeszközök pénztőke formájában történő felbukkanása hosszú távon nem fenntartható közvetett folyamatokat okozhat a termelésben.26

Habár e szempontoknak a múltban a nyugati gazdaságok általános árszintjének
tartós emelkedése miatt kis gyakorlati jelentőséget tulajdonítottak, ma már újra
jelentősnek tűnnek, és azt bizonyítják, hogy gazdasági válságok még egy központi
bankok által garantált pénzügyi „stabilitásra” törekvő politikával, egy szárnyaló termelékenységű légkörben is elkerülhetetlenül le fognak sújtani, amennyiben nem
gátolnak meg minden lehetséges hitelexpanziót. Így a közeljövőben ezek a szempontok nagyon is visszanyerhetik majd kiemelt gyakorlati jelentőségüket. Mindenesetre
nagyon hasznosnak bizonyulnak sok múltbeli ciklus – melyek közül a legsúlyosabb
következménnyel járó az 1929-es nagy gazdasági világválság volt – megértésének
szempontjából, és nagyon hasznosak elemzésünk elméleti következtetéseinek alkalmazásaként is.27

„A stabil árszint eszményképe egy áremelkedés során – amikor a szilárd pénz szószólóinak segítségére lehet a fellendülés ellenőrzésében – viszonylag ártalmatlan; ám jelentős mértékben kártékony,
amikor az árak csökkenő tendenciát mutatnak – a stabilizáció hívei ilyenkor az inflációt hívják segítségül. És mégis; a stabilizáció árzuhanások idején mindig egy sokkal közkeletűbb hívószó.” (158. oldal)
Mellesleg a Hayek által leírt és a hetven évvel később, ezen írás születésének idején (1997) alakulóban lévő helyzet között párhuzam vonható. Így az amerikai gazdasági és tőzsdepiaci fellendülés hamarosan igen valószínűen egy világméretű (az ázsiai piacokon már meg is mutatkozó recesszió) formájában üt majd vissza.
26 Machlup, The Stock Market, Credit and Capital Formation, 177. oldal.
27 Gottfried Haberler bebizonyította, hogy az általános árszintcsökkenés – mely a termelés minden vonalán megmutatkozó fejlődés eredménye – nem vezet ugyanazokhoz a nemkívánatos következményekhez, mint a monetáris defláció. Lásd Haberler, Der Sinn der Indexzahlen: Eine Untersuchung
über den Begriff des Preisniveaus und die Methoden seiner Messung (Tübingen: Verlag von J.C.B.
Mohr [Paul Siebeck], 1927), 112. oldal; „Monetary Equilibrium and the Price Level in a Progressive
Economy”, Economica lapjain (1935. február): 75–81. oldal, illetve újranyomtatva: Haberler, The
Liberal Economic Order, 2. kötet (Money and Cycles and Related Things), szerk. Anthony Y. C. Koo
(Aldershot: Edward Elgar, 1993), 118–125. oldal.
Haberler később némileg módosította pozícióját a konjunktúraciklus osztrák elméletét illetően; ez
egyesekben azt a hitet keltette – véleményünk szerint nem igazolhatóan –, hogy Haberler teljes mértékben megtagadta azt. Az általa tett legjelentősebb engedmény abból az állításból állt, hogy az osztrák iskola teoretikusai nem mutatták be precízen, hogy egy fejlődő gazdaságban az árstabilizáció feltétlenül
mindig gazdasági válsághoz vezet majd. Lásd Haberler Prosperity and Depression (Jólét és depresszió)
című munkáját (56–57. oldal). Haberler továbbá véleménye megváltoztatását nem elméleti szempontokra alapozta, hanem mindössze annak a lehetőségére, hogy a ciklus evolúciója során olyan járulékos,
előre nem látott jelenségek merülhetnek fel – például az önkéntes megtakarítás növekedése stb. –, melyek hajlamosak lennének egy bizonyos fokig semlegesíteni a gazdasági elemzés által vázolt erőket.
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10. HOGYAN KERÜLJÜK EL A KONJUNKTÚRACIKLUSOK
KIALAKULÁSÁT: A GAZDASÁGI VÁLSÁG MEGELŐZÉSE
ÉS AZ ABBÓL VALÓ FELÉPÜLÉS
Ennél a pontnál könnyen kikövetkeztethetjük, hogy amint a bankok megkezdenek
egy hitelexpanziós politikát, vagy amint a pénzkínálat olyan új kölcsönök formájában
növekszik, melyeket nem támogat önkéntes megtakarítás, a válságot és recessziót
végül kiváltó folyamatok spontán beindulnak. Így a hitelexpanzió elindultával a
gazdasági válságot és depressziót már nem lehet elkerülni. Az egyetlen lehetséges
intézkedés az, hogy már az elején megelőzzük a folyamatot azáltal, hogy eleve kizárjuk a hitelexpanziós vagy a pénzkínálat új banki kölcsönök formájában történő
megnövelését célzó eljárások alkalmazását. E könyv utolsó fejezete azokra a módosításokra is magyarázatot ad, melyek szükségesek, hogy megvédjék a modern
gazdaságokat a fellendülés és recesszió egymást követő fázisaitól – ami rendszerint
kihat rájuk. Ezek az intézményes reformok alapvetően magukban foglalják a banki
ügyintézés azon tradicionális jogi alapelvekhez történő visszaállítását, melyek a helyettesíthető árucikkek szabálytalan letéti szerződését szabályozzák, és melyek megkövetelik a tantundem (ugyanakkora mértékű) folyamatos megtartását, más szóval
egy százszázalékos kötelező tartalék meglétét. Egyedül így lehet garantálni, hogy
a rendszer függetlenül nem kezdeményez majd valós megtakarítás támogatása nélküli hitelexpanziót, és hogy a nyújtott kölcsönök mindig a társadalom önkéntes
megtakarításának előzetes (meg)növekedéséből származnak majd. A vállalkozók így
csak akkor kezdenek majd a termelési struktúra meghosszabbításába, amikor a szokatlan körülményeket meggátolva képesek lesznek azt befejezni és fenntartani, még
akkor is, ha a befektetők és a többi gazdasági szereplő – a fogyasztani, illetve megtakarítani kívánt jövedelmük összegére és arányára vonatkozó – vállalkozói döntései
közötti szisztematikus diszkoordináció hiányzik.
Ennélfogva Haberler és támogatóinak felelőssége elmagyarázni minden adott ciklusra vonatkozóan,
hogy melyek voltak azok a sajátságos körülmények, melyek semlegesíthették a hitelexpanzió jellemző
hatásait – a hatásokat, melyeknek bekövetkeztét alapjában véve az osztrákok jósolták meg, akiknek hivatalos elméletét Haberler és követői egyáltalán nem tudták kétségbevonni. Egy másik, szintén a tárgyhoz kapcsolódó munka szerzője L. Albert Hahn, aki Common Sense Economics című könyvében (New
York: Abelard-Schumann, 1956, 128. oldal) arra kérdez rá, hogy a termelékenység növekedése igazolja-e az inflációs hitelexpanzió politikájának folytatását. Arra a következtetésre jut, hogy egy ilyen politikának – mely az inflációt infláció nélkül idézi elő és általánosságban teljesen ártalmatlannak gondolt
– igen zavaró hatásai lehetnek és mély gazdasági válság kialakulását is okozhatja. Hahn szerint azok az
elméleti szakemberek, akik szerint e politika ártalmatlan, tévednek, mert „átsiklanak afelett a tény felett, hogy a termelékenységben tapasztalható növekedések a vállalkozók számára profitnövekedést jelentenek egészen addig, amíg a költségeket – mind a munka, mind a tőke költségeit – ennek megfelelően teljes mértékben fel nem emelik”. Murray Rothbard így azt a következtetést vonja le, hogy a fontos
tényező nem is annyira az általános árszint fejlődése, hanem inkább az, hogy egy hitelexpanziós politika révén a kamatláb alacsonyabb szintre csökken-e annál, mint amekkora a szabadpiacon egy hasonló
politika hiányában uralkodna (Man, Economy, and State, 862–863. oldal).
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Feltéve, hogy hitelexpanzió már a múltban is előfordult, tudjuk, hogy a gazdasági
válság elkerülhetetlenül le fog csapni, méghozzá tekintet nélkül bármely olyan kísérletre, ami arra irányul, hogy fokozatosan növekvő arányban alkalmazzanak új hitelexpanziós-dózisokat. A válság és a recesszió kitörése végső soron mindenképpen a javulás kezdetét képezi. Más szóval a gazdasági visszaesés a javulás szakaszának a kezdete, mivel az elkövetett hibákra ebben a fázisban derül fény, a tévesen elindított befektetési projektek itt kerülnek felszámolásra, és a munkaerő – a többi termelési erőforrással egyetemben – azon szektorok és szakaszok felé kezd el áthelyeződni, ahol a
fogyasztók a legtöbbre értékelik őket. Csakúgy, ahogyan a másnaposság testünknek
az alkohol támadására adott, egészséges reakciójának jele, úgy jelöli ki egy gazdasági
recesszió a fellendülési időszak kezdetét – ezen időszak pedig éppen olyan fájdalmas,
mint amennyire egészséges és szükséges. Ez az időszak olyan termelési struktúrát
eredményez, ami sokkal inkább harmóniában van a fogyasztók valódi akaratával.28
A recesszió akkor sújt le, amikor a hitelexpanzió lelassul vagy le is áll, és ennek
eredményeképpen a tévesen elindított befektetési projektek felszámolásra kerülnek,
a termelési struktúra beszűkül és szakaszainak száma megcsappan, valamint a fogyasztástól legtávolabb eső szakaszokban alkalmazott, ott már hasznot nem hajtó dolgozókat és a többi eredeti termelési tényezőt leépítik, egyszerűen nem lesz már rájuk
szükség. A javulás akkor szilárdul meg, ha általánosságban véve a gazdasági szereplők, de különösen a fogyasztók úgy döntenek, hogy fogyasztásukat relatív értelemben csökkentik, illetve megtakarításaikat emelik annak érdekében, hogy kölcsöneiket visszaﬁzethessék és szembenézhessenek a gazdasági bizonytalanság és recesszió
újonnan elkövetkező szakaszával. A fellendülést és az helyreállítási folyamat kezdetét természetszerűen a kamatlábak esése követi. Ezen esés annak a felárnak a mérséklődéséből – vagy akár teljes eltűnéséből – származik, mely a pénz vásárlóerejének
csökkenésével kapcsolatos várakozáson alapul, valamint a recesszió által előidézett,
megnövekedett, relatív megtakarításból származik. Az utolsó szakaszban előállított
árucikkek és szolgáltatások eszeveszett fogyasztási sebességének lelassulása a megtakarítás növekedésével, illetve a termelési struktúra összes szintjének újjászervezésével együtt elősegíti a javulási folyamatot. Hatásai eleinte a részvénypiacokon lesznek észlelhetőek, hiszen általában ezek mennek keresztül elsőként egy meghatározott fejlődésen. Mi több, a bérek valós emelkedése – mely a javulás szakaszában tör-

28 „Egy valamit nyomatékosítani kell: a depresszió fázisa valójában a javulási fázis; ... ez az az idő,

amikor a rossz befektetések megszüntetésre kerülnek, és a tévedésben lévő vállalkozók elhagyják a piacot – az idő, amikor a »fogyasztói szuverenitás« és a szabadpiac újból megpróbál érvényt szerezni magának, és e kettő újból létrehoz egy olyan gazdaságot, mely minden résztvevő számára a lehető legelőnyösebb feltételekkel bír. A depresszió időszaka a szabadpiaci egyensúly helyreálltával és az expanzió
okozta torzulás megszűntével ér véget.” (Rothbard, Man, Economy, and State, 860. oldal).
Ennélfogva – noha a későbbiekben következő VI-1. táblázat (lásd ZZZ. oldal) különbséget tesz
ugyan a szövegben szereplő „depresszió” és „javulás” fázisai között – a depresszió szakasza tulajdonképpen az igazi helyreállás kezdetét jelzi.
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ténik – elindítja a „Ricardo-effektust”, és ezzel új életre kelti a fogyasztástól legtávolabb eső szakaszokba történő befektetéseket, mely szakaszokban ezáltal a munkaerő
és a termelési erőforrások újra alkalmazásba kerülnek. E spontán módon a javulási fázis befejeződik. A helyreállított állapot valós megtakarítások támogatása nélküli, újbóli hitelexpanzió híján megszilárdítható és a végtelenségig fenntartható; ám a hitelexpanzió általában megismétlődik, és új, vissza-visszatérő válságokat eredményez.29
Mindazonáltal most, hogy megállapítottuk, hogy a gazdasági válságok nem elkerülhetők, ha a magvaikat már elvetették, a kérdés az, hogy mi lenne az egyetlen alternatíva, az alkalmazható legmegfelelőbb stratégia a megelőzésre, ha az elkerülhetetlen
válság és recesszió már lesújtott. A válasz egyszerű, amennyiben még emlékszünk a
válság eredetére és a válság által sugalltakra: szükség van a termelési struktúra helyreigazítására és annak – a megtakarításra vonatkozóan – a fogyasztók valódi vágyaihoz való hozzáigazítására. Meg kell szüntetni a tévedésből elvállalt és megkezdett
befektetési projekteket, és a termelési tényezőket nagy részét a fogyasztáshoz legközelebbi szakaszok és vállalatok felé kell áthelyezni, ahol a fogyasztói igényekhez kell
igazítani őket. Ennélfogva egy válság esetén az egyetlen lehetséges és tanácsos stratégia a gazdaság, különösen a különböző tényezőpiacok, de kiváltképp a munkaerőpiacnak a lehető legrugalmasabbá tétele, így a kiigazítás egy minél gyorsabb és minél kevesebb fájdalommal járó folyamat lehet. Tehát egy gazdaság minél merevebb
és minél szabályozottabb, annál elnyújtottabb és társadalmi szempontból annál fájdalmasabb lesz a kiigazítása is. A hibák és a recesszió akár a végtelenségig is eltarthatnak, amennyiben a gazdasági szereplők számára projektjeik felszámolása és tárgyi
eszközeik, valamint termelési tényezőik előnyösebb átcsoportosítása intézményesen
lehetetlen. A merevség tehát a gazdaság felvirágzásának fő ellensége; a válság enyhítését, illetve a fellendülés kezdeményezését és megszilárdítását célul kitűző bármilyen
stratégiának pedig az összes tényezőpiac – különösen a munkaerőpiac – lehető legnagyobb mértékű liberalizálásának makroökonómiai célja és e piacok lehető legrugalmasabbá tétele köré kell összpontosulnia, amilyen hamar csak lehet.30
29 A javulásról és a javulás szakaszairól szóló részletes tanulmány megtalálható Hayek Profits, Inte-

rest and Investment (Profitok, kamat és befektetés) című könyvében (38–82. oldal). Lásd még Skousen
korábban már említett, The Structure of Production című könyvét (315–317. oldal), melyben Skousen
Hayek egyik állítására utal; eszerint:
„Közismert tény, hogy a gazdasági pangás közepette a végfelhasználói kereslet általában inkább az
okozata, semmint az oka a termelési folyam felsőbb szakaszaiban történő megújulásnak – ezeket a tevékenységeket a befektetések után kutató megtakarítások, valamint a késedelmes megújítások bepótlásának szüksége idéztek elő.” (Skousen, The Structure of Production, 315. oldal)
Hayek ezt az előrelátó észrevételt a The Economist című folyóirat 1983. június 11-én megjelent számában, a „The Keynes Centenary: The Austrian Critic” című cikkében tette (7293. szám, 46. oldal).
30 Ludwig M. Lachmann is rámutat:
„amire szükség van, az nem más, mint egy olyan stratégia, ami ösztönző hatású a szükséges kiigazításokra nézve. ... Ennélfogva az összhang hiánya esetén – amit egy erőteljes fellendülés idézett elő – a
szükséges korrigáló tényező a tőke átcsoportosítása.” (Capital and Its Structure [Tőke és tőkestruktúra], 123. és 125. oldal)
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Egy gazdasági válság és recesszió szakaszában ez az egyetlen tanácsos intézkedés, és különösképpen fontos bármely olyan stratégia kerülése, mely kisebb vagy nagyobb mértékben ténylegesen akadályozza vagy meghiúsítja a szükséges és spontán
újraszabályozási folyamatot.31 Kiemelten kerülendők bizonyos intézkedések is, melyek – a hasonló jelenségek társadalmilag fájdalmas természetét tekintetbe véve –
válságok idején mindig nagy népszerűségre és politikai támogatottságra tesznek
szert. A következők az általában javasolt, de megakadályozandó legfőbb lépések
közé tartoznak:
a) Új kölcsönök nyújtása a tárgyi eszközöket előállító szakaszokba tartozó vállalatok számára, azzal a céllal, hogy elkerüljék a válságon való átesést, a fizetések
beszüntetését és az újjászervezés kényszerét. Az új kölcsönök nyújtása egész

31

Egyetértünk Murray N. Rothbarddal, amikor azt javasolja, hogy a válság kitörésekor a gazdaságot annyira rugalmassá kellene tenni, amennyire csak lehet, valamint az államnak a gazdasági rendszerre vonatkozó hatáskörét és befolyását minden szinten csökkenteni kell. Ily módon nemcsak a vállalkozást támogatjuk abban az értelemben, hogy az üzletembereket a hibás projektek felszámolására és
helyes újratervezésére bátorítjuk, hanem a nagyobb mértékű társadalmi megtakarítást és befektetést is
ösztönözzük. Rothbard szerint:
„a megtakarításokra és befektetésekre leginkább kiható adók mérséklése még inkább csökkenti majd a társadalmi időpreferenciákat. A depresszió ráadásul gazdasági szempontból megterhelő időszak. Az adók, vagy bármely, a szabadpiac működését akadályozó szabályozás bármekkora mértékű
csökkentése serkenteni fogja az egészséges gazdasági tevékenységet.”
Végkövetkeztetése szerint:
„van azonban valami, amiben a kormány határozottan felléphet: drasztikusan le tudja csökkenteni a
gazdaságban betöltött relatív szerepét, saját kiadásait és adóit (különösképpen a megtakarításokat és befektetéseket akadályozó adókat) megkurtítva ezáltal. Az adóktól való függésének csökkentése automatikusan elmozdítja majd a társadalmi megtakarítás-befektetés-fogyasztási arányt a fogyasztás és a befektetés javára, ezáltal nagymértékben csökkentve azt az időtartamot, ami a virágzó gazdasághoz való
visszatéréshez szükséges.” (America’s Great Depression, 22. oldal)
Rothbard szolgál nekünk egy listával, ami a nemkívánatos eredményekkel járó és a depressziót
mindenképpen elnyújtó és fájdalmasabbá tevő kormányintézkedéseket tartalmazza. Íme a lista:
„(1) A likvidáció megakadályozása vagy késleltetése. Pénz kölcsönadása ingatag vállalkozások
részére, a bankok felszólítása további kölcsönnyújtások érdekében, stb. (2) Az infláció folytatása. A
további infláció útját állja a szükséges árcsökkenéseknek, a kiigazítást késleltetve és a depressziót elnyújtva ezzel. A további hitelexpanzió még több rossz befektetést okoz, melyek felszámolásának egy
későbbi depresszió során kell majd bekövetkeznie. Egy, a kormány által bevezetett „könnyű pénz” politika megakadályozza, hogy a piac visszatérjen a szükséges magasabb kamatlábakhoz. (3) A bérszintek
magasan tartása. Depresszió idején a bérszintek mesterséges magasan tartása biztosítja a tartós tömeges
munkanélküliséget. ... (4) Az árak magasan tartása. Az árak szabadpiaci szintek felett tartása eladhatatlan feleslegeket hoz létre, és meggátolja a jóléthez való visszatérést. (5) A fogyasztás serkentése és a
megtakarítás helytelenítése. ... több megtakarítás és kevesebb fogyasztás felgyorsítaná a helyreállítási
folyamatot; több fogyasztás és kevesebb megtakarítás tovább súlyosbítaná a megtakarított tőke hiányát.
... (6) A munkanélküliség segélyezése. A munkanélküliség bármekkora mértékű segélyezése ... a munkanélküliséget a végtelenségig elnyújtja, és késlelteti a dolgozóknak azokra a területekre történő áthelyezését, ahol vannak betölthető állások.” (America’s Great Depression, 19. oldal)

bank_1_tord.indd 329

2014.10.02. 11:25:04

330

HATODIK FEJEZET

egyszerűen késlelteti a válság kitörését, ám egyúttal sokkal keményebbé és nehezebbé teszi a szükséges rákövetkező kiigazítási folyamatot. A régi kölcsönök
visszafizetésére felvett új kölcsönök szisztematikus engedményezése ráadásul
késlelteti a befektetések fájdalmas felszámolását, akár a végtelenségig is késleltetve ezzel a helyreállítás bekövetkeztét. Ennélfogva bármely további hitelexpanziós stratégia kerülendő.
b) Igen káros hatásúak még a helytelenül elnevezett, „teljes foglalkoztatottsági” politikák is, melyeknek célja a munkalehetőség biztosítása minden dolgozó számára. Hayek nagyon világosan jelenti ki, hogy
a teljes foglalkoztatottság megteremtésére irányuló összes kísérlet – az iparágak között
fennálló munkamegosztás mellett – abba a nehézségbe fog ütközni, hogy teljes foglalkoztatottság esetén az emberek fogyasztási cikkek formájában nagyobb részt akarnak majd a
teljes kibocsátásból, mint amekkora részt ilyen formában egyáltalán előállítanak.32

Így egy költekezést és hitelexpanziót támogató kormánypolitika számára lehetetlenség az összes aktuális munkahely sikeres megvédése, hisz a dolgozók olyan
módon költik el – hitelexpanzióból és a nyilvános szektorból eredő, mesterséges keresletből származó – jövedelmüket, ami más termelési struktúrát követelne meg, olyat, ami őket jelenlegi munkájukban megtartani képtelen. Bármely, a
munkahelyeket mesterséges módon megóvó, inflációból vagy hitelexpanzióból
finanszírozott politika önpusztító, amennyiben a fogyasztók az újonnan „létrehozott” pénzt, amint azt a zsebükben tudják, oly módon költik el, ami lehetetlenné
teszi pontosan ezeknek a munkahelyeknek a nyereségességét. Így az egyetlen
lehetséges munkaerő-politika az, hogy a munkaerőpiacok nagymértékű rugalmassá tételével megkönnyítik a dolgozók elbocsátását és újbóli alkalmazását.
c) Hasonlóképpen, szintén kerülendő bármely politika, mely a status quo makroökonómiai aggregátumokat illető visszaállítását tűzi ki célul. A válságok és recessziók
természetükből fakadóan nem makro-, hanem mikroökonómiai folyamatok – így
ez a fajta politika olyan értelemben van kudarcra ítélve, hogy megnehezíti vagy
lehetetlenné teszi a vállalkozók számára terveik felülvizsgálatát, tőkejavaik átcsoportosítását, befektetési projektjeik felszámolását és vállalataik talpraállítását.
Ahogy azt Ludwig M. Lachmann is érthetően megfogalmazza,

32 Hayek, Profits, Interest and Investment, 60. oldal. Hayek említést tesz arról is, hogy a munkanélküliségi ráta nem tükrözi híven a termelési folyamatok különféle szakaszai közötti különbségeket. Rámutat, hogy a válság legmélyebb stádiumában általában a fogyasztástól legtávolabbi szakaszokban foglalkoztatott dolgozók 25–30 százaléka lehet munkanélküli, míg a fogyasztáshoz legközelebbi szakaszokban dolgozók körében a munkanélküliség aránya észrevehetően csökken, akár 5–10 százalékra is
mérséklődhet. Lásd még Hayek könyvének az 59–60. oldalon található 2. lábjegyzetét.
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bármely politika, mely arra irányul, hogy visszaállítsa a status quo „makroökönómiai”
aggregált nagyságrendeket – mint például a bevételek vagy a foglalkoztatás – mindenképpen el fog bukni. A csökkenő tendencia előtti állapot már elbukott terveken alapult; így
egy olyan politika, melynek célja, hogy eltántorítsa a vállalkozókat terveik felülvizsgálatától, ugyanakkor a már korábban is használt tőkekombinációkkal „továbbhaladásra” bírja őket, nem járhat sikerrel. Még ha az üzletemberek hallgatnak is erre a tanácsra, akkor
is megismétlik majd korábbi hibás döntéseiket; tehát a szükséges helyreigazításokat előre lendítő politikára van szükség.33

Ebből kiindulva a gazdasági fellendülést egy küszöbönálló válság – ami rendszerint a részvénypiac és az ingatlanpiac csökkenő tendenciáját jelenti – dacára
is minden áron megőrizni akaró monetáris politikák nem akadályozzák meg a
recessziót még akkor sem, ha elégségesek a bekövetkeztének késleltetéséhez.
d) Továbbá sem a jelenlegi árucikkeknek a jövőbeni árucikkek áraihoz viszonyított árait – melyeket a társadalmi időpreferencia tükröz –, sem a kamatlábat nem
lenne szabad manipulálni. Valójában a fellendülési fázisban a hitelpiaci kamatlábak spontán a hanyatlás felé tendálnak a miatt a növekedés miatt, amit majd a
fogyasztási cikkek árcsökkenése, illetve a megtakarításoknak a recesszióval járó
újjászervezése idéz elő. Mindazonáltal a piaci kamatlábak akármekkora mértékű manipulációja éppen a kívánt hatás ellenkezőjét fejti ki: vagy negatív hatással van a felszámolási folyamatra, vagy éppen új vállalkozói hibákat eredményez.
Hayekkel egyetértésben mi is arra juthatunk, hogy minden politika, ami hajlamos állandó szinten tartani a kamatlábakat, meglehetősen káros lesz a gazdaság
stabilitására nézve, mivel a kamatlábaknak spontán módon, a gazdasági szereplők valós preferenciájának megfelelően, a megtakarításra és a fogyasztásra való
tekintettel kellene kialakulniuk:
A kamatlábak állandó – de különösen a minél hosszabb ideig történő alacsony – szinten
tartására irányuló tendencia a stabilitás legeslegfőbb ellensége, mivel végül sokkal nagyobb – talán éppen a kamatlábakban észlelhető – ingadozásokat okoz, mint amekkorák
tényleg szükségesek. Fontosnak tűnik elismételni, hogy ez legfőképpen arra a mostanság
széles körben elfogadott doktrínára vonatkozik, mely szerint a kamatlábakat általánosságban a „teljes foglalkoztatottság” eléréséig alacsonyan kell tartani.34

e) Végül bármely, mesterséges munkahelyek – közmunkákon keresztül való – megteremtését vagy bármely, a kormány által finanszírozott befektetési projektet magában foglaló stratégia kerülendő. Nyilvánvaló, hogy amennyiben az ilyen projektek finanszírozása adókból vagy államadósságból történik, a projektek egysze-

33 Lachmann, Capital and its Structure, 123. oldal.
34 Hayek, Profits, Interest and Investment, 70. oldal.
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rűen elvonják majd az erőforrásokat a gazdaság azon területeiről, ahol pedig lenne
rá fogyasztói igény, majd a kormány által finanszírozott közmunkák felé irányítják
azokat, létrehozva ezzel egy új, széles körben elterjedt rossz befektetési hullámot.
Továbbá, ha ezeket a munkákat vagy „befektetéseket” új pénz puszta létrehozásából finanszírozzák, a rossz befektetés általánosan elterjed értve ezt úgy, hogy ha az
ezen eljárás során alkalmazásba kerülő dolgozók jövedelmük legnagyobb részét a
fogyasztásnak szentelik, a fogyasztási cikkek ára hajlamos lesz a relatív értelemben történő emelkedésre – ennek eredményeképpen pedig a fogyasztástól legtávolabb eső szakaszok vállalatainak kényes helyzete még tovább romlik majd. Mindenesetre a ciklussal ellentétes közkiadási politikát folytató kormányok számára
majdnem lehetetlen ellenállni annak a sokféle politikai nyomásnak, melyek e politikákat – a „public choice” elmélet következtetéseinek jelzése szerint – még kevésbé hatékonynak és még ártalmasabbnak tüntetik fel. Ráadásul egyáltalán nem
biztos, hogy – mire a kormányok diagnosztizálják a helyzetet, és a feltételezhetően javító intézkedések mellett döntenek – az intézkedéseikkel nem inkább súlyosbítani fogják-e, mint helyrehozni a rossz megoldásokat.35

11. A CIKLUSELMÉLET ÉS A KIHASZNÁLATLAN ERŐFORRÁSOK
SZEREPE A FELLENDÜLÉS KEZDETI SZAKASZAIBAN
A konjunktúraciklus osztrák elméletének kritikusai gyakran bizonygatják, hogy a
cikluselmélet az erőforrások teljes foglalkoztatottságának feltételezésén alapszik,
és hogy ebből kiindulva a kihasználatlan erőforrások megléte azt jelenti, hogy a
hitelexpanzió nem feltétlenül idézné elő ezen erőforrások széles körben elterjedt
rossz befektetését. Ez a kritika azonban teljességgel megalapozatlan. Amint Ludwig
M. Lachmann éleslátóan felfedte: a konjunktúraciklus osztrák elmélete nem a teljes
foglalkoztatottság feltételezésénél kezdődik. Ellenkezőleg; Mises majdnem akkortól,
amikor – 1928-ban – elkezdte a cikluselmélet megfogalmazását, abból a feltevésből
indult ki, hogy az erőforrások igen jelentős része lehetne kihasználatlan.36 Mises
35 Lásd még Ludwig von Mises, „The Chimera of Contracyclical Policies”, in: Human Action, 798–
800. oldal; Mark Skousen, „The Hidden Drawbacks of Public Works Projects”, in: The Structure of
Production, 337–339. oldal.
36 Az osztrák elmélet, ahogy azt gyakran sugalmazzák, nem feltételezi a „teljes foglalkoztatottságot”; ehelyett azt állítja, hogy általában bármely adott pillanatban egyes tényezők szűkösek, míg
mások bőségesek. Felteszi azt is, hogy – a tőkejavak termelésével és megtervezett felhasználásával
összeköthető bizonyos okokból kifolyólag – egyes hiányok a fellendülés folyamán jóval markánsabbá válnak. Azok, akik az említett alapon illetik kritikával az elméletet, csupán azon képességük hiányát teszik közszemlére, hogy felfogják világunk egyik alapvető tényét, az erőforrások nagyfokú
különbözőségét. Egyes tényezők figyelmen kívül hagyása nem csupán összeegyeztethető az osztrák elmélettel, hanem azon tényezők figyelmen kívül hagyása, melyek teljes egészében nem tudnak megjelenni a tervezett feltételek mellett, az osztrák elmélet egy nélkülözhetetlen vonása. (Lachmann, Capital
and Its Structure, 113–114. oldal)
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tulajdonképpen már kezdettől fogva bizonyította, hogy az erőforrások felhasználatlansága nemcsak hogy megfelelt az általa felállított elméletnek, hanem valójában az
elmélet elengedhetetlen alkotóelemeinek egyike volt. Olyan piaci folyamatokban,
melyekben a vállalkozók különböző és egymást kiegészítő tőkejavak gyártását magukban foglaló tervekbe kezdenek bele, folyamatosan történnek hibák, és az „elakadást okozó tényezők” miatt nem minden termelési tényező és erőforrás kerül teljes
felhasználásra. Ezért van szüksége egy a vállalkozás gyakorlását elősegítő, rugalmas
piacra, ami egy soha véget nem érő folyamat során rendszerint rávilágít a létező
összhangtalanságokra és az összhangot is helyreállítja. Az elmélet valóban magyarázattal szolgál arra, hogy a banki hitelbővítés hogyan szakítja félbe és bonyolítja meg
a koordinációs folyamatot, mely orvosolná a már létező helytelen megoldásokat.37
A konjunktúraciklus elmélete pontosan arra tanít, hogy a valós megtakarítások
megnövekedése nélküli hitelexpanzió a termelési erőforrások rossz befektetését ösztönzi majd még abban az esetben is, ha rengeteg lesz a kihasználatlan erőforrás –
különösen az alkalmazás alatt nem álló munkaerő. Más szóval az elmélet kritikusainak véleményével szemben a teljes foglalkoztatottság nem előfeltétele a hitelexpanzió által előidézett mikroökonómiai torzulásoknak. Hitelexpanzió esetén a valójában
nem nyereséges gazdasági projektek is nyereségesnek tűnnek, méghozzá attól függetlenül, hogy kivitelezésük olyan erőforrások segítségével történt-e meg, melyeket a projektek megkezdése előtt nem használtak. Az egyetlen fellépő hatás az, hogy
az eredeti termelőeszközök nominális árai nem fognak olyan mértékben megemelkedni, mint ahogy azt tennék, ha a teljes foglalkoztatottság előzőleg már megvalósult volna. Mindazonáltal végül felbukkannak azok a további tényezők, amelyek a
rossz befektetést és az elkövetett hibák válság és recesszió formájában történő spontán visszahatását előidézték – méghozzá tekintet nélkül arra, hogy a hibákat eredetileg ki nem használt erőforrásokkal követték-e el.
A korábban ki nem használt termelőeszközöket újból szétosztó banki hitelexpanzión alapuló mesterséges fellendülés pusztán félbeszakítja az e tényezők helyreigazításának még befejezetlen folyamatát. Következésképpen az erőforrások rossz befektetésének széles körben elterjedt új hulláma átfedésben van egy előző hullámmal,
melynek teljes felszámolása és piac általi újbóli beolvasztása még hátravan.
37 1928-ban

Mises a következőt jelentette ki:
„Olykor még egy gátló tényezőktől mentes piacon is jelen vannak olyan alkalmazásban nem álló
dolgozók, eladatlan fogyasztási cikkek és használaton kívüli termelési tényezők tömegei, amik „statikus egyensúly” mellett nem léteznének. Az üzleti és termelési tevékenység újjáéledésével ezekre a tartalékokra azonnal szükség van – azonban amint kimerültek, a bizalmi eszközök kínálatának megemelkedése szükségképpen sajátos problémákhoz vezet.” (Mises, On the Manipulation of Money and Credit [A pénz és a hitel manipulációjáról], 125. oldal)
Hayek Profits, Interest and Investment című könyvében a kihasználatlan erőforrások meglététől
kezdve mutatja be a konjunktúraciklusról szóló elméletét. Határozottan emlékeztet minket arra, hogy
mióta Mises 1928-ban elkezdte kidolgozni a ciklus elméletét, maga is azt feltételezte, hogy lesz némi
munkaerő és egyéb erőforrások, melyek nem lesznek majd használatba véve.
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Az előzőleg kihasználatlan erőforrások használatának egy másik lehetséges hatása a következő: szükségtelenné teszik a fogyasztási cikkek és szolgáltatások gyártásának rövid ideig tartó lelassítását – eltekintve a ténytől, hogy áruk abszolút értelemben nem emelkedik olyan gyorsan, az erőforrások rossz allokálása mégis végbemegy, lévén azokat nem jövedelmező projektekbe fektetik be; a ciklus hatásai pedig
végül megjelennek – amint az előzőleg nem használt eredeti termelőeszközök monetáris jövedelmet fogyasztási cikkekre és szolgáltatásokra kezdik elkölteni. Ezen árucikkek és szolgáltatások relatív árai gyorsabban kezdenek el növekedni a fogyasztástól legtávolabbi szakaszokban előállított termékek árainál – a reálbéreket mérsékelve, illetve a „Ricardo-effektust” és más, válsághoz és recesszióhoz vezető folyamatokat elindítva ezzel. Mindenesetre a hitelexpanzió mindig, már a legelejétől kezdődően a fogyasztástól legtávolabb eső szakaszokban előállított termékek relatív árainak az arányosnál nagyobb emelkedését fogja okozni. Ez az emelkedés két dologból fakad: a hitel által előidézett, ezekre a cikkekre irányuló új pénzügyi keresletből, valamint a kamatlábak mesterséges mérsékléséből – ez utóbbi az ilyen projekteket még vonzóbbá teszi. Ez a termelési struktúra meghosszabbodását eredményezi,
ami pedig hosszú távon nem fenntartható változás, és teljesen független attól, hogy
egyes hasonló projektekben felhasználásra kerültek-e előzőleg kihasználatlan erőforrások vagy sem.
Ennélfogva az általános érvelés, mely szerint a Mises, Hayek és az osztrák iskola
által felállított elmélet az erőforrások teljes foglalkoztatottságának meglétén alapul,
téves. Még ha feltételezzük is a magas munkanélküliség tényleges létezését, a hitelexpanzió akkor is mindig recesszióhoz vezet.38

38 „Nyilvánvalóvá

válik tehát, hogy mennyire hiábavaló egy új hitelexpanziót a használaton kívüli kapacitásra, az eladatlan – vagy ahogy az emberek helytelenül emlegetik, „eladhatatlan” – készletekre vagy a munkanélküli dolgozókra való hivatkozással indokolni. Az új hitelexpanzió kezdetének útja
az azt megelőző rossz befektetésnek és helytelen foglalkoztatásnak a maradványain át vezet – amiket a
helyreállítási folyamat során még nem számolták fel –, és látszólag orvosolja a vele járó hibákat és tévedéseket. Tulajdonképpen ez azonban pusztán a helyreállítási folyamat félbeszakítása és a stabil állapotokhoz való visszatérés. A használaton kívüli kapacitás és a munkanélküliség nem egy megalapozott
érv a forgóhitel elméletének pontossága ellenében.” (Mises, Human Action, 580. oldal)
Hayek hasonló következtetésre jut, habár az ő érvelése némileg eltérő:
„Ha az egyének önként hozott döntései által meghatározott arányt a mesterséges kereslet létrehozása eltorzítja, az nyilván azt jelenti, hogy az elérhető erőforrások azon része rossz irányba tolódik – a
határozott és tartós helyreállítás pedig újfent késlekedni fog. És még abban az esetben is, ha a használaton kívüli erőforrások beolvadását ily módon akarnánk meggyorsítani, az egész csak annyit jelentene, hogy az új zavarok és új válságok magvai már el vannak vetve. Az összes elérhető erőforrás
„mobilizálásának” egyetlen tartós módja ennélfogva az, hogy – mind a válság alatt, mind utána – felhagyunk a mesterséges stimulánsok használatával, és az időre bízzuk, hogy maradandó gyógyító hatást
eredményezzen azáltal a folyamat által, ahogy a termelési szerkezetet a tőkecélokra elérhető eszközökhöz igazítják.” (Hayek, Prices and Production, 98–99. oldal)
Lásd még Mark Skousen, The Structure of Production, 289–290. oldal.
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12. SZÜKSÉGES HITELMEGSZORÍTÁSA
A RECESSZIÓ SZAKASZÁBAN:
A „MÁSODLAGOS DEPRESSZIÓ” ELMÉLETÉNEK KRITIKÁJA
Ebben a szakaszban a defláció – melyet a „forgalomban”39 lévő pénz mennyiségének
bármekkora mértékű csökkenéseként definiálhatunk – három különböző típusát
fogjuk vizsgálni. A defláció a pénzkínálat csökkenéséből vagy a pénz iránti kereslet
növekedéséből áll, és egyéb feltételek egyezése esetén hajlamos a pénzegység vásárlóerejének megnövekedését – más szóval az „általános árszint” hanyatlását – előidézni. Mindazonáltal fontos, hogy kerüljük a defláció és az általa okozott legjellegzetesebb hatás, az általános árszint esésének összekeverését, hiszen bizonyos
esetekben az árucikkek és szolgáltatások ára a defláció hiányában csökken. Amint
azt már láthattuk, mindez része egy olyan gazdaság egészséges növekedési folyamatának, melynek termelékenysége az új technológiák bevonásának és a tőkefelhalmozódásnak köszönhetően javul – utóbbi a vállalkozói szellemből és a gazdasági
szereplők önkéntes megtakarításainak természetes növekedéséből fakad. E folyamat
– melyet már korábbi fejezetekben is tanulmányoztunk – a forgalomban lévő pénz
mennyiségének bármilyen mértékű csökkenése nélkül váltja ki a – csak alacsonyabb
áron eladható – fogyasztási cikkek és szolgáltatások termelésének széles körű növekedését. A folyamat így a bérek és az eredeti termelőeszközök jövedelmének valós
emelkedését eredményezi, mivel – bár a dolgozók és a többi eredeti tényező tulajdonosának jövedelme nominális értelemben meglehetősen változatlan szinten maradhat – a dolgozók által beszerzett fogyasztási cikkek és szolgáltatások ára ugyanakkor jelentős mértékben leesik. Ebben az esetben az általános árszint hanyatlása
nem monetáris eredetű, hanem valós,40 a gazdaság termelékenységének általános
növekedéséből származik. Ebből következik, hogy ez a jelenség a defláció általunk
meghatározott definíciójával egyáltalán nem függ össze, és mindössze a gazdasági
fejlődés teljesen egészséges és természetes folyamatának jele.
Most azonban a deﬂáció – melyet szigorúan a pénzkínálat bármely mértékű csökkenéseként vagy a pénz iránti kereslet bármely mértékű növekedéseként deﬁniálunk – három különböző típusát fogjuk megvizsgálni, melyek mindegyikének gyökeresen eltérő okai és következményei vannak. Elemezzük tehát részletesen a deﬂáció e típusait41:

39 Ez

a kifejezés, noha meglehetősen élénk, elméleti szempontból mégsem szigorú, hiszen a pénz
soha nincsen „forgalomban”, hanem mindig az emberek készpénz-egyenlegének részét alkotja.
40 Lásd a „Cash-Induced and Goods-Induced Changes in Purchasing Power” című részt Mises
Human Action című kötetében (3. kiadás, 17. fejezettől, 419. oldal).
41 Röviden szólva megpróbálunk kitölteni egy, a defláció gazdasági elméletében található, fontos elméleti rést. Mises 1933-ban következő állításával felfedte ezt a rést:
„Sajnálatos módon a gazdaságelmélet éppen ott a leggyengébb, ahol a leginkább elkelne a segítség – vagyis az árak hanyatlásának hatáselemzésében. ... Mégis manapság a bérszintek merevsége és
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a) Az első típusba olyan a hatóságok által kialakított és gyakorolt eljárások tartoznak, melyek célja a forgalomban lévő pénzmennyiség tudatos csökkentése. Hasonló eljárásokat már többször alkalmaztak a történelem folyamán42 – ezek egy
olyan folyamatot indítanak el, mely által a pénzegység vásárlóereje a növekedés jeleit mutatja. Továbbá a forgalomban lévő pénzmennyiség e kikényszerített
csökkenése eltorzítja a társadalom termelési szakaszainak struktúráját. A pénz
mennyiségének mérséklődése eleinte csakugyan a kölcsönengedmény hanyatlását és a piaci kamatláb mesterséges emelkedését idézi elő; ez viszont a termelési
struktúra ellaposodásához vezet – egy szigorúan pénzügyi tényezők (nem pedig a
fogyasztók igazi igényei) által kikényszerített módosításhoz. Következésképpen
a termelési struktúra sok jövedelmező, tőkejavakat előállító szakasza – különösen a fogyasztástól legtávolabbiak és a leginkább tőkeigényesek – tévesen jelenik meg nem jövedelmezőként; ebből kifolyólag a tőkeigényes szektorok leginkább szakosodott vállalatai széles körű könyv szerinti veszteségeket könyvelhetnek el. Mi több, egyik szektorban sem kíséri a mérséklődött pénzügyi keresletet
egy vele párhuzamos és ugyanolyan gyorsaságú költségcsökkenés – így könyv
szerinti veszteségek keletkeznek, és a pesszimizmus is általánossá válik. Ráadásul a pénzegység vásárlóerejének növekedése, valamint a termékek eladási árának csökkenése az eredeti termelőeszközök tulajdonosainak jelentős reáljövedelem-növekedését idézi elő. Áraik merevségéből kifolyólag rendszerint használaton kívülivé válnak, hisz áraik nem esnek olyan ütemben, mint a fogyasztási cikkek árai. Így egy hosszadalmas és fájdalmas helyreállítási időszak kezdődik, és
egészen addig el is tart majd, amíg a teljes termelési struktúra – a többi eredeti tényezővel együtt – hozzá nem idomul az új pénzügyi feltételekhez. A tudatos defláció teljes folyamatának semmi haszna nincsen, és csupán szükségtelen terhelésnek teszi ki a gazdasági rendszert. Sajnálatos módon a történelem folyamán az

sok más termelési tényező költsége – az eddiginél jóval inkább – meggátolja a probléma elfogulatlan
mérlegelését. Ennélfogva feltétlenül időszerű lenne alaposan megvizsgálni a hanyatló leszámítolási kamatlábak hatásait és elemezni azt az általánosan elterjedt nézetet, mely szerint a hanyatló árak nem öszszeegyeztethetők sem az árucikkek és szolgáltatások megnövekedett gyártásával, sem az általános jólét szintjének megemelkedésével. A vizsgálódásnak tartalmaznia kellene annak megvitatását is, hogy
igaz-e, hogy csak inflációt támogató lépésekkel válik lehetővé a tőke és a termelési létesítmények fokozatos felhalmozódása. Egészen addig, míg a fejlődés e naiv elmélete szilárdan megállja a helyét, sikeresek lesznek azon javaslatok, melyek a hitelexpanzió abbéli alkalmazását szorgalmazzák, aminek célja a fellendülés előidézése.” (Ludwig von Mises, „Die Stellung und der nächste Zukunft der Konjunkturforschung”, in: Festschrift in honor of Arthur Spiethoff (München: Duncker and Humblot, 1933),
175–180. oldal; angol fordításban: „The Current Status of Business Cycle Research and its Prospects
for the Immediate Future”, in: On the Manipulation of Money and Credit, 207–213. oldal.
42 Például 1925. május 13-án Winston Churchill – az Egyesült Királyság akkori pénzügyminisztere – úgy határozott, hogy visszaállítja a font sterling első világháború előtti aranyparitását, azaz az 1717
óta fennálló paritást, melyet még Sir Isaac Newton rögzített fontonkénti 4,86 dollárnyi aranyértékben.
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elméleti tudás hiánya többször arra sarkallta a politikusokat, hogy ezt a folyamatot szándékosan elindítsák.43
b) A defláció második típusa – melyet világosan meg kell különböztetnünk az előzőtől – akkor valósul meg, ha a gazdasági szereplők a megtakarítás mellett döntenek – vagyis tartózkodnak jövedelmük jelentős részének elfogyasztásától, illetve
az így megtakarított, teljes pénzösszeg egy részét vagy egészét egyenlegük gyarapításának – azaz felhalmozásnak – szentelik.44 Ebben az esetben a pénz iránti
43 A kormányok által tudatosan kezdeményezett defláció legjellegzetesebb eseteire az Egyesült Ki-

rályságban találhatunk példákat: az első ilyen alkalom a napóleoni háborúk után, a második pedig
– amint azt fentebb már említettük – Winston Churchill idején, 1925-ben történt. Churchill ekkor az
első világháború alatt a font sterling bankjegyekre kiható óriási mértékű infláció ellenére a valuta háború előtti aranyparitásának visszaállítása mellett döntött. Dióhéjban tehát: teljesen nyíltan figyelemre sem méltatta Ricardo száz évvel korábban – a napóleoni háborúkat követően –, egy igen hasonló
szituációban adott tanácsát: „Soha nem ajánlanám egy kormánynak, hogy egy olyan valutát állítson
vissza, mely a kiegyenlítődés érdekében harminc százalékkal értékelődött le.” (David Ricardo levele
John Wheatley-hez, kelt 1821. szeptember 18-án. In: The Works of David Ricardo, szerk. Piero Sraffa
[Cambridge: Cambridge University Press, 1952], 9. kötet, 73. oldal.)
Ludwig von Mises e két történelmi esetre vonatkoztatva kijelenti:
„A szembetűnő példákat – vagyis mind a napóleoni háborúkat, mind az első világháborút követő
háborús infláció esetében – Nagy-Britanniának a font sterling háború előtti aranyparitásához való viszszatérése szolgáltatta. A parlament és a kabinet mindkét esetben anélkül alkalmazta a deflációt támogató politikát, hogy mérlegelte volna az aranyalaphoz való visszatérés két módja mellett és ellen szóló érveket. Ezt a 19. század második évtizedében talán elnézhetjük, hiszen akkoriban a pénzügyelmélet még nem derített fényt a kapcsolódó problémákra. Több mint egy évszázaddal később mindez egyszerűen a közgazdaságtan, valamint a pénzügytörténet megbocsáthatatlan tudatlanságának megnyilatkozása volt.” (Mises, Human Action, 567–568. oldal, illetve 784. oldal)
F. A. Hayek rámutat, hogy az első világháború előtti arany és font közötti paritáshoz való visszatérés súlyos hiba volt, valamint azt is megemlíti, hogy ezt a politikát egy gyors megrázkódtatás helyett
lassan és lépésről lépésre haladva valósították meg – úgy, ahogy az az Államokban 1920 és 1921 között
megtörtént. Hayek a következőre jut:
„Noha a kormány nyilvánvaló elhatározása, mely az aranyalap visszaállítására irányult, a művelet
végrehajtását már 1925-ben lehetővé tette: a belső árak és bérek akkoriban még mindig messze jártak
attól, hogy a nemzetközi szinthez lehessen őket igazítani. E paritás megtartásának érdekében egy lassú és igencsak fájdalmas – tartós és óriási mértékű munkanélküliséget is okozó – deflációs folyamat
kezdődött, ami csak akkor maradt abba, amikor az 1931-es világválság következtében már az elviselhetetlenségig fokozódott; azonban még mindig hajlok arra, hogy mindez pontosan akkor történt, amikor a fájdalmas küszködés végső céljának elérése már csak karnyújtásnyira volt.” (F. A. Hayek, The
1980s Unemployment and the Unions: The Distortion of the Relative Prices by Monopoly in the Labour
Markets [Az 1980-as évek munkanélkülisége és a szakszervezetek: a munkaerőpiacok monopóliumának a relatív árakra gyakorolt torzító hatásai] [London: Institute of Economic Affairs, 1984], 15. oldal)
44 A gazdasági szereplők számára mind elméletben, mind gyakorlatban lehetséges, hogy anélkül gyarapítsák egyenlegüket (pénz iránti kereslet), hogy pénzügyi fogyasztásuk mértékén változtatnának. Ezt
úgy tehetik meg, hogy a termelési erőforrásokból kivonják befektetéseiket, tárgyi eszközeiket pedig eladják. Mindez a termelési struktúra ellaposodásához vezet, és a társadalom széles körű elszegényedését idézi elő egy olyan folyamat révén, amely pontos ellentéte az 5. fejezetben elemzettnek – már ami a termelési struktúra (az önkéntes megtakarítások megnövekedéséből finanszírozott) meghosszabbodását illeti.
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kereslet megnövekedése rendszerint megemeli a pénzegység vásárlóerejét – más
szóval csökkenti az „általános árszintet”. A defláció e típusa azonban gyökeresen
különbözik az elsőtől abban az értelemben, hogy ez hasznossá válik, hiszen a gazdasági szereplők megtakarításainak megnövekedéséből származik – akik ilyenformán eladatlan fogyasztási cikkek és szolgáltatások formájában szabadítják fel
az erőforrásokat. Ez az 5. fejezetben – ahol az önkéntes megtakarítások növekedésével foglalkoztunk – már tanulmányozott hatásokat váltja ki. Még konkrétabban: a fogyasztási cikkek relatív árcsökkenésének hatására a „Ricardo-effektus”
lép fel, ami viszont egyéb feltételek egyezése esetén a dolgozók reálbérének és az
eredeti termelőeszközök jövedelmének növekedéséhez vezet. Tehát beindulnak a
termelési struktúra meghosszabbodását kiváltó folyamatok. A termelési struktúra a megkezdett új befektetési projekteknek köszönhetően tőkeigényesebbé válik. E projekteket a vállalkozók képesek lesznek befejezni, lévén a fogyasztáshoz legközelebbi szakaszokban a termelési erőforrások felszabadításra kerültek.
A termelési struktúrába vagy a tőkepiacokba azonnal és közvetlenül befektetett
önkéntes megtakarítás növekedése és e között a helyzet között lévő egyetlen különbség a következő: amikor a megtakarítás az egyenlegek gyarapodásának formájában mutatkozik meg, a fogyasztási cikkek és szolgáltatások, illetve a köztes
szakaszok termékeinek ára szükségképpen hanyatlik, valamint az eredeti termelőeszközök jövedelmeinek és a béreknek a csökkenése is elkerülhetetlenül bekövetkezik; ezek mindegyike hozzáidomul a pénzegység megnövekedett vásárlóerejéhez. Mindazonáltal a defláció elsőként tárgyalt típusával ellentétben ez a típus
nem von maga után egy fájdalmas, semmilyen téren sem hasznos folyamatot. A
folyamat itt a hatékony megtakarításon alapul, ami a társadalom termelékenységének növekedését okozza. A termelési struktúra meghosszabbodása és a termelési tényezők reallokálása abban az esetben történik meg – ahogy azt már az 5. fejezetben is elmagyaráztuk –, amennyiben a köztes szakaszok, valamint a végső szakasz – vagyis a fogyasztás – termékeinek relatív ára megváltozik. Egy ilyen változás független attól, hogy a pénzegység megnövekedett vásárlóerejének következtében abszolút, nominális értelemben minden árnak (változó mértékben) csökkennie kell-e.45

45 „Amikor

egy egyén adott pénzösszeget fogyasztás helyett megtakarításra fordít, a megtakarítási folyamat tökéletes összhangban van a tőkefelhalmozódás és -befektetés folyamatával. Nem számít,
hogy az egyéni megtakarító növeli-e készpénzállományát vagy sem. A megtakarítási tevékenységnek
mindig megvan a megfelelője, mégpedig legyártott, de fogyasztásra fel nem használt árucikkek kínálatának formájában – olyan árucikkekében, melyek további termelési tevékenységek céljára elérhetők.
Egy ember megtakarításai mindig kézzelfogható tőkejavakban testesülnek meg. ... Megtakarítónk megtakarításának hatása, vagyis a legyártott árucikkeknek az elfogyasztott árucikkek fölé eső része nem
tűnik el pusztán az árufelhalmozás hatására. A tárgyi eszközök ára nem emelkedik olyan magasra, mint
amennyire azt a felhalmozás híján tette volna. De a tényt, hogy több tárgyi eszköz elérhető, nem be-
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c) A defláció harmadik típusa, melyet tárgyalni fogunk, a hitelmegszorításból következik – ez a folyamat rendszerint válság és recesszió szakaszában fordul elő,
ami a minden hitelexpanziót követ. E folyamatot már említettük a 4. és az 5.
fejezetben, ahol a következőt vizsgáltuk: csakúgy, ahogy a hitelexpanzió megnöveli a forgalomban lévő pénz mennyiségét, úgy vált ki egy elkerülhetetlen,
fokozódó hitelmegszorítási folyamatot az értékcsökkenés, ami a nagyarányú kölcsönvisszafizetések és a bankok mérlegének vagyontárgyakat tartalmazó oldalán
tapasztalható – és melyek mindegyikét a válság idézi elő; ez aztán lecsökkenti a
forgalomban lévő pénz mennyiségét, így idézve elő a deflációt. A defláció e harmadik típusa akkor merül fel, amikor a válság felbukkanásával nem csupán a hitelexpanzió mértékének növekedése áll le, hanem valójában hitelmegszorítás is
fellép – ebből kifolyólag pedig defláció, vagy a pénzkínálat, vagy a forgalomban
lévő pénz mennyiségének esése is bekövetkezik. Mindamellett a defláció e típusa eltér az (a) pontban elemzettől, és különféle, figyelemre érdemes pozitív hatásokat okoz. Ezek közül az első a következő: a hitelmegszorítás okozta defláció
nem idézi elő az (a) pontban említett szükségtelen rossz megoldásokat; ehelyett
előmozdítja és felgyorsítja az expanziós fázis során tévesen elindított befektetési projektek felszámolását. Ennélfogva a piacok természetes reakciója az expanziós szakaszban indított hasonló projektek nagyon gyors felszámolásához szükséges. A hitel deflációjának második pozitív hatása az, hogy bizonyos értelemben
visszafordítja a jövedelem újrafelosztásának folyamatát, ami az inflációs fellendülés expanziós szakaszában ment végbe. Valójában az inflációs expanzió általában a pénz vásárlóerejének csökkenését idézte elő, ami pedig az állandó jövedelemmel rendelkezők – akiknek vannak megtakarításaik, özvegyek, árvák, nyugdíjasok – reáljövedelmét mérsékelte, miközben azoknak kedvezett, akik a bankrendszer kölcsöneiből elsőként részesültek és elsőként tapasztalhatták monetáris jövedelmük megemelkedését. Most, a hitelszigorítási fázisban a jövedelmek
e kikényszerített újrafelosztása azoknak kedvezve fordul vissza, akik az expanziós szakaszban elsőként jártak rosszul – így az állandó jövedelemmel rendelkezők (özvegyek, árvák, nyugdíjasok) előnyre tesznek szert azokkal szemben, akik
a korábbi szakaszban a legjobban használták ki a helyzetet. Harmadszor: a hitel
deflációja rendszerint kevésbé jövedelmezőnek tünteti fel az üzleti vállalkozásokat, mivel a történelmi költségek kisebb vásárlóerejű pénzegységekben, később
pedig a könyv szerinti jövedelmek nagyobb vásárlóerejű pénzegységekben kerülnek feljegyzésre. Ennek eredményeképpen a számlakönyvekben szereplő, vállalkozói profitok mesterségesen kerülnek csökkentésre; ez pedig arra buzdítja a vállalkozókat, hogy megtakarításaikat növeljék, míg a profit osztalékok formájában
történő szétosztását mérsékeljék – vagyis pontosan az ellenkezőjét tegyék annak,
folyásolja az emberi vágyakozás, hogy a készpénzállományt megnövelje. ... A két folyamat – egyesek
készpénzállományának megnövekedése és a megnövekedett tőkefelhalmozódás – egymással párhuzamosan valósul meg.” (Mises, Human Action, 521–522. oldal)
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amit az expanziós fázisban tettek. E megtakarítási tendencia a gazdasági fellendülés kezdetére nézve igen kedvező.46 A forgalomban lévő pénz mennyiségének
hanyatlása – amit a hitelmegszorítás okoz – kétségkívül hajlamos megnövelni a
pénzegység vásárlóerejét. Ezután következik az eredeti termelési tényezők béreinek és jövedelmeinek elkerülhetetlen esése, bár ez a folyamat eleinte gyorsabban megy majd végbe, mint a fogyasztási cikkek és szolgáltatások árának csökkenése – már amennyiben ez utóbbi egyáltalán megtörténik. Következésképpen
relatív értelemben hanyatlani fognak az eredeti termelési eszközök bérei és jövedelmei; ebből kifolyólag a gépeknél nagyobb arányban alkalmaznak majd dolgozókat, és nagyszámú dolgozót fognak áthelyezni a fogyasztáshoz legközelebb
eső szakaszokba. Más szóval a hitelmegszorítás megerősíti a termelési struktúra
szükséges ellaposodását, ami a recesszió velejárója. Lényeges, hogy a munkaerőpiacok minden szempontból rugalmasak legyenek annak érdekében, hogy elősegíthessék a termelési erőforrások és a munkaerő nagyarányú áthelyezéseit. Minél hamarabb ér véget a helyreállítási folyamat és minél hamarabb kiküszöbölik
a téves befektetésekre kiutalt kölcsönök hatását, annál hamarabb lefektetésre kerülnek a következő fellendülési és javulási folyamat alapjai. A fellendülésre jellemző lesz az eredeti termelőeszközök relatív árainak visszaállítása, azaz a fogyasztási cikkek és szolgáltatások árcsökkenése. A társadalom általános megtakarításainak növekedése miatt a fogyasztási cikkek és szolgáltatások árcsökkenése relatív értelemben számottevőbb lesz a bérek esésének mértékénél – ez pedig
megint csak élénkíteni fogja a tárgyi eszközök szakaszának növekedését. E növekedés – feltéve, hogy az önkéntes megtakarítás gyarapodásából ered – kivitelezhető lesz. Wilhelm Röpke megjegyzése szerint a defláció e harmadik típusa a válságot követő hitelmegszorítás eredménye és
a fellendülés inﬂációjára adott elkerülhetetlen reakció, melyet nem szabad közömbösíteni, különben a válság hosszadalmasabb és súlyosabb lesz – ahogy azt az Egyesült Államok 1930-as tapasztalatai is szemléltették.47

46 E harmadik típusú defláció pozitív hatásainak – melyek oka a ciklus recessziós szakaszában tör-

tént hitelszigorítás – elemzését megtalálhatjuk Rothbard Man, Economy, and State című könyvében
(863–871. oldal). Lásd még Mises, Human Action, 566–570. oldal. Míg Mises rámutat arra is, hogy negatív hatásai ellenére a deflációs korlátozás soha nem idéz elő olyan mértékben káros hatásokat, mint
a hitelexpanzió, hiszen:
„az összezsugorodás sem rossz befektetést, sem túlfogyasztást nem eredményez. Az üzleti tevékenységek ideiglenes korlátozását nagyjából ellensúlyozhatja a fogyasztásban bekövetkező esés, amit
az elbocsátott munkavállalók és a termelés materiális tényezőinek (melyek eladásai csökkennek) tulajdonosainak tudhatunk be. Nem maradnak sokáig maradandó nyomok. Amikor az összezsugorodás a
végéhez érkezik, a helyreállítási folyamatnak nem kell orvosolnia a tőkefogyasztás által okozott veszteségeket.” (Mises, Human Action, 567. oldal)
47 Wilhelm Röpke, Crises and Cycles (London: William Hodge, 1936), 120. oldal.
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Bizonyos feltételek mellett a kormány és a szakszervezetek beavatkozása – a
piacok intézményes merevségével egyetemben – meggátolhatja azokat a szükséges
helyreállítási folyamatokat, melyek a gazdasági tevékenység bármilyen fellendülésének előfutárai. Ha a bérek rugalmatlanok, az alkalmazás feltételei merevek, a
szakszervezetek hatalma jelentős és a kormányok engednek a protekcionizmus kísértésének, akkor a szélsőségesen magas munkanélküliség a végtelenségig eltarthat,
méghozzá anélkül, hogy az eredeti termelőeszközök bármennyire is igazodnának
az új gazdasági feltételekhez. E körülmények között az összehúzódás halmozottan
érvényesülhet. A munkanélküliség nagyarányú növekedése egy ilyen folyamat által
a kereslet széles körű csökkenését okozhatja, ami viszont – többek között – újabb
munkanélküliséget teremtene. Egyes elméleti szakemberek másodlagos depressziónak nevezték el ezt a folyamatot, mely nem spontán piaci erők hatására alakul ki,
hanem a kormány korlátozó erejű beavatkozása miatt a munkaerőpiacokba, a termékekbe és a nemzetközi kereskedelembe. Egyes esetekben a „másodlagos depresszió”
elméletét hirdető, elméleti szakemberek a kormány beavatkozásának egy ilyen lehetőségét prima facie, vagyis első látásra elfogadhatónak tartották, hisz ezáltal ösztönöznék a hitelexpanziót és az állami költekezést. Azonban egyetlen alkalmas politika egy „másodlagos depresszió” elkerülésére vagy a depresszió súlyosságának
enyhítésére a piacok nyílt liberalizálása, illetve a hitelexpanziós stratégiák kísértésének való ellenállás. Bármely, a béreket magasan tartó, a piacokat pedig merevvé
tevő politika elkerülendő, hiszen ezek a helyreigazítási folyamatot csupán hosszabbá
és fájdalmasabbá tennék – sőt akár politikai szempontból még elviselhetetlenné is.48
Mi a teendő, ha bizonyos körülmények között politikailag „lehetetlennek” tűnik
a protekcionizmus feladása és az újraigazítási folyamat előmozdítása – mely minden
javulási folyamat előfeltétele – vagyis azok az intézkedések, melyek a munkaerőpiacok rugalmassá tételéhez szükségesek? Ez a gazdaságpolitika rendkívül érdekfeszítő
kérdése, és a rá adott választ tudjuk értelmezni, minden egyes körülményt komolyan
meg kell vizsgálni. Noha az elmélet azt sugallja, hogy bármely politika, mely a fogyasztás, a közkiadások és a hitelexpanzió mesterséges növekedéséből áll, a kívánt
hatásnak pont az ellenkezőjét idézi elő, senki nem tagadja, hogy rövid távon a közkiadások és a hitelexpanzió egyszerű megnövelésével bármekkora mértékű munkanélküliség felszívódása lehetséges – jóllehet csak a helyreigazítási folyamat és a végül
lesújtó recesszió súlyosbításának árán. Hayek mindazonáltal maga is elismerte, hogy
egy helyzet igenis válhat olyan reménytelenné – bizonyos körülmények között –,

48 Wilhelm

Röpke, a „másodlagos depresszió” elméletének fő hangoztatója a téma tétova és időnként ellentmondásos tárgyalása alkalmával elismeri, hogy külső beavatkozás vagy merevség híján a
spontán piaci erők mindenesetre megakadályozzák, hogy egy „másodlagos depresszió” bekövetkezzen vagy kifejlődhessen. Még ha a munkaerőpiacok merevsége és protekcionista politikák alkalmazása előidéz is egy hasonló depressziót, ami aztán továbbfejlődik, a piac végül megváltoztathatatlanul
és spontán módon kialakítja a „teret” a depresszió halmozott folyamatának. Lásd Röpke, Crises and
Cycles, 128–129. oldal.

bank_1_tord.indd 341

2014.10.02. 11:25:05

342

HATODIK FEJEZET

hogy politikai szempontból az egyetlen fennmaradó választási lehetőség az újbóli
beavatkozás lenne; ez azonban körülbelül olyan, mintha egy másnapos embert kínálnánk itallal. 1939-ben Hayek a következő ideillő megjegyzéseket tette:
Azt természetesen soha nem tagadta senki, hogy a foglalkoztatottság gyorsan megnövelhető, és hogy a „teljes foglalkoztatottságot” a lehető leggyorsabban monetáris expanzióval lehet elérni. ... Mindössze annyi volt vitatott, hogy az ily módon létrehozható teljes
foglalkoztatottság eleve labilis, illetve hogy a foglalkoztatottság ilyetén létrehozása az ingadozások állandósulását jelenti. Adódhatnak olyan kétségbeejtő helyzetek, amikor valóban szükséges lehet a foglalkoztatottság bármi áron történő megnövelése, még akkor is,
ha az csak egy rövid ideig tart majd – talán a helyzet, amiben dr. Brüning találta magát
1932-ben Németországban, olyan volt, mely indokolta volna az ilyen kétségbeesett eszközök használatát. De a közgazdász nem palástolhatja a tényt, hogy a monetáris politika
révén rövid távon elérhető foglalkoztatottsági maximum elérésének célkitűzése lényegében egy olyan bűnöző politikájához hasonlítható, akinek egy lélegzetvételnyi szünet miatt semmilyen vesztenivalója nincsen, sőt rengeteg mindent nyerhet.49

Most tételezzük fel, hogy a politikusok figyelmen kívül hagyják a közgazdászok által javasoltakat, és a körülmények nem teszik lehetővé a gazdaság liberalizációját –
mindennek következtében a munkanélküliség széles körben elterjed, a helyreállítási
folyamat soha nem fejeződik be, és a gazdaság egy fokozódó összezsugorodási fázisba lép be. Tegyük fel továbbá, hogy politikailag lehetetlen bármilyen helyénvaló
intézkedést tenni, sőt a helyzet még akár egy forradalom kitörésével is fenyeget.
Gazdasági szempontból a monetáris expanzió mely típusa lenne a legkevésbé nyug-

49 Hayek, Profits, Interest and Investment, 63–64. oldal, 1. lábjegyzet. Hayek később ki is fejtette a

tárgyról alkotott véleményét, jelezve azt is, hogy a harmincas években ellenezte Németország expanziós politikáját – mi több, még egy cikket is írt a témában, melyet valójában soha nem publikált. A kész
cikket azonban elküldte Röpke professzornak egy személyes kommentárral együtt, melyben az alábbiakat írta:
„A politikai szempontoktól eltekintve, úgy gondolom, hogy – legalábbis egyelőre – nem kellene elkezdenie a hitel expanzióját. Ám ha a politikai helyzet olyan komolyra fordul, hogy a folyamatos munkanélküliség politikai forradalomhoz vezethet, kérem, hogy cikkemet ne jelentesse meg. Ezt a politikai
szempontot én Németországon kívülről nem tudom megítélni, Ön azonban képes lesz rá.”
Hayek így fejezi be:
„Röpke úgy reagált, hogy nem publikálta a cikket, mivel meg volt róla győződve, hogy abban az
időben a növekvő munkanélküliség politikai veszélye olyan nagymértékű volt, hogy a válság elodázásának reményében további inflációval egy rossz irány veszélyét kockáztatta volna; abban az adott
pillanatban ezt találta politikai szempontból szükségesnek, én pedig ennélfogva végül visszavontam a
cikket.” (F. A. Hayek, „The Campaign Against Keynesian Inflation” [Harc a keynesi infláció ellen], in:
New Studies in Philosophy, Politics, Economics and the History of Ideas, 13. fejezet, 211. oldal)
Mindenesetre az olyan elkeseredett intézkedések, mint amilyen ez is, csak nagyon rövid ideig tartó
haladékot nyújtanak, sőt késleltetik a problémák megoldását is – melyek pedig az idő előrehaladtával
csak súlyosbodnak. Röpke konzekvencionalista döntésének ellenére a németországi helyzet valójában
továbbra is romlott, és lehetetlen volt megakadályozni Hitler 1933-as hatalomra lépését.
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talanító? Ebben az esetben a legkevésbé kártékony stratégia – noha a gazdasági rendszerre lenne néhány nagyon káros hatása – egy közmunkaprogram elindítása lenne,
mely a munkanélkülieknek viszonylag alacsony bérek mellett biztosítana munkát; így
később, a körülmények javulásával a dolgozók gyorsabban tudnának jövedelmezőbb
és kényelmesebb munkát találni. Fontos lenne tartózkodni a fogyasztástól legtávolabbi
szakaszokban található vállalatoknak nyújtott közvetlen kölcsönöktől. Így a kormány
munkanélkülieket segélyező politikája a társadalmi munkák alacsony fizetésért
történő tényleges befejezéséért cserébe – annak érdekében, hogy elkerüljék, hogy
mindez a dolgozókat arra ösztönözze, hogy tartósan munkanélküliek maradjanak –
lenne a legkevésbé gyengítő stratégia a fent taglalt szélsőséges körülmények között.50

13. A „MÁNIÁKUS DEPRESSZIÓS” GAZDASÁG:
A VÁLLALKOZÓI SZELLEM LELOHADÁSA ÉS EGYÉB NEGATÍV
HATÁSOK, MELYEKET A VISSZATÉRŐ KONJUNKTÚRACIKLUSOK
FEJTENEK KI A PIACGAZDASÁGRA
A hitelexpanzió által újra és újra előidézett gazdasági válságok olyan következményekhez vezetnek, melyek finomabbak, ám ugyanakkor semmivel sem kevésbé károsak az emberek közötti harmonikus együttműködésre és gazdasági és társadalmi
fejlődésükre.51 Különösen fontos hangsúlyozni, hogy a jelenlegi, hitelexpanzión

50 F. A. Hayek maga is megemlíti, hogy hasonló körülmények között a legkevésbé káros politika „a
közmunkán keresztül, alacsony bérekért való foglalkoztatottság felajánlásából állna – így a dolgozók,
amint alkalmuk nyílik rá, tovább kívánnak majd lépni más, jobban megfizetett foglalkozások felé; nem
pedig olyan bizonyos típusú befektetések vagy hasonló típusú közkiadások közvetlen stimulációja révén, melyek munkaerőt vonzanának azokba a munkákba, melyek – noha a kormány számításai szerint
állandóak lennének – a ráfordítási forrás kimerültével minden bizonnyal meg fognak szűnni.” (Hayek,
„The Campaign against Keynesian Inflation”, in: New Studies in Philosophy, Politics, Economics and
the History of Ideas, 212. oldal)
A koncesszió e típusának kockázata azonban az, hogy a jelenlegi demokratikus rendszerekben
majdnem biztos, hogy ezt a politikusok – bármely gazdasági visszaesés alkalmával – igen kevéssé szigorú módon fogják beavatkozó intézkedéseik igazolására felhasználni. Egy lehetséges megoldás az
lenne, ha a kiegyensúlyozott költségvetés alapelve egy cikkely formájában, a kormányzati pénzügyek
klasszikus szakértőinek támogatásával az alkotmányba belefoglalásra kerülne. Mivel az összes politikai erő egyetértésére szükség lenne a cikkely módosításához, ez pedig csak akkor valósulhatna meg, ha
mindenki egyhangúlag egyetértene a helyzet „kritikusságát” illetően, a válság időszakaiban a mesterséges expanziós intézkedések indokolatlan foganatosításának kockázata csökkenthető lenne.
51 A tény, hogy újabb válságok néhány évente kitörnek, azt mutatja, hogy e válságok a – korábban
már általunk is tanulmányozott spontán helyreállítási folyamatokat szükségképpen elindító – hitelexpanziós folyamatból erednek. Hitelexpanzió hiányában a gazdasági válságok sajátságos, elszigetelt
események lennének, melyek csak fizikai (rossz termés, földrengések stb.) vagy társadalmi (háborúk, forradalmak stb.) típusú szokatlan jelenségek eredményeként alakulnának ki. Nem merülnének fel
rendszeresen, és földrajzilag elterjedtek sem lennének, mint általában.
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alapuló pénzügyi rendszer hogyan tette szokásossá a gazdasági fejlődés megzavarását a fellendülések és válságok számára; más szóval úgy tűnik, mintha a „mániákus
depressziós” viselkedés elvárt lenne egy piacgazdaságtól.
Üzletemberek, újságírók, politikusok, szakszervezeti tagok és általában gazdasági szereplők már csakugyan a jólét normál szakaszának tartják azt a mesterséges
expanziós fázist, mely egy fellendülést jellemez, és amire minden lehetséges módon törekedni kell, illetve bármi módon fenn kell tartani. Ugyanezen az alapon az
expanzió elkerülhetetlen következményei – vagyis a válság és a recesszió – nagyon
negatív szakaszoknak számítanak, melyek mindenáron elkerülendők.52 A gazdasági
szereplők a recesszióra nem egy mesterséges expanzió eredményeként tekintenek,
illetve képtelenek megérteni, hogy megvan az az erénye, hogy feltárja az elkövetett
hibákat, és előmozdítsa a termelési struktúra fellendülését és kiigazítását is.
A hitelexpanzió továbbá túlzott mértékben és meg nem okolhatóan erőlteti a gazdasági szereplők reﬂexeit és munkatempójukat. Amíg az expanzió tart, az emberek
munkakapacitása a határokig kitolódik, vállalkozói szellemük demoralizálódik. Lélektani stressz és kimerülés következik – ezeknek pedig magas emberi és személyes
ára van. Ráadásul az új pénzt, mely az expanziós hitelnyújtás során jött létre, mindenféle spekulatív művelet, felvásárlási ajánlat, valamint pénzügyi és kereskedelmi
háború ﬁnanszírozásának céljára használják, melyekben a megfontolatlan spekuláció kultúrája az uralkodó. Más szóval a tévesen értelmezett nézet – mely szerint a
csillagászati mértékű proﬁtok könnyen és gyorsan történő felhalmozása lehetséges
és kívánatos – elterjed. Ez elbátortalanítja a tradicionális vállalkozói szellemet és a
jól végzett munkát, melyek mindegyike állhatatos hozzáállást és a hosszú távú célok eléréséhez való elkötelezettséget megkívánó, körültekintő üzletvezetésen alapul.
Erre gondolunk, amikor a mesterséges hitelexpanzió által okozott, széles körű demoralizációról van szó. Ez az elbátortalanodás elsősorban a társadalom legﬁatalabb,
legdinamikusabb generációira nézve pusztító hatású.53
52 „A fellendülést jó üzletnek, jólétnek és javulásnak nevezik, míg elkerülhetetlen utóhatását, a fel-

tételeknek a piac valós adataihoz való hozzáigazítását pedig válságnak, hirtelen áresésnek, rossz üzletnek és depressziónak. Az emberek tartózkodnak attól a felismeréstől, mely szerint a zavaró tényező a fellendülési időszak rossz befektetéseiből és a túlfogyasztásból ered, és attól is, hogy elismerjék,
hogy egy ilyen mesterségesen előidézett fellendülés sorsa meg van pecsételve” (Mises, Human Action,
575. oldal).
Ennélfogva súlyos hiba azt hinni, hogy a valós vagyon elpusztulásának a tőzsdepiaci összeomlás az
oka. Épp ellenkezőleg; a gazdasági pusztítás jóval korábban megy végbe, méghozzá az előző szakasz –
a hitelfellendülés – folyamán fellépő, általános rossz befektetés formájában. A részvénypiac esése pusztán azt jelzi, hogy a gazdasági szereplők végre tudomásul vették a jelenséget.
53 Minél jobban hozzá vannak szokva a gazdasági szereplők egy olyan megszorító gazdasághoz,
aminek a hosszan tartó növekedése csakis az önkéntes megtakarítástól függ, annál ártalmasabb a hitelexpanzió hatása. A hitelexpanzió e körülmények között a legkárosabb. Mindazonáltal jelen körülmények
között – melyekben mesterséges fellendülések és recessziók váltakoznak – a gazdasági szereplők elkezdenek a tapasztalataikból tanulni, a hitelnyújtás expanziós hatásai pedig mindinkább csökkennek, vagy
kizárólag egyre növekvő hitelinjekciók fokozódó mértékben történő bejuttatása árán valósulnak meg.

bank_1_tord.indd 344

2014.10.02. 11:25:05

A KONJUNKTÚRACIKLUS ELMÉLETÉNEK TOVÁBBI SZEMPONTJAI

345

A probléma rosszabbodik, amennyiben – amint azt a ciklust politikai szemszögből elemző elméleti szakemberek is kimutatták54 – a politikusok kizárólag rövid távra szóló hoznak azzal a céllal, hogy a következő választáson – számukra a győzelmet
garantáló közvetlen – támogatáshoz jussanak; ebből kifolyólag soha nem haboznak,
ha azoknak a monetáris expanziós politikáknak a támogatásáról és kezdeményezéséről van szó, melyek rövid távon leginkább a segítségükre lesznek az áhított választási siker elérésében. Ráadásul mivel a mesterséges expanziótól és az általa okozott
túláradó optimizmustól való bármekkora eltéréshez való hozzáállás kedvezőtlen –
azt a média azonnal megtámadja, az ellenzék, a szakszervezetek és az üzleti szervezetek pedig politikai fegyverként használják – senki nem meri kifogásolni a hitelpolitika rossz hatásait. Ez pénzügyi felelőtlenséggel átitatott légkört teremt, mely csak
tovább súlyosbítja a problémákat, és igen valószínűtlenné teszi azok megoldását egy
ésszerű helyreállítási folyamaton és felszámoláson keresztül – miközben ezek a folyamatok fektették le a hitelexpanziótól független, tartós fellendülés alapjait.
Az újra és újra visszatérő, hitelexpanzió által kiváltott gazdasági válságoknak
van még egy nagyon pusztító hatása a piacgazdaságokra és a vállalkozási szabadság alapelveire. Az igaz, hogy minden egyes expanziós folyamatot elkerülhetetlenül
követ egy fájdalmas helyreigazítási szakasz, mely ideális táptalajt nyújt az állam további, a gazdaságba történő beavatkozásainak igazolásához, és olyan közkeletű érveknek, melyek szerint pontosan a gazdasági visszaesés az, ami feltárja egy piacgazdaság hiányosságait, valamint „igazolja” a gazdaság minden szintjén megvalósuló
nagyobb állami beavatkozás szükségességét annak érdekében, hogy a recesszió következményeit enyhíteni, a további válságok kialakulását pedig megelőzni lehessen. Így a recesszió kedvező környezetet teremt a kereskedelmi protekcionizmushoz, a piaci beavatkozáshoz, a kormányzati költségvetési hiány növekedéseihez és a
gazdasági szabályozásra irányuló javaslatok újraéledéséhez. Amint azt tudjuk, ezen
intervencionista politikák csupán a recesszió elnyújtására és súlyosbítására, illetve a
szükséges fellendülés meggátlására szolgálnak. Sajnálatos módon a fellendülés bátortalan kezdeteit a nyilvánosság olyan – az újabb hitelexpanziót előnyben részesítő – nyomása kíséri, mely által az expanzió újfent kezdetét veszi, és a teljes folyamat
megismétlődik. Mises ezért ezt a sokatmondó következtetést vonja le: „A legroszszabb azonban az, hogy az emberek javíthatatlanok. Néhány év elteltével újból a hitelexpanzióhoz folyamodnak, és a történelem megismétli önmagát”.55

54 William D. Nordhaus, „The Political Business Cycle”, Review of Economic Studies 42, 130. szám

(1975. április): 169–190. oldal. Lásd még Edward R. Tufte, Political Control of the Economy (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1978); és C. Duncan MacRae, „A Political Model of the Business
Cycle”, Journal of Political Economy 85 (1977): 239–263. oldal.
55 Mises, Human Action, 578. oldal.
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14. A GAZDASÁGI INGADOZÁSOK RÉSZVÉNYPIACRA
KIFEJTETT HATÁSAI
A részvénypiac fontos része annak a piacnak, melyben a résztvevők – a cégeknek
nyújtott kölcsönöket képviselő – értékpapírokkal kereskednek, e piacot „tőkepiacnak” is nevezik. Az értékpapírok azoknak a befektetéseknek a jogi megtestesítői,
melyeket a megtakarítók vagy tőkések a következő tranzakció útján bonyolítanak le:
a kapitalisták átadják a jelenbeli árucikkeket a vevőknek, akik a jövőben hajlandóak a megtakarítóknak, vagy hitelezőknek egy nagyobb mennyiségű jövőbeli cikket
átadni azért a jogosultságért cserébe, hogy a jelenbeli cikkeket a gyártási folyamatok
során felhasználhassák. Ezen értékpapírok nagyon sokféle jogi formát ölthetnek:
lehetnek részvények, kötvények stb. A részvénypiacnak minden esetben megvan
az a nagy erénye, hogy előmozdítja az ilyen értékpapírok tulajdonjogának cseréjét,
így azoknak a megfelelő tárgyi eszközöknek a cseréjét is, melyek értékpapírjai
részesedést jelentenek. A részvénypiac egy másik előnye az, hogy – amennyiben az
értékpapírok letéteményesei szeretnének megszabadulni az értékpapíroktól – lehetővé teszi a gyors likviditás megszerzését.56 Ráadásul a gazdasági szereplők számára lehetővé teszi, hogy ideiglenesen befektessék meglévő készpénzfeleslegüket, melyeket értékpapírok megvásárlására fordíthatnak; és noha ezen értékpapírok hosszú
távra szóló befektetéseket jelenthetnek, rövidebb időtartamokra is igénybe vehetők
és bármikor el is adhatók.57
56 A részvénypiac és az opciós tőzsdei határidős piac egy másik nélkülözhetetlen funkcióját Ludwig

M. Lachmann az osztrák iskola tradíciójával teljes összhangban fedte fel. Lachmann a következőket
jelenti ki:
„A tudáscsere elősegítésével a tőzsde rendszerint rengeteg ember várakozásait összeegyezteti egymással, vagy legalábbis nagyobb összhangba hozza, mint az egyébként lett volna; és a hozamáramok
folytonos újraértékelése által ösztönzi a konzisztens tőkecserét, és ennélfogva a gazdasági haladást is.”
(Lachmann, Capital and its Structure, 71. oldal)
57 Fontos hangsúlyozni, hogy a bankszektor nagymértékben elbitorolta a részvénypiac e kiemelt szerepét. Mivel a bankszektor bővítheti a hitelt, létrehozhat letéteket és ezeket ki is fizetheti, közkedvelt eszközzé vált az ideiglenes pénztöbbletek befektetésére. Ez igen ártalmas, mivel a hitelexpanzió még nagyobb növekedését teszi lehetővé, illetve előidézi a már általunk is ismert negatív hatásokat. Azonban ha
a készpénztöbblet a tőzsdepiacra kerülne, mindez az önkéntes megtakarítás hathatós növekedéshez vezetne, ami aztán lehetővé tenné a befektetési folyamatok meghosszabbítását, és semmilyen rákövetkező
válság nem kényszerítené a vállalkozókat e folyamatok felfüggesztésére – ugyanakkor a megtakarítók
részére sosem lenne garancia, hogy értékpapírjaikért azok eladásakor ugyanakkora pénzösszeget kapnak
kézhez, mint amit vásárlásukkor kifizettek. A részvénypiacot gyakran éri bírálat amiatt, hogy kicsi mérete és korlátozott fejlődése szükségessé teszi a bankbetétek kibocsátását a termelési projektek finanszírozásához. Immár abban a helyzetben vagyunk, hogy megérthetjük, ez a kritika miért indokolatlan. A valóság tulajdonképpen ennek nagyjából az ellentéte: pontosan a befektetési projekteknek a bankok valós
megtakarítások támogatása nélküli hitelexpanziójával történő finanszírozása az a képesség, mely a bankokat számos befektetési projektben kimagasló pozícióba helyezi – teszi mindezt a részvénypiac hátrányára, mely így a befektetési folyamat során fontosságát veszti, illetve sok esetben a konjunktúraciklus
folyamán a bankszektor által felállított irányelveket követő másodlagos piaccá válik.
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Egy egészséges, hosszan tartó növekedést mutató gazdaságban az önkéntes megtakarítások két különböző úton juthatnak a termelési struktúrába: vagy a vállalatok
önﬁnanszírozásán, vagy pedig a részvénypiacon keresztül. A második esetben azonban a megtakarítások részvénypiac útján történő érkezése lassú és fokozatos, és nem
jár vele sem részvénypiaci fellendülés, sem eufória.58
A részvénypiaci indexek csak akkor mutatnak drámai és hosszan tartó össznövekedést, amikor a bankszektor olyan hitelexpanziós politikát kezdeményez, amit nem
támogat egy előzetes, önkéntes megtakarítás. Valójában a banki kölcsönök formájában újonnan létrehozott pénz azonnal eléri a részvénypiacot, elindítva ezzel a piaci
árak pusztán spekulatív emelkedő tendenciáját – ez általában a legtöbb értékpapírra
kihatással van egy bizonyos mértékig. Az árak egészen addig emelkedhetnek, amíg a
hitelexpanzió élénk tempója megmarad. A hitelexpanzió nem csupán egy éles, mesterséges, relatív kamatlábcsökkenést, valamint a piaci árak ezt elkerülhetetlenül követő felemelkedését okozza; azt is lehetővé teszi, hogy a folyamatosan emelkedő árú
értékpapírokat biztosítékként használják új kölcsönigénylések alkalmával, egy olyan
ördögi körben, mely folytonos és spekulatív részvénypiaci fellendülésekből táplálkozik, és melynek nem szakad vége addig, amíg tart a hitelexpanzió. Fritz Machlup
magyarázata a következő:
Ha a bankhitel – melyet gyakorta remek dolognak tartottak – nem lenne rugalmas, akkor az értékpapírok árának felívelése semeddig sem tarthatna. Inﬂációs hitel hiányában a
nagyközönség számára biztonsági vételek céljára elérhető tőkealapok hamarosan kimerülnének.59

Ezért – és talán ez az a pont, ahol levonható az egyik legfontosabb következtetés – a
részvénypiac félbeszakítatlan növekedése sosem utal kedvező gazdasági állapotokra.
Éppen ellenkezőleg: minden hasonló növekedés a valós megtakarítások által nem
támogatott hitelexpanzió egyik félreismerhetetlen jele – egy olyan expanzióé, mely
mindig egy súlyos részvénypiaci válságba torkolló, mesterséges fellendülést táplál.

58

Csak a társadalom időpreferenciájának mértékében bekövetkező hirtelen és valószínűtlen esés
tenné lehetővé a részvénypiaci indexek számára, hogy – hitelexpanzió hiányában – új, egységesült
szintre lépjenek, mely ponttól – a legjobb esetben is csak – lassú, fokozatos részvénypiaci növekedés valósulhatna meg. Így a folyamatosan meghosszabbodó részvénypiaci fellendülések és az eufória mindig mesterségesek, és a hitelexpanzió táplálja őket. Ráadásul az ilyen eufórikus események arra
bátorítják az embereket, hogy rövid távon késleltessék a fogyasztásukat és fektessenek be készpénzt a
részvénypiacba. Ennek következtében, míg a hitelexpanzió által táplált részvénypiaci fellendülésekre
vonatkozó várakozások tartanak, lehetséges a válság és a recesszió ideiglenes elodázása. Ez történt az
1990-es évek végén is, a részvénypiac 2000–2001-es komoly kiigazítása előtt.
59 Machlup, The Stock Market, Credit and Capital Formation (A részvénypiac, hitel- és tőkeképződés), 92. oldal. Machlup e könyve rendkívüli fontosságú a ciklus részvénypiacra gyakorolt hatásának
megértése szempontjából.
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Ugyanezen az alapon, ahogy Hayek már bemutatta, a részvénypiacon az expanziós szakasz során megszerzett jelentős tőkenyereségek – egészen addig, amíg a gazdasági szereplők vagyonaik kiegészítésének gondolják és fogyasztási cikkek, illetve szolgáltatások megvásárlására fordítják őket – jelentős tőkefogyasztást engednek
sejteni, ami végül a társadalom szegényebbé válását idézi majd elő.60
Még akkor is, ha elemzési szempontból igen könnyen azonosíthatók a folyamatok – melyek a hitelexpanzió eredményeképpen tévedésből megkezdett befektetési
projekteket hajlamosak visszafordítani –, lehetetlen előre meghatározni, hogy a részvénypiacon pontosan mikor és milyen konkrét körülmények között válik majd magától értetődővé az expanzió mesterséges természete – ez végül egy válságot idéz
elő. A részvénypiac azonban kétségtelenül mutatni fogja az expanzió mesterségességének és alapvető gyengeségeinek az első jelét; majd pedig igen valószínű, hogy
a legcsekélyebb kiváltó ok is előidézi a részvénypiac összeomlását.61 Az összeomlás bekövetkezik, amint a gazdasági szereplők elkezdenek kételkedni az expanziós
folyamat folytatódásában, észlelik a hitelexpanzió lelassulását vagy megakadását, és
– dióhéjban – az is meggyőződésükké válik, hogy válság és recesszió jelenik majd
meg a közeljövőben. Ennél a pontnál a részvénypiac sorsa bizony megpecsételődik.
A részvénypiaci válság első tünetei komolyan megrémisztik a politikusokat, a
gazdasági hatóságokat és általában a közvéleményt is, ezért rendszerint olyan széles körben elterjedt követelések hallhatóak, amelyek a magas részvénypiaci indexek megszilárdításához és megtartásához elegendő hitelexpanzió mellett teszik le a
voksukat. A magas értékpapír-árakat tévesen értékelik az egészséges gazdaság jeleként, így az is csupán egy tévhit, hogy a részvénypiac összeomlása megakadályozandó minden lehetséges intézkedés foganatosításával.62 A nagyközönség és a spe60 „A pénzt

illető tőkefelértékelődés időszakai alatt az értéktőzsdén megtermelt profitok – melyek
nem felelnek meg semekkora arányos tőkegyarapodásnak, mely az aktuális jövedelemmel egyenértékű összeg újbóli előállításához lenne szükséges – nem számítanak jövedelemnek, és fogyasztási célokra történő felhasználásuk mindenképpen a tőke elpusztításához fog vezetni.” (F. A. Hayek, „The
Maintenance of Capital” [A tőke védelme], Economica 2 [1934. augusztus]; illetve Profits, Interest and
Investment, 3. fejezet, 133. oldal.)
61 Történelmi kiváltó okától függetlenül a részvénypiaci összeomlás a hitelexpanzió csökkenése
után fog lecsapni, mivel, ahogy Fritz Machlup is kijelenti:
„ebben az esetben a legvalószínűbb következmény az értékpapírok árának gyors recessziója. A magasabb részvényárak ösztönzik az új értékpapír-kínálat létrejöttét; és azok a vállalatok, melyek azért
akarnak előnyt kovácsolni a magasabb árakból, hogy a részvénypiacból tőkéhez jussanak, és hogy e tőkét valós befektetésekhez használják fel, rájönnek majd, hogy nem maradt több birtokolható tőkealap.”
(Machlup, The Stock Market, Credit and Capital Formation, 90. oldal)
62 Nem teszünk említést a megkérdőjelezhetetlen tényről, hogy spekulatív értékpapír-tulajdonos érdekei állnak azon társadalmi követelések nagy része mögött, melyek a részvénypiac intézményes támogatására irányulnak. Hasonlóképpen az is igen fontos, hogy amikor a tőzsdekrach kitör, a média majdnem egyhangúlag továbbítja a „biztató” üzeneteket, melyek szerint a jelenség múlékony és „indokolatlan”; sőt, mi több, nem csupán azt tanácsolja az embereknek, hogy ne akarjanak a részvényeiktől megszabadulni, hanem azt is, hogy a helyzetet kihasználva jó áron szerezzenek be még több értékpapírt.
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cialisták többsége csakugyan nem hajlandó elfogadni, hogy a részvénypiac hanyatlása mindössze az első ﬁgyelmeztető jele egy biztosan bekövetkező recessziónak, valamint annak, hogy a részvénypiaci indexek új hiteldózisok hiányában nem maradhatnak változatlanok.63 Az ilyen hitel csupán elodázná a válság bekövetkeztét, a végül bekövetkező recessziót pedig sokkal súlyosabbá tenné.
Amikor a válság kitör, a részvénypiac annak fejlődési mutatójaként is viselkedik.
Egyéb feltételek egyezése esetén a fogyasztástól legtávolabb eső szakaszokban működő cégek értékpapírjainak megfelelő indexek a piaci árak sokkal drámaibb esését
tükrözik, mint azok, melyek fogyasztási cikkeket és szolgáltatásokat előállító vállalatokat képviselnek. A részvénypiac ezáltal igazolja a tényt, miszerint a legnagyobb
vállalkozói hibákat a tőkejavakat előállító szakaszokban követték el, és ezen hibák
megszüntetése érdekében menteni kell, ami menthető – azaz a megfelelő erőforrásokat és az eredeti termelési eszközöket át kell helyezni a fogyasztáshoz közelebbi
vállalatok irányába.
Ha a recesszió időszaka elkezdődött, a piac tétlensége a helyreállítási folyamat
időtartama alatt is meg fog maradni; ez nem csak azt mutatja, hogy ez a folyamat
még mindig fájdalmasan mozgásban van, hanem azt is, hogy a piaci kamatlábak a
hitelexpanzió előtti szintjükig emelkedtek – vagy akár egy még magasabb szintre is,
amennyiben, ahogy az többnyire lenni szokott, magukban foglalnak egy járulékos
kockázati és inﬂációs prémiumot is.64 A piac tétlensége mindenesetre addig fog tarAzoknak a hangját, akik másképp látják a helyzetet és úgy hiszik, hogy a legbölcsebb döntés az eladás,
minden esetben diszkréten és kényelmesen elhallgattatják – azoknak a hangjai ezek, akik válsághelyzetekben pontosan a piacot látogatók többségét képviselik.
63 Így például az 1929. október 24-én lesújtó részvénypiaci összeomlást épphogy megelőzően, október 17-én maga Irving Fisher jelentette ki magabiztosan: „A tőkeárak »magasabb fennsíkján« vagyunk”, vagyis sikerült elérni egy teljesen megszilárdított szintet, mely szükségszerűen sosem fog lezuhanni. Lásd Commercial & Financial Chronicle, 1929. október 26., 2618–2619. oldal; Benjamin M.
Anderson, Economics and the Public Welfare: AFinancial and Economic History of the United States,
1914–1946 (Indianapolis, Ind.: Liberty Press, 1979), 210. oldal; Skousen, „Who Predicted the 1929
Crash?”, 254–257. oldal.
64 Ez tisztán látható a tőzsdén is, mely a jelenlegi kamatláb alapján leszámítolja a jövőbeni hozamáramokat. Egy érzékeny és jól értesült piacnak, mely egy erős fellendülés látványosságának szemtanúja, természetesen előbb vagy utóbb minden esetben meglesznek a maga rossz előérzetei a jövőbeni hozamokat és a jelenlegi projektek költségeit illetően. Ám abban nem szükséges kételkednünk, hogy ahol
ez nincsen így, ott a növekvő kamatlábak erőteljesen megszilárdítják a leszámítolási tényezőt, ezáltal
tompítva a túlzott optimizmust. (Lachmann: Capital and its Structure, 124–125. oldal)
Lachmann megmagyarázza a részvénypiacnak és a határidős piacnak a jelentőségét a szétszóródott
ismeretek és információk különböző gazdasági szereplők közötti elterjesztésében – mely által e két piac
fokozza a szereplők közötti inter- és intratemporális koordinációt. Így mind a részvénypiac, mind a határidős piac előmozdítja a gazdasági koordinációt és stabilitást mindaddig, amíg ezeket el nem torzítja a
hitelexpanzió inflációs hatása. Mindenesetre a határidős piacok fogják elsőként előrejelezni a konjunktúraciklus egymást követő fázisait. Még ha netán nem is ez az eset áll fenn, maguk az események – a
kamatlábak növekedése, a tőkejavakat előállító iparágak könyv szerinti veszteségei stb. – végül véget
fognak vetni a részvénypiac fellendülésének és ki fogják robbantani a gazdasági válságot.
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tani, ameddig a helyreállítási folyamat is, és – ha a helyreállítási folyamat sosem ér
véget – akár a végtelenségig is elhúzódhat, hiszen az új kölcsönök elnyújthatják a
rossz befektetést, ráadásul a munkaerőpiac az összes többi piaccal együtt merev és
komoly ellenőrzés alatt is áll.65
A helyreállítási folyamat végetértével a fellendülés megkezdődhet – feltéve, hogy
a gazdasági szereplők visszanyerik bizalmukat és újfent megnövelik önkéntes megtakarításaik rátáját. Ez esetben a fogyasztási cikkek és szolgáltatások ára – az eredeti
termelőeszközök béreire és jövedelmére vonatkozóan – relatív értelemben hanyatló
tendenciát mutat majd. Ez mozgásba lendíti a „Ricardo-effektust”, a vállalkozók pedig ismét érdekeltté válnak új befektetési projektek elindításában; így meghosszabbítják és kiszélesítik a termelési struktúra tőkejavakat előállító szakaszait. A megtakarítás ezen emelkedése serkenteni fogja az értékpapírok áremelkedését, ami azt
mutatja majd, hogy a fellendülés már kezdetét vette és a vállalkozók újból elkezdenek tőkejavakba befektetni. Mindamellett a részvénypiaci indexek emelkedése egészen addig nem lesz látványos, amíg az új hitelexpanzió kezdetét nem veszi.66
Noha rengeteg további, olyan szempontot lehetne még felsorakoztatni, ami a részvénypiac konjunktúraciklus alatti fejlődésével kapcsolatos, a legfontosabb elgondolás
ez: rendszerint az értékpapírok árának jelentős, folytonos növekedése nem szolgál magyarázatul sem a termelési körülmények javulására, sem az önkéntes megtakarítások
növekedésére; egy ilyen növekedést csak akkor lehet a végtelenségig fenntartani, ha
az a hitelexpanzió alatti inﬂációs növekedés eredménye. A gazdaság tartós javulása, illetve az önkéntes megtakarítás növekedése a pénznek a részvénypiacra történő hirtelen beáramlását idézi elő; ám ez a beáramlás lassabb, fokozatosabb és az új értékpapírok – melyeket a vállalatok új befektetési projektjeik ﬁnanszírozása céljából bocsátottak ki – gyorsan felveszik. Csak a pénzkínálat hitelexpanzió formájában megvalósuló,
folyamatos és aránytalan növekedése táplálhatja azt a spekulatív őrületet – vagy „irracionális mértékű bőséget” –, mely az összes részvénypiaci fellendülésre jellemző.67
65 Ez igaz a jelenlegi (2001-es) japán recesszióra is.
66 Így hát nem kellene meglepődnünk azon, hogy a fellendülési

szakasz egyesíti a fogyasztási cikkek és szolgáltatások relatív árcsökkenését – ennélfogva az olyan tőzsdén jegyzett értékpapírok árcsökkenését is, melyek megfelelnek a termelési struktúra utolsó szakaszához legközelebb lévő vállalatoknak – azokkal a tőzsdén jegyzett értékpapíroknak az árnövekedésével, melyek a fogyasztástól legtávolabb működő vállalatoknak felelnek meg. Amint arra Fritz Machlup rámutat:
„A keresletnek a fogyasztási cikkektől az értékpapírokhoz történő eltolódása a „megtakarítás”. Általános feltevés, hogy egy jelentős áreltolódás nem csak fogyasztási cikkek és értékpapírok, hanem fogyasztási cikkek és termelési javak között is létrejöhet. Különösnek tűnhet, hogy a fogyasztási cikkek árcsökkenésének másfelől meg kellene felelnie két másik kategória termékeinek áremelkedésének
is. Ez azonban egyáltalán nem bonyolult, mivel a tőkejavak jogcímeinek áremelkedése tulajdonképpen magában foglalhatja maguknak a tőkejavaknak az áremelkedését is.” (Fritz Machlup, The Stock
Market, Credit and Capital Formation, 70–71. oldal)
67 A részvényárfolyamok folyamatos növekedése nem megmagyarázható a javuló termelési körülményekkel vagy az önkéntes megtakarítás növekedésével, egyedül csak az inflációs hitelkínálattal. Egy
maradandó fellendülés csakis inflációs hitelkínálat eredménye lehet. (Ugyanott, 99. oldal és 290. oldal.)
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15. A KONJUNKTÚRACIKLUS BANKSZEKTORRA
KIFEJTETT HATÁSAI
Elemzésünk e pontjánál a konjunktúraciklust és a bankszektort összekapcsoló hatások és tényezők már nyilván könnyedén azonosíthatók. Mindjárt a legelején fel
kell ismernünk, hogy a konjunktúraciklus abból a hitelexpanzióból fakad, melyet
a bankszektor idéz elő azon jogi kiváltságával, mely részleges tartalékkal képzett,
látra szóló letéti szerződések megkötését teszi lehetővé. Mi több, a 4. fejezetben
már láthattuk, hogy ez a kiváltság ad magyarázatot a bankipar fúziók felé hajló tendenciájára, mivel minél nagyobb egy bank relatív mérete a piacon, annál nagyobbak
a lehetőségei a megfelelő hitelintézeti elszámolóház által nem korlátozott hitelexpanzióra. Ráadásul a banki konszolidáció lehetővé teszi a részleges készpénztartalékok jobb „kezelését”, megengedve a bankok számára, hogy alacsonyabb központi
egyenlegekkel is teljesíthessék a normál pénzkivéteket.
Mindazonáltal az 5. fejezetben láttuk, hogy hogyan idéz elő a hitelexpanziós folyamat egy elkerülhetetlen válság- és kiigazítási időszakot, mely során a bankok vagyonának könyv szerinti értékének nagy része köddé válik; ráadásul – legalábbis a
marginális, kevésbé ﬁzetőképes bankok esetében – széles körű emelkedés mutatkozik a pénzkeresletben és a betétek lejárat előtti kivételében is. Ez tehát magyarázatul szolgál arra tényre, hogy a bankárok kikényszerítették egy olyan nyilvános intézmény, a „központi bank” létrehozását, melyet arra terveztek, hogy egy úgymond
végső mentsvárként szolgáljon a bankoknak az oly veszélyes gazdasági visszaesés
szakaszaiban. A bankárokat – a késedelem, valamint a betétek idő előtti kivétének
következményeképpen – gyötrő nehézségek és nyomasztó aggodalmak a helyreigazítás és a gazdasági visszaesés alatt még tovább erősítik a bankfúziók felé hajló tendenciát. Ily módon valójában a bankok képesek a ﬁzetésképtelen személyeket egyformán kezelni, a ﬁzetési hátralékok kezelésében jelentős méretgazdaságosságot elérni, és el tudják kerülni az olyan marginálisan ﬁzetésképtelen helyzetet, amelyben
akkor találnák magukat, ha kintlévő kölcsöneiknek nagyobb százaléka nem teljesítő
lenne, vagy ha az emberek kevesebb bizalommal viseltetnének irántuk.
Levonhatjuk hát a következtetést, hogy a részleges tartalékkal működő bankszolgáltatás kiváltságos gyakorlásában benne rejlő tendencia konszolidációhoz vezet, és
arra ösztönzi a bankárokat, hogy hozzanak létre és tartsanak fenn szoros kapcsolatot a központi bankkal – ez ugyanis az egyetlen olyan intézmény, ami képes garantálni a válságos pillanatokban a bankok túlélését, vagyis olyan helyzetekben, melyeket rendszeresen maguk a bankok hoznak létre. Mi több, a központi bank irányítja,
hangolja össze és szervezi a hitelexpanziót arról megbizonyosodva, hogy a bankok
az expanziót többé-kevésbé egyetértésben végzik, és hogy egyik sem tér el túlzottan
az elfogadott sebességtől.
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16. MARX, HAYEK ÉS A NÉZET, MELY SZERINT
A PIACGAZDASÁGOK SZEMPONTJÁBÓL
A GAZDASÁGI VÁLSÁGOK LÉNYEGESEK
Érdekes, hogy Marx a kapitalista gazdasági rendszerről szóló elemzésében alapvetően a piacon tapasztalható egyensúlyhiányok és összhangtalanságok tanulmányozására összpontosít. Ez megmagyarázza a tényt, miszerint a marxista nézet elsősorban a piaci egyensúlyhiánnyal foglalkozik, és hogy időnként rendkívüli mértékben még egybe is vág a piaci folyamatoknak az osztrák iskola közgazdászai
– főként maga Mises és Hayek – által elvégzett lendületes elemzésével. Az egyik
különösebb pont, melyben létezik bizonyos mértékű egyetértés, pontosan a kapitalista rendszert szisztematikusan romba döntő válságok és recessziók elméletével
hozható összefüggésbe. Érdekes hát annak észrevételezése, hogy a marxista tradíció
bizonyos írói – mint például az ukrán Mihail Ivanovics Tugan-Baranovszkij (1865–
1919) – arra a következtetésre jutottak, hogy a gazdasági válságok a különböző termelési ágazatok közötti tendenciózus aránytalanságból erednek. Az aránynak ezt
hiányát Tugan-Baranovszkij a kapitalista rendszer velejárójának tartotta.68 Baranovszkij szerint a válságok azért alakulnak ki, mert
a termelés megoszlásának arányossága többé nem valósul meg: egy építkezés során használt gépezetre, eszközökre, burkolólapokra és faanyagra már kevésbé van szükség, mint
azelőtt, hiszen kevesebb az vállalatok száma. A termelési eszközök gyártói azonban nem
vonhatják ki tőkéjüket a vállalataikból; ráadásul az épületek, gépek stb. formájában bevont
tőke fontossága a termelés folytatására kötelezi a gyártókat – ha nem így tennének, a kihasználatlan tőke nem kamatozna. Így a termelőeszközök gyártása túlzott mértékű lesz.69

Nyilvánvaló, hogy az e mögött az elemzés mögött álló gazdasági okfejtés nagy hasonlóságot mutat a konjunktúraciklus osztrák elmélete mögött állóval. Valójában
maga Hayek is Tugan-Baranovszkijt nevezi meg a Prices and Production című
könyvében ismertetett cikluselmélet előfutáraként.70
68 Tugan-Baranovszkij, Industrial Crises in Contemporary Britain (A modern Nagy-Britannia ipari

válságai). Spanyol fordítás: Lecturas de economía política, szerk. Francisco Cabrillo (Madrid: Minerva Ediciones, 1991), 190–210. oldal.
69 Ugyanott, 205. oldal.
70 „A német szakirodalomban hasonló nézeteket fogadtattak el főként Karl Marx írásai. M. TuganBaranovszkij munkája Marx munkásságán alapul; Tugan-Baranovszkij munkája pedig Spiethoff és
Cassel professzorok későbbi munkáihoz szolgáltatta a kiindulópontot. Annak a mértékét, hogy az ezen
előadások során felállított elmélet mennyire függ össze a két előbb említett professzoréval, különösen
Spiethoff professzoréval, aligha szükséges hangsúlyozni.” (Hayek, Prices and Production, 103. oldal)
Lásd még Hayek, The Pure Theory of Capital, 426. oldal; Alec Nove írását a The New Palgrave: A
Dictionary of Economics (szerk. John Eatwell, Murray Milgate, és Peter Newman, London: Macmillan,
1987) 4. kötetének 705–706. oldalán.
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Továbbá fontos megjegyezni azt is, hogy egy ideig Hayek Marxhoz hasonlóan
maga is úgy hitte, hogy a gazdasági válságok a kapitalista gazdasági rendszer velejárói, habár Hayek egy olyan rugalmas pénzügyi és hitelrendszer megtartásának szükséges áraként gondolkodott róluk, mely rendszer expanziója mindenkor képes lenne
„garantálni” a gazdasági fejlődést. Hayek kimondottan azt bizonygatta, hogy a gazdasági válságok
a hitelezés modern szerveződésének igazi természetéből fakadnak. Egészen addig, amíg
a bankhitelt a gazdasági fejlődés eszközeként használjuk, el kell tűrnünk az ennek eredményeként fellépő konjunktúraciklusokat. A ciklusok bizonyos értelemben véve azt az
árat jelentik, amit azért a fejlődési sebességért ﬁzetünk, ami meghaladja azt a szintet, melyet az emberek önként, megtakarításaik által lehetővé tudnának tenni, és melyet emiatt
úgy kell belőlük kicsikarni. És még ha hiba is azt feltételezni –ahogy azt a válságok kiújulása bizonyíthatja is –, hogy ily módon leküzdhető a haladás útjában álló összes akadály, belátható, hogy a fejlődés nem gazdasági természetű tényezői – mint például a technológiai és kereskedelmi tudás – oly mértékben bővülnek, amiről nem szívesen mondanánk le.71

Az „arányosság hiányával” foglalkozó tanok hibája abban rejlik, hogy figyelmen kívül hagyják egy
hasonló – a bankrendszer kiváltságos működtetésének formájában meglévő – hiányosság monetáris és
intervencionista természetét, képtelenek felismerni a rossz megoldások észlelésének és kijavításának
vállalkozói tendenciáját – állami beavatkozás híján –, illetve naivan úgy feltételezik, hogy a kormányzati gazdasági hatóságok sokkal mélyrehatóbb tudás birtokában vannak ezen hatásokról, mint a piacon
szabadon tevékenykedő vállalkozói hálózat tagjai. Lásd Mises, Human Action, 582–583. oldal.
71 Hayek, Monetary Theory and the Trade Cycle (Pénzügyelmélet és a kereskedelmi ciklus), 189–
190. oldal. 1929-ben a fiatal Hayek hozzátette, hogy véleménye szerint egy merev bankrendszer megelőzhetné ugyan a válságok kialakulását, viszont „a gazdasági rendszer stabilitását csak a gazdasági fejlődés féken tartásának árán lehet megszerezni”. Erre a következtetésre jut:
„Nem túlzás azt állítani, hogy az emberek gazdasági felvilágosultságának jelen állapotában nemcsak hogy lehetetlen lenne egy ilyen rendszert a gyakorlatban bevezetni, de a rendszernek még az elméleti igazolása is bizonytalan lenne.” (Ugyanott, 191. oldal)
Hayek maga is elismerte, hogy következtetése nagyobb mértékben alapul az intuíción és a nem
gazdasági természetű tényezőkön, mint egy szigorú elméleti elemzésen; nem meglepő tehát, hogy
mindössze néhány évvel később Prices and Production és a Monetary Nationalism and International
Stability (Pénzügyi nacionalizmus és nemzetközi stabilitás) című könyveiben megváltoztatta véleményét: indítványozta az állandó pénzkínálatot és hirdette a százszázalékos kötelező tartalékra való igényt
a bankszolgáltatásban. A „Hayek, Business Cycles and Fractional Reserve Banking: Continuing the
De-Homogenization Process” (Hayek, a konjunktúraciklusok és a részleges tartalékkal működő bankrendszer: a dehomogenizácós folyamat folytatása) című, a The Review of Austrian Economics (1996, 9.
évfolyam, 1. szám) nevű lapban megjelent cikkben Walter Block és Kenneth M. Garschina éles kritikát fogalmaz meg a fiatal Hayek 1929-ben tett ezen állításairól. Alapos latolgatás után azonban Hayek
észrevételeit talán más megvilágításból kellene értelmezni. Már 1925-ben – radikális megoldásként a
konjunktúraciklusokra – indítványozta az 1844-es Bank Charter Act által előírtakhoz való visszatérést
és a bankok birtokában lévő látra szóló betétek százszázalékos kötelező tartalékalapjának létrehozását.
Ezért talán bölcsebb lenne Hayek 1929-ben (a Monetary Theory and the Trade Cycle című könyvben)
tett kijelentéseit inkább az 1928 szeptemberében Zürichben, a Verein für Sozialpolitik (Szociálpoliti-
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Hayek e korai – Marxéval részben egybevágó – tézise csupán akkor lenne megalapozott, ha a konjunktúraciklusok valódi osztrák elmélete nem derített volna fényt
arra, hogy a gazdasági válságok milyen súlyosan károsítják a termelési struktúrát, és
okozzák egyúttal a felhalmozott tőke széles körű fogyasztását is. E hatások bármely
társadalom harmonikus fejlődését komolyan hátráltatják. Mi több – és ez még fontosabb –, az itt elvégzett elméleti, jogi és gazdasági elemzés annak a bizonyítását tűzi
ki célul, hogy a gazdasági válságok nem elmaradhatatlan melléktermékei a piacgazdaságoknak, hanem éppen ellenkezőleg: a kormányok által a bankokra ruházott
azon kiváltságokból erednek, melyek engedélyezik számukra – a monetáris látra
szóló betéteket illetően –, hogy a magántulajdon tradicionális jogi alapelvein kívül
tevékenykedjenek, vagyis azokon az elveken kívül, melyek a piacgazdaságok szempontjából létfontosságúak. A hitelexpanzió és a gazdasági ciklusok tehát a pénzügyi
banki letéti szerződésekben foglalt tulajdonjogok intézményesen kikényszerített megsértéséből fakadnak. Ennélfogva a válságok semmiképpen nem a kapitalista rendszer
velejárói, továbbá nem merülnek fel elkerülhetetlenül egy olyan piacgazdaságban,
mely a létfontosságú jogi keretét alkotó általános jogi alapelvek keretén belül működik
– azaz egy olyan gazdaságban, melyben a kiváltságok adományozása nem általános.
Létezik egy második kapocs is, mely a marxizmust és a konjunktúraciklusok
osztrák elméletével összeköti. Ha csakugyan volt olyan ideológia, mely igazolta
és táplálta az osztályharcot, megerősítve ezáltal a közhiedelmet, miszerint a munkaerőpiacok szigorú szabályozása és ellenőrzés alatt tartása szükséges, és ezáltal
„meg lehet védeni” a dolgozókat a vállalkozóktól és azok kizsákmányoló természetétől, akkor az pontosan a marxista ideológia volt. Így a marxizmus kulcsfontosságú és talán akaratlan72 szerepet játszott a munkaerőpiacok merevségének igazolásá-

kai Egyesület) előtt tartott előadás kontextusában értelmezni, nem pedig a többi tanulmányának kontextusában. (Ez az előadás szolgált Hayek 1929-es könyvének alapjául.) Hayek beszédét olyan profeszszorok vetették szigorú vizsgálat alá, akik igen kevéssé hajlottak arra, hogy általuk túlságosan eredetinek vagy forradalminak tartott következtetéseket fogadjanak el. Hayek a százszázalékos kötelező tartalékot illető első jóváhagyása a „The Monetary Policy of the United States after the Recovery from the
1920 Crisis” (Az Egyesült Államok monetáris politikája az 1920-as válságból való felépülés után) című
cikkének 12. számú megjegyzésében jelent meg (29. oldal). Hayek a hitelexpanzió technológiai újításra gyakorolt, vélhetően jótékony hatását illető téves és kérészéletű koncessziója a Joseph Schumpeter
Theory of Economic Development című könyvében is megtalálható naiv inflacionizmust visszhangozza. Lásd még José Antonio Aguirre bevezetőjét Böhm-Bawerk Capital and Interest című munkája 2.
kötetének spanyol nyelvű kiadásában („Introducción”, in: Böhm-Bawerk, Teoría positiva del capital
[Madrid: Ediciones Aosta/Unión Editorial, 1998], 19–22. oldal.).
72 Igazság szerint Marx a szocializmus intervencionista és szindikalista változatait maga is „utópikusnak” tartotta, sőt még azt is kijelentette, hogy a dolgozók támogatását célul kitűző szociális és munkaügyi törvényhozás változatlanul eredménytelen lenne. Ebben az értelemben teljes mértékben elfogadta a klasszikus iskolának a piacgazdaság állami szabályozása ellen szóló érveit. Marx ebben a kérdésben foglalt álláspontja semmiképpen nem kisebbíti a tényt, hogy a marxizmus egészen akaratlanul
volt a munkaerőpiacba történő beavatkozást igazoló „reformista” mozgalmak mögött húzódó fő ideológiai erő.
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ban és támogatásában, következésképpen a banki hitelexpanzió bármely szakaszát
elkerülhetetlenül követő kiigazítási folyamatok sokkal hosszadalmasabbá és fájdalmasabbá tételében is. Ha a munkaerőpiacok rugalmasabbak lennének – mely helyzet politikai szempontból csak akkor válik majd lehetségessé, ha egyszer a nyilvánosság ráeszmél, hogy milyen fájdalmas is a munkaerő-szabályozás –, a hitelexpanziót követő szükséges helyreigazítási folyamatok is jóval múlékonyabbakká és
fájdalommentesebbekké válnának.
Létezik még egy harmadik lehetséges kapcsolat is a ciklusok osztrák elmélete és
a marxizmus között: ez pedig nem más, mint a gazdasági válságok hiánya a „reálszocializmus” rendszereiben – egy olyan hiány, amelyet a múltban számos író az egekig
magasztalt. Mindazonáltal nincsen értelme arról vitázni, hogy a gazdasági válságok
nem alakulnak ki olyan rendszerekben, melyekben a termelőeszközök soha nem állnak magántulajdonban és az összes gazdasági folyamat „koordinációja” fentről, egy
hatóságok által hatóságok által diktált, kötelező erejű tervezésen keresztül történik.
Nem szabad róla elfeledkeznünk arról, hogy a depresszió pontosan azért bukkan fel
egy piacgazdaságban, mert a hitelexpanzió oly módon torzítja el a termelési struktúrát, hogy az többé nem egyeztethető össze azzal, amelyet a fogyasztók önszántukból
fenntartanának. Ezért bárhol, ahol a fogyasztóknak nincs birtokában a választás szabadsága, a termelési struktúra pedig felülről van rájuk kényszerítve, nem arról van
szó, hogy a fellendülés és a recesszió váltakozó szakaszai nem tudnak bekövetkezni;
inkább arról, hogy – ismerve most már az elméleti igazolást, fontolóra vehetjük annak a lehetőségét is –, hogy az ilyen gazdaságok folyamatosan és állandó jelleggel
válságon és recesszión mennek keresztül. Ez annak köszönhetően van így, hogy a termelési struktúra felülről van az emberekre kényszerítve és nincsen összhangban az
állampolgárok elvárásaival, illetve elméletileg lehetetlen a rendszer saját rossz megoldásainak és diszkoordinációjának helyrehozása.73 Így azt állítani, hogy egy reálszocializmus alatti gazdaság a gazdasági válságok kiküszöbölésének előnyét kínálja,
egyenértékű annak a bizonygatásával, hogy a halál egyik előnye a betegségekre való
immunitás.74 Csakugyan – a kelet-európai szocialista rezsimek bukása után, amikor a fogyasztóknak ismét megadatott a lehetőség, hogy szabadon létrehozhassák a
73 A Socialismo, cálculo económico y función empresarial című könyvet teljes egészében annak bi-

zonyítására szenteltem, hogy egy reálszocialista rendszer számára miért lehetetlen, hogy politikáin keresztül koordináló hatást fejtsen ki még a legkedvezőbb feltételek meglétének esetén is.
74 Egy diktátor nem törődik azzal, hogy a tömegek helyeslik-e arra vonatkozó döntését, hogy mekkora összeget szán az aktuális fogyasztásra, és mennyit a járulékos befektetésre. Ha a diktátor többet fektet be, és ezáltal korlátozza az aktuális fogyasztásra elérhető eszközöket, a népnek kevesebbet
eszik és még csöndben is kell maradnia. Nem alakul ki válság, hiszen az állampolgároknak nem áll
módjukban elégedetlenségüket hangoztatatni. Ahol semmilyen üzlet nincsen, ott az üzlet sem jó, sem
rossz nem lehet. Lehet éhezés vagy éhínség, depresszió viszont abban az értelemben nem, melyben
ez a kifejezés a piacgazdaság problémáinak taglalásakor használatos. Ahol az egyéneknek nem adatik
meg a választás szabadsága, nem tiltakozhatnak a termelésirányítók módszerei ellen. (Mises, Human
Action, 565–566. oldal)
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vágyaiknak leginkább megfelelő termelési struktúrát, rögtön világossá vált, hogy a
múltban elkövetett befektetési hibák mértéke és nagyságrendje jócskán elmélyítené, valamint hosszadalmasabbá és fájdalmasabbá tenné a helyreigazítási folyamatot annál, mint ami a piacgazdaságokat befolyásoló recessziós szakaszok esetében
megszokott. Világossá vált, hogy a tárgyi eszközök szocialista gazdaságokban létező
struktúrájának legnagyobb része teljességgel haszontalan volt, már ami egy modern
gazdaságra jellemző szükségleteket és célkitűzéseket illeti. Egy szóval a szocializmus kiváltja a társadalom termelési tényezőinek és tőkejavainak széles körű, erőteljes és rögzült rossz befektetését, ami sokkal, de sokkal súlyosabb a hitelexpanzió által okozottnál. Így levonhatjuk a következtetést, miszerint a reálszocializmus mély,
„krónikus depresszióba” került, azaz a termelési erőforrásokat állandó rossz befektetések jellemzik; e jelenséget még nemkívánatos konjunkturális változások is kísérték, és amelyet az egykori keleti gazdaságok több elméleti szakembere is részletekre kiterjedően tanulmányozott.75
A riasztó gazdasági nehézségek, melyekkel a volt keleti blokk gazdaságai jelenleg is szembenéznek, a több évtized folyamán elkövetett, szisztematikus gazdasági
hibákból erednek. E hibák a bankrendszer hitelexpanziójának és a hatóságok monetáris politikájának köszönhetően sokkal súlyosabbak voltak – és rövidebb idő alatt
követték el őket – a nyugaton rendszerint felbukkanóknál.

17. KÉT TOVÁBBI SZEMPONT
A hitelexpanziót történelem folyamán először a nemzeti költségvetési hiány pótlásának segédeszközeként használták. Ez kétféleképpen mehet végbe: a bankokat
utasíthatják arra, hogy hitelexpanziójuk egy részével vásároljanak fel államkötvényeket, de a kormány közvetlenül is kölcsönkérhet pénzt a bankoktól. Bár a szó szoros
értelmében ezek a hitelexpanzió példái, e tény itt nem befolyásolja közvetlenül a
kölcsönpiacot, hanem inkább a pénz létrehozásának tökéletes helyettesítője gyanánt
szolgál. Ebben az esetben valójában a hitelexpanzió a pénznek az államháztartási
hiány pótlásának érdekében történő egyszerű létrehozását eredményezi, és bármely
inflációs folyamat tradicionális hatásainak kialakulásához vezet: a jövedelem kezdeti
újrafelosztásához – mely hasonló ahhoz, ami akármelyik inflációs folyamatot követi
–, valamint a termelési struktúra eltorzulásához; utóbbihoz annyiban, hogy a kormány finanszírozza azokat a kiadásokat és közmunkákat, melyek átmenetileg módosítják a termelési struktúrát, és melyek később maradandóan nem megtarthatók
a gazdasági szereplőknek a fogyasztási cikkek és szolgáltatásokra fordított aktuális

75 Tomask

Stankiewicz, „Investment under Socialism”, Communist Economies 1, 2. szám (1989):
123–130. oldal; Jan Winiecki, The Distorted World of Soviet-Type Economies (London: Routledge,
1988 és 1991).
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kiadásain keresztül. Mindenesetre fontos különbséget tenni a valódi, mesterséges
fellendülést és konjunktúraciklust előidéző hitelexpanzió, illetve az új pénz puszta
létrehozása és állami kezekbe történő helyezése között, mely utóbbi egy olyan eljárás, ami az inflációs adó jellegzetes hatásaival jár.76
Az utolsó megfontolandó szempont a konjunktúraciklusok nemzetközi természetével kapcsolatos. Az olyan gazdaságok, melyek nemzetközileg oly mértékben integrálódottak, mint a modern gazdaságok általában, a hitelexpanziós folyamatokat egymással egyidejűleg kezdeményezik – ennek hatásai pedig nagyon gyorsan továbbterjednek a világ összes piacára. Amíg az aranyalap volt az uralkodó, minden ország
hazai hitelexpanzióra való kapacitása automatikusan korlátozódott, e korlátot pedig
az arany állandó kiáramlása akadályozta meg az olyan országokból, melyek az inflációt ügyesebben tartották kordában. Az aranyalap elhagyásával, a rugalmasabb átváltási árfolyamok megvalósultával és a pénzügyi nacionalizmus győzelmével minden ország szabadon folytathatott hitelexpanziós politikákat – ám ez egy olyan inflációs versenyt idézett elő, mely az országokat egymás ellen uszította. Csak egy nagyon nagy kiterjedésű és integrált, több – a hitelexpanziót megtagadó, illetve egymás között rögzített átváltási árfolyamokat fenntartó – nemzetet magában foglaló
gazdasági terület lesz képes önmagát a határain túli általános hitelexpanzió káros hatásai alól – viszonylagosan, nem teljesen – felszabadítani. Mindazonáltal az inﬂáció
hatásai még egy ilyen gazdasági területen belül is érezhetőek lehetnek, amennyiben
e terület és a rajta kívül eső országok – melyek egy monetáris expanziós folyamatot
kénytelenek elszenvedni – között nem kerül megállapításra egy rugalmas átváltási
ráta. Igaz, hogy a rögzített árfolyamok lehetnek azon korlátozások (tökéletlen) behelyettesítői, melyeket az aranyalap minden egyes ország pénzkínálatának kölcsönök
formájában történő megnövelésének képességére szabott ki. Ez azonban konzisztens
azzal a ténnyel, hogy a külső expanziónak a körültekintőbb monetáris politikát folytató nemzetekre gyakorolt negatív hatása csak a rugalmas átváltási árfolyamok bevezetésével enyhíthető.
A gazdasági válságok végleges megszüntetése minden esetben megkívánja majd
a pénzügyi rendszer világméretű reformját. E reformot nagy vonalakban a könyv kilencedik és utolsó fejezetében vázolom fel.

76 A költségvetési hiányok óriási mértékű megnövekedése az 1980-as évek általános jellemzője volt
– különösen Spanyolországra jellemző ez –, és mindössze annyi hatása volt, hogy meghosszabbította az
expanziós időszakokat, illetve késleltette és súlyosbította az ezek után következő recessziókat. E közvetlenül monetizált deficitek negatív hatásai egyesültek a hitelexpanzió káros hatásaival, mely kapcsolat eredményeként az erőforrások allokációjának terén észlelhető még nagyobb összhangtalanságok és
a szükséges helyreigazítási folyamat kezdetének eltolódása volt tapasztalható.
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18. A CIKLUS EMPIRIKUS BIZONYÍTÉKAI
Ebben a részben azt fogjuk tanulmányozni, hogy a konjunktúraciklus korábbi
részekben már bemutatott elmélete hogyan hozható összhangba a gazdasági események
előzményeivel – más szóval azt fogjuk mérlegelni, hogy elméleti elemzésünk megfelelő
vázlatul szolgál-e a fellendülés és recesszió azon jelenségeinek értelmezéséhez, melyek
a múltban már megtörténtek, és újra-újra megtörténnek. Azt vesszük hát fontolóra,
hogy a történelmi események – mind a távoli múlt, mind a közelmúlt eseményei –
hogyan szemléltetik vagy hozhatók összhangba az általunk felállított elmélettel.
Mindazonáltal fontos a konjunktúraciklusok történelmi értelmezésére vonatkozó
ﬁgyelmeztetéssel kezdeni. A „pozitivista” iskola feltevéseivel ellentétben számunkra az empirikus bizonyíték önmagában nem elegendő egy a közgazdaságtan területéhez tartozó tudományos elmélet megerősítésére vagy megcáfolására. Szándékosan
állítottuk, hogy célunk annak a tanulmányozása, hogy a történelmi események hogyan „szemléltetik” az elemzésünk során begyűjtött elméleti következtetéseket, illetve hogy hogyan „hozhatók összhangba” azokkal, és nem pedig egy olyan empirikus vizsgálat elvégzésére törekszünk, mely lehetővé teszi számunkra elemzésünk
érvényességének meghamisítását, megerősítését vagy bebizonyítását. Noha igaz lehet ugyan, hogy nem ez az alkalmas hely a „pozitivista metodológia”77 logikai hi-

77 A pozitivista

metodológia kritikai elemzésének összefoglalása, valamint a témával kapcsolatos
legfontosabb írások rövid bibliográfiája megtalálható a „Método y crisis en la ciencia económica” című
cikkünkben (Hacienda pública española 74 [1982]: 33–48. oldal). További információért lásd még másik, „The Ongoing Methodenstreit of the Austrian School” (Az osztrák iskola folyamatban lévő metodológiai csatája) című cikkünket (Journal des Économistes et des Études Humaines 8, 1. szám [1998.
március]: 75–113.oldal). Az osztrák iskola metodológiai eszméi a szocialista gazdasági számítások vitatásával párhuzamban bontakoztak ki, és a pozitivista metodológia kritikája e vitának az egyik legérdekesebb mellékterméke. Amitől a szocializmus intellektuális tévedéssé válik – például a szükséges
gyakorlati információ központosított módon történő megszerzésének lehetetlensége – valójában magyarázattal szolgálnak arra, hogy a közgazdaságtanban miért nem lehetséges az empirikus események
közvetlen megfigyelése, sem bármely elmélet empirikus vizsgálata, sem, dióhéjban összefoglalva: a jövőbeni események helyét és idejét illető konkrét előrejelzések megtétele. Ez azért van, mert a közgazdaságtan kutatási tárgya azokból az eszmékből és ismeretekből áll, melyeket az emberek cselekedeteikkel összefüggésben birtokolnak és hoznak létre – és ez az információ folyamatosan változik, igen öszszetett és egy szakember sem – de még egy központi tervező iroda sem – mérheti fel, vizsgálhatja vagy
ragadhatja meg. Ha a társadalmi eseményeket fel lehetne mérni, a gazdaságelméleteket pedig empirikus módon vizsgálni lehetne, a szocializmus is lehetségessé válna. A szocializmust ellehetetlenítő tényezők bizonyítják, hogy a pozitivista metodológia alkalmazhatatlan. Így a szociális társadalom „eseményei” „spirituális” természetüknél fogva csak történelmi távlatból értelmezhetők, ez pedig mindig
megkívánja egy előzetesen felállított elmélet meglétét. Lásd Mises, Theory and History (New Haven,
Conn.: Yale University Press, 1957); Hayek, „The Facts of the Social Sciences”, in: Individualism
and Economic Order, 57–76. oldal; Hayek, The Counter-Revolution of Science (Glencoe, Ill.: Free
Press, 1952; Indianapolis, Ind.: Liberty Press, 1979); Bruce Caldwell, Beyond Positivism: Economic
Methodology in the Twentieth Century (London: George Allen and Unwin, 1982; 2. kiadás: London:
Routledge, 1994), 117–138. oldal.
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ányosságaival foglalkozó teljes kritikai elemzés visszaadására, az azonban világos,
hogy a szociális társadalom tapasztalata mindig „történelmi”, azaz rendkívül összetett eseményekből áll, melyek megszámlálhatatlan „változót” foglalnak magukban.
E változókat lehetetlen közvetlenül megﬁgyelni; csupán egy előzetesen felállított elmélet fényében értelmezhetők. Ráadásul mindkét – végtelenül komplex – eset speciﬁkus szerkezetével együtt helyzetről helyzetre változik, és így, noha a legnagyobb
jelentőséggel bíró jellegzetes és mögöttes erőket ugyanannak gondolhatnánk, sajátságos történelmi természetük egyik adott esettől a másikig szintén jelentős mértékben változik.
Minden egyes cikluselmélet a történelmi események különböző összeválogatását és értelmezését nyújtja, és ez a tény nagy jelentőséget tulajdonít az előző rendszernek. Mindezt azáltal, olyan módszertani, s nem pozitivista, eljárásokat alkalmaz,
amelyek lehetővé teszik a valóság helyénvaló értelmezését. Ennélfogva nem létezik megcáfolhatatlan történelmi bizonyíték, de olyan még ennél is kevesebb, ami
képes lenne megerősíteni egy elmélet megalapozottságát vagy megalapozatlanságát. Így hát nagyon elővigyázatosnak és alázatosnak kell lennünk egy elmélet empirikus módon történő megerősítésének reményében. Legrosszabb esetben meg kell
elégednünk azzal, hogy felállítunk egy olyan, logikailag összefüggő elméletet, aminek elemző érveléseinek megfelelő láncolata a lehető leginkább mentes a logikai hiányosságoktól és mely az emberi cselekvés nélkülözhetetlen alapelvein nyugszik
– „szubjektivizmus”. Most, hogy rendelkezésünkre áll ez az elmélet, a következő lépés annak az ellenőrzése, hogy mennyire jól hangolható össze a történelmi eseményekkel és mennyire teszi lehetővé számunkra, hogy a valós történéseket más alternatív elméleteknél általánosabb, kiegyensúlyozottabb és alkalmasabb módon értelmezzük.
E szempontok különösen relevánsak a konjunktúraciklus elméletének szempontjából. Amint arról F. A. Hayek is említést tett, a „szcientisztikus” állásfoglalás szerint, mely egészen eddig uralta a közgazdaságtant, csak az empirikus értelemben kifejezett, mérhető nagyságrendekre érvényes és alkalmazható gazdaságelméletekre
fordítanak elég ﬁgyelmet. Hayek így fogalmazott:
Aligha tagadható, hogy egy ilyen igény meglehetősen önkényesen korlátozza a tényeket,
melyek a való világban megtörténő események lehetséges okaiként válnak majd elfogadottá. Ez a gyakran naivan, egy tudományos eljárás követelményeként elfogadott nézőpont néhány meglehetősen paradox következménnyel jár. Természetesen rengeteg olyan
ténynek vagyunk birtokában, ami a piacra és a hasonló társadalmi struktúrákra vonatkozik, de amelyeket nem tudunk felmérni és melyekről igazából csupán némi nagyon pontatlan és általános információval rendelkezünk. És mivel e tények hatásai – semmilyen
adott esetben – nem bizonyíthatók mennyiségi információval, azokat ﬁgyelmen kívül
hagyják az emberek, akik megesküdtek, hogy csak az általuk tudományos bizonyítéknak tekintett dolgokat ismerik el: így továbbra is boldogan hisznek benne, hogy csupán
az általuk felmérhető tényezők relevánsak. Az aggregált kereslet és a teljes foglalkoztatottság közötti összefüggés például csak hozzávetőleges lehet, de mivel csak erről az ösz-
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szefüggésről vannak mennyiségi adataink, ez az egyetlen elfogadott ok-okozati kapcsolat. Ezen az alapon így létezhet jobb „tudományos” bizonyíték is egy olyan téves elméletre – mely elfogadásra kerül majd, hiszen „tudományosabb” –, mint egy érvényes értelmezésre, mely elegendő mennyiségi bizonyíték hiányában visszautasításra kerül.78

A fenti figyelmeztetések és tényezők figyelembevételével ebben a részben azt
vesszük szemügyre, hogy a fellendülés és recesszió múltbeli ciklusainak történelmi
adatai milyen kiválóan egybevágnak a ciklus általunk felállított elméletével.
A szakasz végén továbbá áttekintjük majd azokat a tanulmányokat, amelyek a
konjunktúraciklus osztrák elméletének empirikus vizsgálatára irányultak.

Az ipari forradalmat megelőző konjunktúraciklusok
a) Lehetetlen lenne itt – akár tömören is – felölelni a világ gazdaságaira az ipari forradalmat megelőzően ható fellendülés és recesszió váltakozó ciklusait. Mindazonáltal igen szerencsésnek mondhatjuk magunkat, amiért egyre több és több,
a gazdaságtörténetről szóló munka elérhető számunkra; ez ugyanis nagyban elősegíti a konjunktúraciklus elméletének a múlt specifikus gazdasági eseményeire
történő alkalmazását. Kezdhetnénk Carlo M. Cipolla azon munkáinak említésével, melyek a firenzei gazdaságot a 14. század közepén és a 16. században utolérő
– a 2. fejezetben már taglalt – válságokkal foglalkoznak.79 Ahogy láthattuk, hogy
Cipolla R. C. Mueller tanulmányait80 követve dokumentálta a firenzei bankok által a 14. század elején elindított hitelexpanziót.81 Az eredmény jelentős gazdasá78

Hayek ezeket a gazdaságelméletek (különösen a ciklus elméletének) empirikus módon történő
vizsgálatának nehézségeire vonatkozó fontos megfigyeléseit 1974. december 11-én, a Nobel-díj átvételekor tartott köszönőbeszédében fogalmazta meg. Lásd az American Economic Review című lapban
1989 decemberében megjelent „The Pretence of Knowledge” (A tudás színlelése) címmel írott cikkét.
Hayek ugyanitt megjegyzi:
„A széles körű munkanélküliség lehetséges valódi okát a közgazdászok szcientisztikus gondolkodású többsége figyelmen kívül hagyta, mivel működése nem volt mérhető nagyságrendek közötti kapcsolatok közvetlen megfigyelésével, így a mennyiségileg mérhető, felszíni jelenségekre való csaknem
kizárólagos összpontosítás olyan politikát eredményezett, ami csak rontott a helyzeten.” (5. oldal)
79 Carlo M. Cipolla, The Monetary Policy of Fourteenth-Century Florence (Berkeley: University
of California Press, 1982); illetve Money in Sixteenth-Century Florence (Berkeley: University of
California Press, 1989).
80 R. C. Mueller, „The Role of Bank Money in Venice: 1300–1500”, 47–96. oldal; The Venetian
Money Market: Bank, Panics, and the Public Debt, 1200–1500.
81 Carlo Cipolla szó szerint a következőket jelentette ki: „Azon időszak bankjai már eljutottak addig a fejlődési pontig, hogy a pénzforgalom sebességének megnövelése mellett már a pénzt is elő tudták állítani.” (Cipolla: The Monetary Policy of Fourteenth-Century Florence [A tizennegyedik századi
Firenze monetáris politikája], 13. oldal.)

bank_1_tord.indd 360

2014.10.02. 11:25:05

A KONJUNKTÚRACIKLUS ELMÉLETÉNEK TOVÁBBI SZEMPONTJAI

361

gi fellendülés volt, ami a mediterrán térség pénzügyi és kereskedelmi központjává varázsolta Firenzét. Mindazonáltal olyan események láncolata, mint például az angliai csőd, a tőke kivonása Nápolyban, valamint a firenzei kincstárjegyek
összeomlása egy elkerülhetetlen válság kezdetét váltotta ki, mely válság egy széles körben elterjedt bankcsőd és a piacon zajló hitelszigorítás – vagy ahogy akkoriban nevezték mancamento della credenza – formájában nyilvánult meg. Cipolla
rámutat, hogy a válság a vagyontartalék tekintélyes részének pusztulását eredményezte, és az ingatlanárak, melyek azelőtt csillagászati magasságokba szöktek,
korábbi értéküknek a felére zuhantak vissza – ráadásul még egy ilyen mértékű árzuhanás sem volt elegendő ahhoz, hogy elég vevőt vonzzon. Cipolla szerint a fellendülési folyamat megkezdődéséhez harminc évre (1349-től 1379-ig) volt szükség. Véleménye szerint a fellendülésben a fő szerepet a végzetes kimenetelű pestis játszotta, mely
megszakította az ördögi deﬂációs spirált. Mivel a lélekszám hirtelen és drámai módon lecsökkent, az egy főre eső elérhető valuta összege megemelkedett. A pestist követő három
év folyamán továbbá a pénzverde kibocsátása magas szinten maradt. Következésképpen
az egyenlegek szokatlanul magasak voltak, és nem voltak felhalmozva: a túlélők körében
eluralkodott a költekezési hajlam. Az árak és a bérek ezért megemelkedtek.82

A 2. fejezetben kritikai elemzésnek vetettük alá annak módját, ahogyan Cipolla
alkalmazta ama monetáris elméletet, mely a firenzei monetáris folyamatokról
alkotott értelmezése mögött rejlik.
b) A Cipolla által másodikként, részletekbe menően tanulmányozott gazdasági válság teljes egésze szintén megmagyarázható a konjunktúraciklus osztrák elméletével. E válság magában foglalja a Firenzében a 16. század második felében lezajló hitelexpanziót. Cipolla magyarázata szerint konkrétan
a Ricci Bank ügyvezetői a közpénzeket annak céljára használták fel, hogy létrehozzák a
hitelexpanziós politika pénzügyi alapját. A Ricci Bank ﬁrenzei piacból való kiemelkedése nyilván arra csábította a többi bankot, hogy igyekezzen felülmúlni annak hitelexpanziós politikáját.83

Cipolla szerint a firenzei gazdaság az 1560-as évek folyamán igen aktív volt,
és a hitelláz is nagy lendületet adott neki. Az 1570-es évek elején azonban a
helyzet egy súlyos likviditási megszorításban csúcsosodott ki, ami aztán a teljes
bankrendszerre hatással volt. A krónikások érzékletes leírásával élve a bankárok
„csak papíron” fizettek. A válság fokozatosan súlyosbodott, majd az 1570-es

82 Ugyanott, 48. oldal.
83 Cipolla, Money in Sixteenth-Century
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évek közepén aztán hevesen kirobbant, amikor a városban „komoly pénzhiány”
(defláció) és hitelszigorítás volt érezhető. Cipolla állítása szerint
a hitelsokszorozó hirtelen természetellenes módon kezdett működni, a ﬁrenzei piac működését pedig elfojtotta egy, a hitelmegszorítás által gerjesztett likviditási válság, ami
mind intenzitását, mind hosszát tekintve kivételes súlyosságú volt. A krónikás feljegyzéseiben, a kereskedők leveleiben és a korabeli tiltó rendelkezésekben örökös aggódó utalásokat találunk a pénzügy és a hitel „megszigorítására”, a bankokra, melyek nem „számláltak” – vagyis nem ﬁzettek ki készpénzt –, és arra, hogy hiányzott az a pénz, amiből a
dolgozók szombatonkénti ﬁzetése esedékes lett volna.84

Így a hitelexpanzió és a fellendülés után depresszió következett, melynek
köszönhetően a kereskedelem összeszűkült, és a csődök is gyakorivá váltak.
Ennél a pontnál pedig a firenzei gazdaságban egy hosszú ideig tartó hanyatlási
folyamat vette kezdetét.
c) A 2. fejezetben már említettünk más hitelexpanziós folyamatokat is, melyek elkerülhetetlenül vonták maguk után a gazdasági válságok kialakulását. Megvizsgáltuk például a velencei Medici Bank esetét – hitelbővítését követően a bank
1492-ben végül csődbe ment. Ramón Carandét követve továbbá tanulmányoztuk
az V. Károly minden Sevilla téri bankárját érintő expanziós folyamatot és bankcsődöt is. Hasonlóképpen mérlegeltük a John Law spekulatív és financiális expanziójából fakadó, Franciaországra a 18. század elején lesújtó komoly depreszsziót; ezt az expanziót számos író – többek között maga Hayek is – részletekbe
menően elemezte.85

Az ipari forradalom után következő konjunktúraciklusok
A napóleoni háborúk kitörésével, az ipari forradalom megkezdődésével és a
részleges tartalékkal működő bankrendszer elterjedésével a konjunktúraciklusok
nagyobb rendszerességgel kezdtek el újra és újra megjelenni, illetve szert tettek
a legjelentősebb, jellemző – az e könyvben ismertetett elmélet által azonosított –
vonásokra. A következőkben érintőlegesen kitérünk a 19. század eleje óta fellépő
jelentősebb ciklusok dátumaira és tulajdonságaira.
1. Az 1819-es pánik. Ez leginkább az Egyesült Államokat érintette és főként Murray
N. Rothbard tanulmányozta egy, a témában immár klasszikusnak számító könyvben. A pánikot egy mind bankjegyek, mind kölcsönök formájában lezajló hitel- és

84 Ugyanott, 111. oldal.
85 Lásd Hayek, „First Paper Money in Eighteenth Century France”, in: The Collected Works of F. A.

Hayek, 3. kötet (The Trend of Economic Thinking), 10. fejezet, 155–176. oldal. Lásd még Kindleberger,
A Financial History of Western Europe, 98. oldal.
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pénzkínálat-expanzió előzte meg, melyek egyikét sem támogatta valós megtakarítás. Az újonnan létrehozott Bank of the United States vezető szerepet játszott e
folyamatban. Ez nagy arányú mesterséges gazdasági expanzióhoz vezetett, ami
aztán 1819-ben élesen félbeszakadt, miután a bank felhagyott a hitelexpanzióval
és követelte a más bankok birtokában lévő váltóinak kifizetését. Az ilyenkor jellemző hitelszigorítás, valamint egy mély, kiterjedt gazdasági depresszió következett, ami megakasztotta a fellendülés alatt elindított befektetési projekteket, valamint a munkanélküliséget is megnövelte.86
2. Az 1825-ös válság. Ez egy elsősorban Angliát sújtó válság volt. Jellemző volt rá
a szembetűnő hitelexpanzió, melyet a termelési struktúra meghosszabbításának,
azaz a fogyasztástól legtávolabbi szakaszok finanszírozására használtak – ez a finanszírozás alapvetően az első vasútvonalakba és a textilipar fejlesztésébe történő befektetésből állt. 1825-ben aztán kitört a válság, ami egy 1832-ig tartó depressziót idézett elő.
3. Az 1836-os válság. A bankok újfent hitelexpanzióba kezdtek, ez pedig egy olyan
fellendüléshez vezetett, aminek folyamán a bankvállalatok és -társaságok száma megsokszorozódott. Az új kölcsönökből finanszírozták a vasútépítést, a vas-,
szén- és acélipart, illetve – mint új energiaforrást – a gőzgépet is kifejlesztették.
1836 elején az árak elkezdtek felfelé ívelni. A válság akkor akadt meg, amikor
a bankok annak fényében döntöttek kölcsöneik növelésének megállítása mellett,
hogy egyre nagyobb mennyiségű, az országból kiáramló, főként az Egyesült Államokba tartó aranytartalékot veszítettek el. 1836-tól kezdődően az árak zuhanásba kezdtek, a bankok pedig vagy csődbe mentek, vagy beszüntették a fizetést.
Mindez egy 1840-ig tartó mély depressziót eredményezett.
4. Az 1847-es válság. 1840-től kezdve a hitelexpanzió folytatódott az Egyesült Királyságban, majd egész Franciaországban és az Egyesült Államokban is elterjedt.
Több ezer mérföldnyi vasúti sínt fektettek le, és a részvénypiac egy olyan irgalmatlan növekedés időszakába lépett, mely leginkább a vasúti részvények számára volt előnyös és kedvező. Ezzel egy olyan spekulatív mozgalom kezdődött el,
amely 1846-ig tartott, amikor is Nagy-Britanniára lesújtott egy gazdasági válság.
86 Lásd Rothbard The Panic of 1819: Reactions and Policies (Az 1819-es pánik: reakciók és straté-

giák) című munkáját. Rothbard még egy fontos eredményt felmutatott könyvében: felfedte benne, hogy
a válság milyen intellektuális vitát korbácsolt a banki kötvény körül. Rothbard kihangsúlyozza politikusok, újságírók és közgazdászok egy olyan, nagy csoportjának felbukkanását, akik képesek voltak helyesen beazonosítani a válság forrásait, egyúttal indítványozni tudták a helyénvaló megteendő intézkedéseket is, hogy a válság a jövőben ne ismétlődhessen meg. Mindez évekkel azelőtt történt, hogy Angliában Torrens és mások meghatározták a currency iskola sarkalatos alapelveit. A következő személyek a legfontosabbak azok közül, akik a gazdasági problémák eredeteként a hitelexpanziót azonosították: Thomas Jefferson, Thomas Randolph, Daniel Raymond, Condy Raguet szenátor, John Adams és
Peter Paul de Grand, aki még a bankokhoz szóló azon felszólítást is védelmébe vette, hogy kövessék
az Amszterdami Bank példáját, és gondoskodjanak egy százszázalékos tartalékráta folyamatos fenntartásáról (151. oldal).
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Érdekességként megjegyezhető, hogy 1844. július 19-én, Peel miniszterelnöksége
idején, Anglia elfogadta a ’Bank Charter Act’-et – ez a Ricardo-féle currency iskola
győzelmét jelképezte –, és betiltotta azon kincstári jegyeknek a kiadását, amelyek
mögött nem állt százszázalékos aranyalapú támogatás. Azonban ezt a rendelkezést
nem foganatosították a letétekre és a kölcsönökre vonatkozóan, mely utóbbiak
mennyisége mindössze két év alatt ötszörösére nőtt – ez pedig magyarázatot ad az
1846-ban lesújtó válság súlyosságára. A depresszió átterjedt Franciaországra is, és
a vasúti részvények ára zuhanni kedzett a különböző értéktőzsdéken. A nyereségek
általánosságban csökkentek; különösen igaz volt ez a tárgyi eszközöket előállító
iparágakban. A munkanélküliség, leginkább a vasútépítési szektorban megemelkedett.
Így ebben a történelmi kontextusban kell vizsgálnunk a Franciaországban 1848-ban
kitörő (egyértelműen munkásosztálybeli és szocialista) forradalmat is!
1. Az 1857-es pánik. Struktúrája hasonlított az előző válságokra. Ez a pánik egy öt
évig – 1852 és 1857 között – tartó korábbi fellendülésből eredt, mely fellendülés
ráadásul egy világméretű következményekkel járó elterjedt hitelexpanzión alapult. Az árak, a profitok és a nominális bérek megemelkedtek, és lezajlott egy
részvénypiaci fellendülés. E fellendülés elsősorban a bányászvállalatoknak és a
vasútépítő társaságoknak – melyek az időszak legfontosabb tőkejavakat előállító
iparágai voltak – kedvezett. Mi több, általános gyakorlattá vált a spekuláció is. A
fellendülés végetértének első jelei a bányászat és a vasútépítés – a fogyasztástól
legtávolabb eső szakaszok – profitjainak csökkenésével jelentek meg; a termelési költségek megnövekedése pedig még tovább csökkentette a profitokat. Következésképpen a lelassulás kihatott a vas-, acél- és széniparra, és a válság lesújtott. Gyors elterjedésével egy világméretű depressziót váltott ki. 1857. augusztus
22-e volt az a nap, amikor igazi pánikhangulat lett úrrá New Yorkon, és sok bank
felfüggesztette működését.
2. Az 1866-os válság. Az expanziós fázis 1861-ben kezdődött. Az angliai bankszakma
fejlődése és a francia Credit Foncier által kezdeményezett hitelexpanzió játszotta a
kulcsszerepet. Az expanzió megemelte a köztes termékek, az építőipar és a pamuttal foglalkozó iparágak árait, és gyors tempóban egészen addig folytatódott is, amíg
1866-ban ki nem tört a pánik egy sor látványos csődnek köszönhetően, melyek közül a legismertebb a londoni Overend Gurney nevű bank bukása volt. Ebben az időben, ahogyan az 1847-ben és 1857-ben is történt, Peel ’Bank Charter Act’-jét ideiglenesen felfüggesztették abból a célból, hogy likviditást juttassanak be a gazdaságba és megóvják a Bank of England aranytartalékait is. Franciaország első befektetési bankja, a Crédit Mobiliaire csődbe ment. Ezen esemény olyan depressziót idézett
elő, ami, mint mindig, elsősorban a vasútépítési szektorra volt hatással, a munkanélküliség pedig legnagyobbrészt a tőkejavakat előállító iparágakban vált elterjedtté. 1859 és 1864 között Spanyolország olyan hitelexpanzióba kezdett, mely táptalajul szolgált az elterjedt rossz befektetéseknek – különösképpen a vasutak esetében.
Az ország 1864-ben olyan recessziós periódusba lépett, mely 1866-ban érte el ne-
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gatív csúcspontját. Gabriel Tortella Casares e folyamat egészét elemezte, és az írásaiban bemutatott tények tökéletes összhangban vannak a mi elméletünkkel – noha
egyes értelmező következtetései módosítandók.87
Az 1873-as válság. E válság mintázata is nagyban emlékeztetett az előzőkére. Az
Egyesült Államok a polgárháború magas költségei miatt hitelexpanzióba kezdett.
A vasúthálózatot drámai mértékben kibővítették, és a vas- és az acélipar is intenzív fejlődésen ment át. Az expanzió a világ többi részére is továbbterjedt, Európában pedig hatalmas részvénypiaci spekuláció vette kezdetét, mely során az
ipari szektor értékpapírjainak árai magasra szöktek. A válság az európai kontinensre első ízben 1873 májusában csapott le, majd a nyarat követően az Egyesült
Államokban – amikor a recesszió nyilvánvalóvá vált – az egyik nagyobb amerikai bank, a Jay Cook & Co. csődbe ment. Figyelemre méltó, hogy Franciaország,
mivel tartózkodott a korábbi hitelexpanziótól, sikeresen megúszta ezt a pánikot,
valamint az azt követő súlyos depressziót is.
Az 1882-es válság. A hitelexpanzió újból folytatódott az Egyesült Államokban és
Franciaországban; utóbbiban szárnyalt a részvénykibocsátás, illetve egy nagyra
törő közmunkaprogram is bevezetésre került. A bankoknak nagyon aktív szerepe
volt a családi megtakarítások ösztönzésében és az ipar részére történő nagyarányú kölcsönnyújtásban. A válság 1882-ben, az Union Générale becsődölésével
tört ki. A szintén a csőd szélén álló Crédit Lyonnais a betétek tömeges (mintegy
felének) kivonásával nézett szembe. Az Egyesült Államokban 400 bank (a teljes
3271-ből) jutott csődbe, és a munkanélküliség a válsággal együtt leginkább a fogyasztástól legtávolabbi iparágakban terjedt át.
Az 1890–92-es válság. A hitelexpanzió főként a Dél-Amerikába utalt kölcsönök
formájában terjedt el az egész világon. A hajógyártás és a nehézipar gyors iramban fejlődött. A válság 1890-ben ütötte fel a fejét, a depresszió pedig egészen
1896-ig tartott. A vasútépítő vállalatok szokásos csődjei, a részvénypiac összeomlása, a vas-, illetve az acélipar válsága és a munkanélküliség hevesen jelent
meg – ahogy az a minden válságot követő depressziós év esetében lenni szokott.
Az 1907-es válság. 1896-ban újfent hitelexpanzió kezdődött, és az egészen 1907ig el is tartott. Ez esetben az ex nihilo létrehozott új kölcsönalapokat az elektromos villanyhálózat és a telefonvonalak kiépítésébe, a metróépítésbe és a hajógyártásba fektették be. A villamos energia átvette a korábban a vasútvonalak
által játszott vezető szerepet. Sőt, a vegyipar is első ízben használta ki a banki
kölcsönök nyújtotta lehetőségeket, melynek eredményeképpen megjelentek az
első autók – automobilok. 1907-ben a válság lecsapott. Az Egyesült Államokban
különösen súlyos volt, és sok bankot elért a csőd.
87

Tortella Vicenst idézve rámutat, hogy az 1866-os spanyol válság „a katalán üzletembereknek a
bankok és nagy vállalatok irányában közismerten táplált bizalmatlanságának gyökeréből fakad.” Lásd
Gabriel Tortella-Casares Banking, Railroads, and Industry in Spain 1829–1874 (Spanyolország bankszakmája, vasútjai és ipara 1829 és 1874 között) című könyvét (New York: Arno Press, 1977), 585. oldal.
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Az 1907-es válságot követően új fellendülés kezdődött, ami 1913-ban egy, az
előzőekhez hasonló válságban csúcsosodott ki. Ezt az új válságot az első világháború
kitörése szakította félbe, ami megváltoztatta a világ majdnem minden országának
termelési struktúráját.

A dübörgő húszas évek és az 1929-es nagy gazdasági világválság
Az első világháborút követő éveket az Egyesült Államok által kezdeményezett
hitelexpanzió jellemezte. Az újonnan (1913-ban) megalapított Fed hangolta össze
e hitelexpanziós hullámot, mely a pénzegység értékének stabilizálását célul kitűző
programok köré összpontosult. Elméleti szakemberek, úgymint Irving Fisher és más
monetaristák támogatták e programokat, melyek ekkor nagy és tartós népszerűségre
tettek szert. Mivel az 1920-as évek után folyamán a termelékenység nagymértékben
növekedett – aminek során számos új technológia került alkalmazásra és nagy
mennyiségű tőke halmozódott fel a pénzkínálat kölcsönök formájában lezajló
hasonló expanziójának hiányában –, a fogyasztási cikkek és szolgáltatások árai
jelentős mértékű zuhanással nézhettek volna szembe, ezáltal pedig a reálbérek is
tekintélyes mértékben megemelkedhettek volna. A hitelexpanzió azonban a teljes
időszak alatt gyakorlatilag változatlan szinten tartotta a fogyasztási cikkek árait.
Benjamin M. Anderson az Egyesült Államoknak ezen időszakát felölelő fontos
pénzügyi és gazdasági leírásában részletes képet fest az amerikai bankrendszer által
végrehajtott hitelexpanzió nagyságáról. Kevesebb mint öt év alatt a bankrendszer által ex nihilo létrehozott kölcsönök összege 33 milliárd dollárról 47 milliárd dollárra
emelkedett. Anderson határozottan kijelenti, hogy
1922 közepe és 1928 áprilisa között szükségtelenül, indokolatlanul, könnyű szívvel és felelőtlenül több mint kétszeresére bővítettük a hitelek állományát, amiért a rákövetkező
években szörnyű árat ﬁzettünk.88

Murray N. Rothbard számításai szerint míg az Egyesült Államok pénzkínálatának
összege 1921-ben 37 milliárd dollár volt – ez az összeg 1929 januárjára 55 milliárd
dollárra emelkedett.89 Ezen számadatok megközelítik Milton Friedman és Anna J.
Schwartz becsléseit, melyek szerint a pénzkínálat az 1921 januárjában számított 39
milliárd dollárról 1929 októberére 57 milliárd dollárra gyarapodott.90
88 Anderson, Economics and the Public Welfare, 145–157. oldal.
89 Rothbard, America’s Great Depression, 88. oldal, 4. hasáb. Rothbard

az inflációs folyamat öszszes sajátosságát megvizsgálja, de konkrétan azt, hogy ezek mennyire vannak összhangban a Fed által tudatosan kezdeményezett politikával, melyet helyesel többek között a pénzügyminiszter, William
G. McAdoo is.
90 Milton Friedman és Anna J. Schwartz, A Monetary History of the United States, 1867–1960 (Az
Egyesült Államok pénzügyi története, 1867–1960) (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1963),
710–712. oldal (1. táblázat, 8. hasáb).
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F. A. Hayek maga is első kézből tapasztalhatta a Fed 1920-as években folytatott
expanziós hitelpolitikáját. 1923 és 1924 között összesen tizenöt hónapot töltött a Fed
monetáris politikájának in situ, azaz eredeti helyzetében történő tanulmányozásával.
Ennek az egyesült államokbeli útnak egyik folyománya az 1920-as válságot követő
amerikai monetáris politikáról írt cikke lett.91 Ebben a cikkben Hayek kritikai szemszögből elemzi a Fed célkitűzését, aminek értelmében
az index bármekkora, adott százalékkal történő emelkedését azon nyomban a leszámítolási kamatláb növekedése vagy a hitel egyéb korlátozása, az általános árszint mindegy
egyes esését pedig a leszámítolási kamatláb csökkenése kíséri.92

Hayek rámutat, hogy az általános árszint stabilizálásának indítványozása az Egyesült
Államokban Irving Fishertől, míg Angliában J. M. Keynestől és Ralph Hawtreytól ered, továbbá hogy ezen indítványt számos közgazdász – élükön Benjamin M.
Andersonnal – indulatosan bírálta. Hayek a stabilizációs projekt ellen szóló fontos
felvetése az, hogy az általános árszint hanyatlásakor a stabilizációs kísérletek
mindig hitelexpanzió formájában valósulnak meg, ami elkerülhetetlenül először egy
fellendülést, majd a termelési struktúrában az erőforrások rossz elhelyezését, azt
követően pedig válságot vált ki. Voltaképpen ez is történt.
A fogyasztási cikkek általános árszintjének stabilitásának célkitűzését az 1920as évek folyamán, nagymértékű hitelexpanzió árán csakugyan sikerült majdnem
elérni. Ez az expanzió olyan fellendülést idézett elő, amely – elméleti prognózi-

Az 1920-as évek vizsgálatának szentelt fejezetben Friedman és Schwartz rámutatnak, hogy ezen
időszak egyik legfőbb változását az a döntés jelentette, melynek értelmében a központi bank hatalmát
a történelem folyamán először „a belső gazdasági stabilitás előmozdítására, a nemzetközi kifizetések
egyensúlyának megóvására és a szigorúan csak pénzügyi jellegű válságok megelőzésére és mérséklésére használták fel. Visszatekintve azt láthatjuk, hogy ez egy jelentős lépés volt a kormány által a gazdasági stabilitásért felvállalt határozott, folyamatos felelősség irányában.” (240. oldal)
Noha Friedman és Schwartz ezzel a megfigyeléssel ráérzett a dolog lényegére, a kapott adataik értelmezésére használt pénzügyi elemzés alkalmatlansága arra sarkallta őket, hogy az 1929-es nagy gazdasági világválság okának a Fed monetáris politikájában az azóta elkövetett hibákat, ne pedig – ahogy
azt az osztrák iskola kimutatja – az 1920-as évek hitelexpanzióját tartsák. Friedman és Schwartz figyelmét teljesen elkerüli egy ilyen expanzió által a termelési struktúrára gyakorolt hatás, illetve azt megragadni is képtelenek.
91 F. A. Hayek, „The Monetary Policy of the United States after the Recovery from the 1920 Crisis”,
in: Money, Capital and Fluctuations, 1. fejezet, 5–32. oldal. Fontos rámutatni, hogy Hayek először itt
mutatja be azt az alapvető érvet, melyet később a Prices and Production című munkájában részletesen ki is fejt, és melyet Mises munkájára alapoz. Mi több, e cikk 12. számú megjegyzése tartalmazza
Hayek a bankszolgáltatás százszázalékos tartalékalapjának újbóli kialakítását támogató első nyílt kijelentését. Ő maga így fogalmazott:
„A válságok megelőzésének problémájára radikális megoldást lehetett volna találni, amennyiben
Peel törvényének alapvető koncepcióját következetesen átalakították volna a banki letétek, illetve a
bankjegyek százszázalékos aranyfedezetének előírására.” (29. oldal)
92 Hayek, Money, Capital and Fluctuations (Pénz, tőke és ingadozások), 17. oldal.
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sainkkal összhangban – leginkább a tőkejavakat előállító iparágakra volt hatással.
Az értékpapírok részvénypiaci ára ennélfogva négyszeresére emelkedett, és míg
az aktuális fogyasztásra szánt cikkek gyártása ebben az időszakban 60 százalékkal
megnövekedett, a tartós fogyasztási cikkek, a vas, az acél és egyéb állóeszközök termelése 160 százalékkal emelkedett meg.93
Egy újabb tény, mely jól szemlélteti az osztrák cikluselméletet, a következő: az
1920-as évek során a bérek főként a tőkejavakat előállító iparágakban emelkedtek.
Egy nyolcéves periódus alatt e szektorban, reálértékben 12 százalékkal erősödtek,
míg a fogyasztási cikkeket előállító iparágakban reálnövekedésük átlagosan mindössze 5 százalék volt. Bizonyos tőkejavakat előállító iparágakban a bérek azonban
még ennél is nagyobb mértékben – a vegyiparban például 22 százalékkal, a vas- és
acéliparban pedig 25 százalékkal – emelkedtek.
John Maynard Keynesen és Irving Fisheren kívül Ralph Hawtrey, a brit államkincstár pénzügyi tanulmányainak igazgatója (British Treasury’s Director of Financial Studies) is azok közé a különösen nagy befolyással bíró közgazdászok közé tartozott, akik szemében az általános árszint állandó szinten tartásának – vélhetően üdvös – célkitűzése tette indokolttá a hitelexpanziót. Hawtrey szerint
az 1922 és 1928 közötti amerikai stabilizációs kísérletezés azt mutatta, hogy egy korán
alkalmazott gyógymód vezethet akár inﬂációhoz, vagy egy válsághoz még azelőtt, hogy
bármiféle súlyos károsodás bekövetkezne. Az amerikai kísérlet nagy előrelépést jelentett
a 19. század gyakorlatához képest.94
93 Más szóval a magas „infláció” vitán felül az időszak egyik lényeges tényezője volt, ám csupán a pénzügyi aktívák és tárgyi eszközök szektorában mutatkozott meg, nem pedig a fogyasztási
cikkek szektorában (Rothbard, America’s Great Depression, 154. oldal). „The Federal Reserve as a
Cartelization Device: The Early Years: 1913–1930” (A Fed mint kartellezési eszköz: a kezdeti időszak, 1913–1930) című cikkében (Money in Crisis, 4. fejezet, szerk. Barry N. Siegel, 89–136. oldal)
Murray Rothbard a Fed 1913 és 1930 közötti politikájának fejlődéséről ad lenyűgöző beszámolót, valamint Strong, a Fed igazgatója és Montagu Norman, a Bank of England igazgatója közötti – az expanzión alapuló – szoros együttműködésnek az elemzését is. Az 1920-as évek nagyarányú nyílt piaci műveletei következtek sorra; céljuk az amerikai pénzkínálat annak érdekében történő inflálása volt, hogy az
Egyesült Királyság segítségére legyenek – az önmaga okozta – deflációs problémájának megoldásában.
94 Ralph G. Hawtrey, The Art of Central Banking (A jegybanki működés művészete) (London:
Longman, 1932), 300. oldal. Rothbard „az 1920-as évek egyik ördögi zsenijeként” írta le Hawtrey-t az
America’s Great Depression című könyvében (159. oldal). Fisher, Hawtrey és a „stabilizációpárti” többi elméleti szakember legsúlyosabb hibája az volt, hogy képtelenek voltak megérteni, hogy a pénz legfőbb funkciója nem más, mint hogy a vállalkozás kreatív gyakorlásának közvetítő közegeként szolgáljon azáltal, hogy a jövőre tekintve szabadon hagyja az emberi cselekvés kreatív lehetőségeit. Ennélfogva a pénz iránti keresletnek és a pénz vásárlóerejének soha nem szabad felhagynia a változással. Ahogy
Mises fogalmazott:
„A cselekvés és a szűnni nem akaró változás valós univerzumával, a merevvé nem válható gazdasággal sem a pénz semlegessége, sem vásárlóerejének stabilitása nem fér össze. Egy olyan világ, melyet a semleges és stabil pénz által elvárt szükséges követelményeknek megfelelne, cselekvés nélküli
világ volna.” (Mises, Human Action, 419. oldal)
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Az általános árszint állandó szinten tartásának céljából tudatosan kezdeményezett
hitelexpanziós politika kezdetben fellendülést idézett elő. E fellendülés, valamint
azoknak az elemzési eszközöknek a hiánya, melyek szükségesek lettek volna annak
a megértéséhez, hogy a terv valójában mély depressziót okoz majd, arra sarkallta a
hatóságokat, hogy továbbra is alkalmazzák a politikát, melyről ma már tudjuk, hogy
eleve kudarcra volt ítélve.95
A válság kitörése meglepte a monetaristákat (többek között Fishert és Hawtrey-t
is), akik a pénz mennyiségi elméletének mechanisztikus fogalmát hirdették, úgy
gondolták, hogy a pénzkínálat megnövelésével annak az árakra gyakorolt hatása tartóssá és visszafordíthatatlanná válna. Ezen elméleti szakemberek nem voltak tisztában azzal, hogy a kölcsönök expanziós növekedése a termelési struktúrát, illetve
a relatív árakat tekintve igen egyenlőtlen hatást fejtett ki. Irving Fisher professzor
volt az időszak talán leghíresebb amerikai közgazdásza; magyarázatai a legkimagaslóbbak között voltak. Fisher makacsul védelmezte az elméletet, mely szerint a részvénypiac elért egy olyan szintre, mely alá soha nem fog újra lezuhanni. Az 1929-es
válság ebből kifolyólag nagyon megdöbbentette, és kis híján tönkre is tette.96
A New York-i részvénypiaci katasztrófa szakaszosan következett be. A részvényindex 1926 és 1929 között több mint kétszeresére, vagyis 100 pontról 216 pontra emelkedett. Az első ﬁgyelmeztető jel 1929. október 24-én érkezett, amikor is a
13 millió részvényt számláló kínálat egy szinte nem létező kereslettel találta magát
szembe, így az árak összeomlottak. A bankok közbeavatkoztak, és képesek voltak átmenetileg megfékezni a zuhanást, melynek következtében az árak 20 és 25 pont közötti esést mutattak. Bár a várakozások szerint a pániknak a hétvége folyamán véget kellett volna érnie, október 28-a, egy hétfői nap reggele új, megállíthatatlan katasztrófával köszöntött be. Több mint kilencmillió részvényt kínáltak eladásra, a piac
49 pontot zuhant. A legmegsemmisítőbb nap október 29-e, másnap kedd volt, amikor is az eladásra felkínált részvények száma elérte a 33 milliót, a piac pedig újabb
49 pontot esett.

95 Phillips, McManus és Nelson szerint „a történelem valószínűleg valaha volt legnagyszabásúbb
stabilizációs kísérletének végeredménye egyszerűen a legsúlyosabb depressziónak bizonyult”. Phillips,
McManus és Nelson, Banking and the Business Cycle (Banktevékenység és a konjunktúraciklus), 176.
oldal.
96 1929. október 17-én Fisher megerősítette: „A részvények elértek azt a szintet, aminél már nincs
lejjeb!”. Anderson, Economics and the Public Welfare (Közgazdaságtan és a közjólét), 210. oldal.
A Fisher által egy kalkulátor kifejlesztésével megszerzett vagyonról és az arra való képtelenségéről írtakért, hogy elméleti szemgszögből magyarázza meg az általa tapasztaltakat és megjósolja annak a részvénypiaci összeomlásnak a bekövetkeztét, melyben gyakorlatilag mindent elveszített, lásd a
Robert Loring Allen által írt, Irving Fisher: A Biography címet viselő lebilincselő életrajzot (Oxford:
Blackwell, 1993). Fisher komoly előrejelzési hibái magyarázatul szolgálnak a tudományos és közhírnevén esett csorbára, illetve arra is, hogy a nagy gazdasági világválság okaival foglalkozó későbbi elméletét nem vették túl komolyan. Lásd Robert W. Dimand, „Irving Fisher and Modern Macroeconomics”,
American Economic Review 87, 2. szám (1997. május): 444. oldal.
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Ennél a pontnál sújtott le a válság minden jellemző tulajdonságával együtt.
1929 és 1932 között több mint 5000 bank – a teljes 24 ezerből – ment csődbe vagy
függesztette fel a ﬁzetést.97 Végbement továbbá egy drasztikus hitelmegszorítás is,
és a bruttó magánbefektetések összege az 1929-ben számított 15 milliárd dollárról
1932-re mindössze egymilliárd dollárra zsugorodott. Mi több, a munkanélküliség
1933-ban elérte a maximumát – ez az aktív népesség 27 százalékát jelentette.
Az egy teljes évtizedig tartó nagy gazdasági világválság időtartamát és súlyosságát úgy érthetjük meg, hogy a főként a Hoover-kormányzat (Hoover elnököt 1928ban választották meg), illetve – az intervencionalista demokrata – Roosevelt által
egyaránt elkövetett gazdasági és monetáris politikai hibákat vesszük szemügyre. Jóformán az összes lehetséges célszerűtlen, vagyis a kívánt hatás ellenkezőjét elérő intézkedést foganatosították; ennek következtében a problémák elmélyültek és a fellendülés bekövetkezte is elodázódott. Különösen a kikényszerített és mesterséges
bértámogató stratégia volt az, ami megnövelte a munkanélküliséget és meggátolta
a termelési erőforrások és a munkaerő egyik iparágból a másikba történő áthelyezését. Ezenkívül a gazdaságpolitika egy újabb súlyos hibáját jelentette a közkiadások
1931-es hatalmas mértékű megnövekedése. Abban az évben a közkiadások a GDP
16,4 százalékáról 21,5 százalékra ugrottak – ennek a következménye pedig egy több
mint 2 milliárd dolláros költségvetési deﬁcit lett. A hatóságok – helytelenül – a költségvetésnek az adóemeléssel történő kiegyensúlyozása mellett döntöttek – költségcsökkentés helyett: a jövedelemadók 1,5–5 százalékról 4–8 százalékra emelkedtek,
sok adókedvezmény megszűnt, és a legmagasabb jövedelemszintekre érvényes marginális adókulcsok is megugrottak. Hasonlóképpen a vállalati adók 12 százalékról
14 százalékra kúsztak fel, az ajándékozási és ingatlanadók pedig megduplázódtak,
elérve a 33,3 százalékos maximum rátát.
Továbbá a munkanélküliség problémájának csillapításához szükségesnek tartott
közmunkákat nagyarányú állampapír-kibocsátásból ﬁnanszírozták; ezen állampapírok végül magukba szívták a szűkös elérhető tőkekínálatot, megbénítva ezzel a magánszektort.
Az 1932-es választásokat követően a Hoover elnököt felváltó Franklin D. Roosevelt folytatta e káros politika alkalmazását, és egy fokkal még súlyosbította is katasztrofális kimenetelüket.98
97 Elmus Wicker, The Banking Panics of the Great Depression (Cambridge: Cambridge University
Press, [1996] 2000).
98 Murray N. Rothbard ezzel fejezi be a nagy gazdasági világválságról szóló elemzését:
„A gazdaságelmélet szemlélteti, hogy csakis a kormány által előidézett infláció képes a konjunktúra és dekonjunktúra körforgásának előidézésére, és hogy a depresszió hosszadalmasabbá és súlyosabbá fog válni az inflációt támogató és egyéb intervenciós intézkedések által. A laissez faire mítoszának
ellenében megmutattuk, hogy a kormány beavatkozása hogyan váltotta ki az 1920-as évek ingatag fellendülését, és hogy a Hoover által bevezetésre került új irányzat – nagyszámú beavatkozó intézkedéseivel – hogyan mélyítette el a nagy gazdasági világválságot. A nagy gazdasági világválság miatt érzett bűntudat terhét végre le kell emelni a szabad piacgazdaság válláról, és át kell helyezni oda, ahová
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Az 1970-es évek végének és az 1990-es évek elejének
gazdasági recessziói
A második világháborút követő konjunktúraciklusok legjellemzőbb vonása az, hogy
jegybankok által irányított és koordinált, szándékosan inflációs hatású politikákból
eredtek. A keynesi elmélet a háború utáni évtizedek, illetve még bőven a hatvanas évek
alatt is arra engedett következtetni, hogy egy „expanzív” költségvetési és monetáris
politika bármely válságot elháríthat. Az 1970-es évek súlyos recessziójával gyászos
valóság köszöntött be; a stagfláció ekkor aláásta és hitelétől fosztotta meg a keynesi
feltevéseket. Az 1970-es évek és a stagfláció felbukkanása ezenkívül az osztrák
közgazdaságtan iránti érdeklődés újjáéledését jelezte, és 1974-ben Hayek éppen a
cikluselmélet körében folytatott tanulmányaiért kapta meg a közgazdasági Nobeldíjat. A hetvenes évek válsága és stagflációja tulajdonképpen olyan „tűzpróba”
volt, amit a keynesi elmélet pártolói nem tudtak kiheverni, és mely az osztrák iskola elméleti szakembereinek – akik e folyamatot egy ideje már meg is jósolták
– nagy elismerést szerzett. Egyetlen hibájuk, és ezt Hayek is elismerte, az inflációs
folyamat időtartamának téves megbecslésében rejlett; a folyamatot – mely már nem
korlátoztak az aranyalap egykori követelményei – a hitelexpanzió újabb dózisaival
elnyújtottak, így végül két évtizedet ölelt fel. Az eredmény egy addig példa nélkül
álló jelenség, azaz magas infláció és munkanélküliség által kísért súlyos depresszió
lett.99

helyesen tartozik: a politikusok, a bürokraták és a »felvilágosult« közgazdászok tömegének ajtaja elé.
Minden egyes depresszió alkalmával – legyen az a múltban vagy a jövőben – ugyanaz a történet játszódik le.” (Rothbard, America’s Great Depression, 295. oldal)
Még nem tettünk említést a nagy gazdasági világválság európai kimeneteleiről, melyek elemzése
megtalálható Lionel Robbins The Great Depression (A nagy gazdasági világválság) című könyvében
(1934). Egy frissen megjelent, The Credit-Anstalt Crisis of 1931 (A hitelintézmények 1931-es válsága)
címet viselő munkában (Cambridge: Cambridge University Press, 1991) Aurel Schubertnek köszönhetően világos, tiszta képet kapunk az osztrák bankrendszer válságáról – bár a mögöttes elmélet olykor
sok kívánnivalót hagy maga után.
99 Egy, az 1961 és 1987 közötti válságok adatait vizsgáló cikkben Milton Friedman kijelenti, hogy
nem lát összefüggést az expanzió mennyisége és a rákövetkező összezsugorodás között, majd azt a következtetést vonja le, hogy ezek az eredmények „komolyan megkérdőjeleznék azokat az elméleteket,
melyek egy súlyos depresszió forrásának a korábbi túlzott expanziót tartják (a Mises-féle cikluselmélet
ennek nyilvánvaló példája)”. Lásd Milton Friedman, „The ’Plucking Model’ of Business Fluctuations
Revisited” (Az üzleti ingadozások „pengető-modelljének” újratárgyalása), Economic Inquiry 31 (1993.
április): 171–177. oldal. Mindazonáltal a tények Friedman általi értelmezése és azok osztrák elmélethez
való kapcsolata a következők miatt téves: (a) A ciklus fejlődésének mutatójaként Friedman GDP-nagyságrendeket használ, amik, mint tudjuk, a bruttó hazai kibocsátásnak majdnem a felét elfedik – ami
magában foglalja a köztes termékek értékét, illetve ez egyben a ciklus folyamán leginkább változékony
fokmérő is; (b) A ciklus osztrák elmélete a hitelexpanzió, a mikroökonómiai rossz befektetés és a recesszió, nem pedig a gazdasági expanzió és a recesszió között állapít meg összefüggést – utóbbi kettőt
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A hetvenes évek válsága a közelmúlt gazdasági történelméhez tartozik, és itt nem
is fogjuk hosszasan taglalni – elég az hozzá, hogy a szükséges, az egész világra kiterjedő korrekció igen költséges volt. Talán e keserű tapasztalat után, a folyamatban
lévő fellendüléssel a nyugati pénzügyi és gazdasági hatóságoktól elvárható lett volna a szükséges óvintézkedések megtétele egy jövőbeni széles körű hitelexpanzió,
így egy jövőbeni recesszió elkerülése érdekében. Sajnálatos módon nem ez történt,
és a hetvenes évek válságát követően a nyugati gazdaságok átszervezésébe fektetett,
tekintélyes mértékű erőfeszítés és költségráfordítás ellenére a nyolcvanas évek közepén újabb jelentős hitelexpanzió kezdődött – az Egyesült Államokban indult, onnan pedig továbbterjedt Japánra és Angliára, majd a világ többi részére is. A részvénypiac „ﬁgyelmeztetéseinek”, különösképpen a New York-i értéktőzsde 1987. október 19-i összeomlásának, a „Fekete Hétfőnek” dacára (ekkor a New York-i értéktőzsde indexe 22,6 pontot esett) a pénzügyi hatóságok reakciója az volt, hogy idegesen kezdtek óriási mennyiségű új hiteldózisokat befecskendezni a gazdaságba a részvénypiaci indexek támogatásának céljából.
Abban az empirikus tanulmányban, melyben a kilencvenes évek elején lesújtó recesszióval foglalkozik,100 W. N. Butos kimutatja, hogy 1983 és 1987 között a Fed által az amerikai bankrendszernek nyújtott tartalékok éves növekedési rátája 14,5 százalék volt – vagyis míg a tartalékok összege 1985-ben 25 milliárd dollár volt, addig három évvel később már több mint 40 milliárd. Ez nagyszabású hitel- és monetáris expanzióhoz vezetett, ami viszont egy számottevő részvénypiaci fellendülés és sokféle spekulatív tevékenység táptalajául szolgált. Emellett a gazdaság egy
olyan szembetűnő expanziós fázisba lépett, ami maga után vonta a tőkejavakat előállító szakaszok jelentős meghosszabbodását és a tartós fogyasztási cikkek termelé-

a valós történéseket elfedő aggregált számadatban (GDP-ben) mérik; (c) Friedman egy olyan, nagyon
rövid időszakot (1961–1987) vesz figyelembe, mely folyamán a recesszió bármely jelét határozott, a
rákövetkező recessziókat megrövidítő expanziós politika fogadta – kivétel volt ez alól a szövegben említett két eset, a hetvenes évek végén és a kilencvenes évek végén tapasztalható válságok, melyekben a
gazdaság a stagfláció csapdájába esett. Köszönet illeti Mark Skousent, amiért rendelkezésünkre bocsátotta Milton Friedmannel a témában folytatott levelezését. Lásd még Friedman összesített adatairól szóló elméletét és a konjunktúraciklus osztrák elméletének tökéletes összeegyeztethetőségének szemléltetését Garrison Time and Money (Idő és pénz) című munkájában (222–235. oldal).
100 William N. Butos, „The Recession and Austrian Business Cycle Theory: An Empirical Perspective”
(A recesszió és a konjunktúraciklus osztrák elmélete: egy empirikus perspektíva), Critical Review 7,
2–3. szám (1993. tavasz–nyár). Butos arra a következtetésre jut, hogy a konjunktúraciklus osztrák elmélete érvényes, elemző magyarázattal szolgál a nyolcvanas évek expanziójára és a kilencvenes évek
elején rákövetkező válságra. Az osztrák elméletet a legújabb ciklusra alkalmazó másik érdekes cikk
Roger W. Garrison „The Roaring Twenties and the Bullish Eighties: The Role of Government in Boom
and Bust” (A dübörgő húszas évek és az élénk nyolcvanas évek: a kormány konjunktúrában és dekonjunktúrában játszott szerepe) című írása (Critical Review 7, 2–3. szám [1993. tavasz–nyár]: 259–276.
oldal). A pénzkínálat az 1980-as évek második felében Spanyolországban is drámai mértékben megugrott, 1986 és 1992 között 30 billió pezetáról közel 60 billió pezetára emelkedett; ekkor az országban heves válság tört ki (Banco de España, Boletín estadístico [1994. augusztus]: 17. oldal).
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sének látványos megnövekedését is. E szakaszt a Reagan-Thatcher időszak „aranykorának” nevezték el, és jórészt a hitelexpanzió ingatag alapján nyugodott.101 Arthur
Middleton Hughes empirikus tanulmánya szintén alátámasztja ezeket a tényeket.
Hughes megvizsgálja továbbá a hitelexpanzió és a recesszió a termelési struktúra
különböző szektoraira gyakorolt hatását is – ezek közül némelyek a fogyasztáshoz
közelebb, mások attól távolabb találhatók. Empirikus tanulmánya igazolja a ciklus
általunk felállított elméletének fontos következtetéseit.102 E recesszióval együtt járt
még egy súlyos bankválság is, ami az Egyesült Államokban több fontos bank bukásának, de főleg a megtakarítási, illetve a kölcsönszektor csődbe jutásának – melynek elemzése sok kiadványban megjelent – köszönhetően vált szemmel láthatóvá.103
E legutóbbi recesszió újfent meglepte a monetaristákat, akik képtelenek voltak
megérteni, hogy egy ilyen dolog hogyan következhetett be.104 Az expanzió jellemző sajátosságai, a válság bekövetkezte és az azt követő recesszió egytől egyig összhangban vannak azzal, amit a ciklus osztrák elmélete megjósolt.
A legutóbbi ciklus talán egyik legérdekesebb, megkülönböztető jellemvonása Japán benne betöltött kulcsszerepe volt. Kiemelten az 1987 és 1991 közötti négyéves
periódus alatt ment át Japán pénzügyi és hitelexpanzión, ami – ahogy azt az elmélet
sugallja – főként a fogyasztástól legtávolabb eső iparágakra volt kihatással. Noha a
fogyasztási cikkek ára ezen időszak alatt évente mindössze 0–3 százalékkal növekedett, az állóeszközök ára azonban – különösen a földbirtokok, az ingatlanok, a részvények, a műtárgyak és az ékszerek ára – drámai mértékben emelkedett meg. Értékük az eredeti összeghez képest többszörösére nőtt, és piacaik egy spekulatív fellendülési szakaszba léptek. A válság 1991 második negyedévében sújtott le, és az azt
követő recesszió több mint tíz évig tartott. A termelési erőforrások széles körben el101 Önéletrajzában végül maga Margaret Thatcher is beismerte, hogy kormányzatának összes gazda-

sági problémája a pénz- és hitelexpanzió túl gyors lezajlásának és a fogyasztási cikkek árának az egekbe szökésének köszönhető. Margaret Thatcher, The Downing Street Years (A Downing Street-i évek).
102 Hughes, „The Recession of 1990: An Austrian Explanation”, 107–123. oldal.
103 Például Lawrence H. White, „What has been Breaking U.S. Banks?”, 321–334. oldal; Catherine
England, „The Savings and Loan Debacle”, Critical Review 7, 2–3. szám (1993 tavasz–nyár), 307–320.
oldal; Antonio Torrero Mañas, La crisis del sistema bancario: lecciones de la experiencia de Estados
Unidos (Madrid: Editorial Cívitas, 1993).
104 A témát Robert E. Hall a következőképpen illusztrálja:
„Az elismert modellek nem segítenek e recesszió, sőt valószínűleg az ezt megelőzőek megértésében sem. Nem volt olyan külső erő, mely 1990 késő nyarának és őszének néhány hónapjára összpontosította volna hatásait, és abban a periódusban a koncentrált erők ütközése sem történt meg. Inkább
úgy tűnik, hogy abban az időben rengeteg negatív reakció ment végbe, melyeket talán Kuvait iraki inváziója és az azt 1990 augusztusában követő olajár emelkedés váltott ki.” (Hall, „Macrotheory and the
Recession of 1990–1991” [Makroelmélet és az 1990–1991-es recesszió], American Economic Review
[1993. május]: 275–279. oldal)
Csüggesztő azt látni, hogy egy ilyen nagynevű szerző ennyire zavarban van az 1990-es évek válságának felbukkanásával és fejlődésével kapcsolatban. E helyzet sokat elárul a makroökonómiai elmélet
jelenlegi, szánalomra méltó állapotáról.
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terjedt, rossz befektetése nyilvánvalóvá vált – ez Japán számára egy addig ismeretlen probléma volt, és szükségessé tette egy fájdalmas és átfogó átszervezési folyamat kezdeményezését a japán gazdaság számára; ez a folyamat még ennek a könyvnek az írásakor (2001) is tart.105
Ennek a világméretű gazdasági válságnak a Spanyolországra kifejtett hatásait tekintve fontos megjegyezni, hogy 1992-ben hevesen szorításába vonta az országot,
és a recesszió majdnem öt évig eltartott. Az expanzió, a válság és a recesszió minden jellegzetes sajátossága újból megﬁgyelhető volt Spanyolország közvetlen gazdasági környezetében. Sőt, a mesterséges expanzió az ország Európai Gazdasági Közösségbe történő belépésének következményeként még eltúlzottabb volt. Ráadásul
a recesszió a peseta túlértékeltségének közepette sújtott le – a pesetát így egy 12 hónapos periódus alatt három egymást követő alkalommal is le kellett értékelni. Ez a
részvénypiacra súlyos hatással volt, és a spekuláció és a gyors meggazdagodást elősegítő tervek közepette kialakult a közismert pénzügyi és bankválság. Sok évbe telt,
mire Spanyolország ebből a helyzetből ki tudott lábalni. A spanyol hatóságok előtt
azonban még ma is ott áll annak feladata, hogy intézkedéseket foganatosítson a gazdaság, de különösen a munkaerőpiac rugalmasságának növelése érdekében.
Körültekintő monetáris politikával, valamint a közkiadások és a költségvetési hiány csökkentésével együtt ezen intézkedések elengedhetetlenek Spanyolország stabil, hosszan tartó fellendülési folyamatának haladéktalan konszolidációjához.106 Végül az 1997-es nagy ázsiai gazdasági válságot követően az amerikai Fed olyan hitelexpanziót eszközölt az Egyesült Államokban – valamint a világ többi részén –, mely
táptalajul szolgált egy erőteljes fellendülés és egy részvénypiaci buborék kialakulásának. Most – 2001 végén – úgy tűnik, hogy a jelenlegi helyzet nagy valószínűséggel
105 A tokiói értéktőzsde Nikkei 225 elnevezésű részvényindexe az 1990-ben számított 30 ezer jenről

2001-re kevesebb mint 12 ezer jenre esett – számos bank és értéktőzsdén is jelen lévő vállalat (például
a Hokkaido Takushoku, a Sanyo és Yamaichi Securities) csődbe jutását követően. E csődök súlyos csorbát ejtettek az ország pénzügyi rendszerének hitelén, melynek helyreállításához sok időre lesz szükség.
A japán bank- és részvénypiaci válságok ráadásul teljes egészükben továbbterjedtek a többi ázsiai piacra – többek között a hongkongi Peregrine Bank, a Bangkok Bank of Commerce és a Bank Korea First
juthatnak eszünkbe –, és 1997-ben még annak a veszélye is fennállt, hogy esetleg a világ többi részére
is átterjedhetnek. Az osztrák elméletnek a Japánt sújtó recesszióra történő alkalmazásáról lásd a Yoshio
Suzuki által a Mont Pèlerin Társaság 1994. szeptember 25–30. között a franciaországi Cannes-ban tartott regionális összejövetelén érdekfeszítő előadását. Lásd még Hiroyuki Okon idevonatkozó észrevételeit, Austrian Economics Newsletter (1997. tél): 6–7. oldal.
106 Nem fogjuk részletezni a gazdasági és bankválság fejlődő országokban (amilyen például Venezuela is) és a volt keleti blokk (Oroszorság, Albánia, Lettország, Litvánia, a Cseh Köztársaság, Románia stb.) gazdaságaira kifejtett pusztító hatásait sem; az országok nagy naivitással és lelkesedéssel száguldottak végig az ellenőrizetlen hitelexpanzió ösvényén. Litvániában például 1995 végén egy túláradóan optimista időszakot követően bankválság tört ki, mely a 28 meglévő bankból 16 bezárásához, hirtelen hitelszigorításhoz, a befektetések eséséhez, munkanélküliséghez és a társadalmi elgyengüléshez
vezetett. Ugyanez mondható el a többi, már említett esetről is – melyek közül sokban a válság még súlyosabb volt.
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részvénypiaci összeomlásba – ez már nyilvánvaló az elektronikus kereskedelmet, az
új technológiákat és hírközlési módszereket magában foglaló „New Economy” („új
gazdaság”) részvények körében – és egy új, mély, világméretű gazdasági visszaesésbe torkollik majd.

A konjunktúraciklus osztrák elméletének empirikus vizsgálata
A konjunktúraciklus osztrák elméletét empirikus szempontból számos lenyűgöző
tanulmány támasztotta alá. Történt mindez azon nehézségek ellenére, hogy egy
olyan elméletet teszteljenek, mely megvizsgálta a hitelexpanzió termelési struktúrára
gyakorolt hatását és az ilyen expanziónak a különböző termelési szakaszokban
előállított termékek relatív áraira való kihatását. Nehéz empirikus úton elemezni
ezeket a gazdasági folyamatokat, különösen akkor, amikor az országos könyvelési
statisztikák használatának folytatására tesznek kísérletet – ezek ugyanis, mint tudjuk,
nem foglalják magukban a termelési folyamat köztes szakaszaiban megtermelt
bruttó érték nagy részét. Ezen kiemelkedő empirikus tanulmányok egyikét Charles
E. Wainhouse végezte el.107 Wainhouse kilenc, az osztrák elméletből levezetett állítást
sorol fel, melyek mindegyikét empirikus módszerrel egyenként megvizsgálja.108 E
vizsgálatok számos igen fontos következtetéssel szolgálnak. Wainhouse elsőként azt
az állítást vizsgálja meg empirikus módon, mely szerint az önkéntes megtakarítások
kínálatában bekövetkező változások függetlenek a bankhitel változásaitól. Ehhez
1959 januárja és 1981 júniusa között született statisztikai sorozatokat használ, és azt
tapasztalja, hogy az empirikus bizonyíték egy kivételével minden esetben megerősíti
ezen első propozíciót. Wainhouse második állítása nem más, mint hogy a hitelkínálat
módosításai a kamatláb emelkedését idézik elő, és hogy e két tényező fordított
kapcsolatban áll egymással. E második állítás alátámasztására bőséges empirikus
bizonyíték is rendelkezésre áll. Wainhouse harmadik propozíciója azt mondja ki,
hogy a kölcsönnyújtás rátájának változásai a köztes árucikkek kibocsátásának
növekedését vonják maguk után – e nézetet Wainhouse szerint az általa elemzett
bizonyíték is igazolja. A Wainhouse által empirikus módon vizsgált utolsó három
propozíció a következő: a köztes cikkek árának a fogyasztási cikkekhez viszonyított

107 Wainhouse, „Empirical Evidence for Hayek’s Theory of Economic Fluctuations”, 37–71. oldal.

Lásd még „Hayek’s Theory of the Trade Cycle: The Evidence from the Time Series” (PhD-disszertáció,
New York University, 1982).
108 Wainhouse kijelenti:
„A kauzalitás elérhető vizsgálatainak kontextusában úgy tűnik, hogy Granger kauzalitás fogalma – lévén sem a »valós« modellt, sem a könnyű kezelhetőséget nem kívánja meg – kínálja a legjobb
lehetőséget a gyakorlatba történő átültetésre.” (Wainhouse, „Empirical Evidence for Hayek’s Theory
of Economic Fluctuations” [Hayek gazdasági ingadozásokat taglaló elméletének empirikus bizonyítéka], 55. oldal)
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aránya a hitelexpanzió kezdetét követően megnövekszik; az expanziós folyamat
során a végfogyasztáshoz legközelebbi termékek ára a köztes árucikkek árához
viszonyítva hajlamos a csökkenésre; végül az expanzió utolsó szakaszában a
fogyasztási cikkek ára a köztes cikkek áránál gyorsabban növekszik, visszafordítva
ezzel az indulási tendenciát. Wainhouse továbbá úgy véli, hogy ez utóbbi három
propozíció többnyire összhangban van az empirikus úton szerzett adatokkal, így
levonja a következtetést, hogy az adatok alátámasztják a közgazdaságtan osztrák
iskolájának elméleti propozícióit. Wainhouse három állítást kihagy a vizsgálatból –
ezzel az ekonométerek számára szabadon hagy egy területet egy lehetséges jövőbeni
tanulmányhoz.109
A ciklus osztrák elméletével foglalkozó egy másik empirikus kutatást a San
Diego-i University of California (Kaliforniai Egyetem) professzora, Valerie Ramey
folytatta le.110 Ramey felállított egy olyan intertemporális modellt, ami különböző szakaszokra bontja le a leltárokat, amik a következők: fogyasztási cikkek, nagykereskedelmi cikkek, kész berendezési eszközök, valamint köztes késztermékek.
Ramey következtetése szerint a leltárok ára annál hullámzóbb, minél messzebb vannak az utolsó, azaz a végfogyasztási szakasztól. A fogyasztáshoz legközelebbiek a
legstabilabbak, és a ciklus folyamán ezek is változnak a legkevésbé.
Mark Skousen hasonló következtetésre jut három különböző termelési szakaszban előállított árucikkek ártendenciáit taglaló elemzésében – e szakaszok a következők: a kész fogyasztási cikkek, a köztes termékek és a termelés anyagi tényezőinek
szakaszai. Skousen rámutat, hogy az 1976 és 1992 közötti időszak alatt a fogyasztástól legtávolabb eső szakaszokban előállított termékek ára 30 százalékos emelkedés és 10 százalékos csökkenés között alakult, a köztes termékek ára csupán 14 százalékos emelkedés és 1 százalékos csökkenés között mozgott, a fogyasztási végter-

109

Prices in Recession and Recovery (Árak a recesszió és a fellendülés alatt) című könyvében
(New York: National Bureau of Economic Research, 1936) Frederick C. Mills egy másik, az 1929-es
nagy gazdasági világválság éveit a középpontba állító releváns empirikus tanulmányt mutat be. Mills
ebben empirikus úton igazolja, hogy a relatív áraknak az 1929-es összeomlást követő válság, recessziós és fellendülési időszaka alatt történő fejlődése igencsak hasonlított a konjunktúraciklus osztrák elmélete által felvázoltra. Mills kimondottan azt a következtetést vonja le, hogy „a nyersanyagok menynyisége meredeken zuhant; az iparcikkek pedig, melyek a tőlük megszokott módon lomhán reagáltak
az árak lefelé nyomására, le-lemaradoztak”. A fogyasztási cikkeket illetően Mills kijelenti, hogy „kisebb esést mutattak, mint az árucikkek ára általában”. Az 1934 és 1936 közötti fellendülésre vonatkozóan Mills rámutat, hogy „az ipari nyersanyagok ára a készáruk relatíve magas áraival együtt a működési oldalon előnyös helyzetbe hozta a gyártókat”. (25–26. oldal, 96–97. oldal, 151. oldal, 157–158. oldal és 222. oldal).
Mills írásainak hasznos értékelése megtalálható Skousen The Structure of Production című könyvében (58–60. oldal).
110 Valerie A. Ramey, „Inventories as Factors of Production and Economic Fluctuations”, American
Economic Review (1989. július): 338–354. oldal.
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mékek ára pedig 10 százalékos emelkedésről 2 százalékos csökkenésre módosult.111
Mark Skousen továbbá maga is úgy becsüli, hogy a kilencvenes évek elejének válságának folyamán az Egyesült Államok bruttó nemzeti kibocsátása – mely magában
foglalja a köztes szakaszokban előállított összes terméket – 10 és 15 százalék közötti mértékben esett, nem pedig a GNP-hez hasonló, hagyományos nemzeti könyvelési számadatok által kifejezett jelentősen alacsonyabb százalékkal – mindössze 1–2
százalék között –; a nemzeti könyvelési adatokba ugyanis nem tartoznak bele a köztes termékek, így a nemzeti termelési törekvéseket illetően túlságosan nagy jelentőséget tulajdonítanak a végfogyasztásnak.112
A jövőben remélhetőleg gyakrabban és nagyobb számban készítenek majd történeti-empirikus kutatásokat a konjunktúraciklus osztrák elméletével kapcsolatban.
Némi szerencsével e kutatások a ráfordítás-kibocsátás (input-output) táblázatokból
származó adatokon alapulnak majd, és lehetővé fogják tenni az osztrák elméletnek a
nemzeti elszámolások metodológiájának megreformálására történő felhasználását –
így egyúttal lehetővé tennék a konjunktúraciklus mikroökonómiai lényegét képező
relatív árak ingadozásairól szóló statisztikai adatok begyűjtését is. A VI-1. táblázat
a jövőbeni empirikus kutatás e típusának leegyszerűsítésére és előmozdítására szolgál. Összefoglalja és összeveti a társadalom önkéntes megtakarítása által kiváltott és
az önkéntes megtakarítások előzetes megnövekedése nélküli hitelexpanzió által kiváltott piaci folyamatok különböző fázisait.

111 Mark Skousen, „I Like Hayek: How I Use His Model as a Forecasting Tool”, 10–11. oldal.
112 Egyéb empirikus tanulmányok szintén feltárták a pénzügyi növekedés nem semleges természe-

tét és a tényt, miszerint e növekedés relatíve nagyobb hatást fejt ki a legtöbb tartós árucikket előállító iparágakra. Lásd például Peter E. Kretzmer, „The Cross-Industry Effects of Unanticipated Money in
an Equilibrium Business Cycle Model”, Journal of Monetary Economics 23, 2. szám (1989. március):
275–396. oldal; Willem Thorbecke, „The Distributional Effects of Disinflationary Monetary Policy”,
Jerome Levy Economics Institute Working Paper 144. szám (Fairfax, Va.: George Mason University,
1995).
Tyler Cowen így fogalmazott:
„A szektorok eltolódásával foglalkozó szakirodalom alátámasztja a konjunktúraciklusok osztrák elméletének legígéretesebb bizonyítékait. A szektorokon átívelő monetáris nem-semlegesség empirikus
váza viszonylag erős, és még annak bizonyítékát is látjuk, hogy a pénzügyi csapások sokkal nagyobb,
valós hatással vannak a tartós cikkeket előállító iparágakra.” (Tyler Cowen, Risk and Business Cycles:
New and Old Austrian Perspectives [Kockázat és konjunktúraciklusok: új és régi osztrák perspektívák]
[London: Routledge, 1997], 5. fejezet, 134. oldal)
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VI-1. táblázat. A szakaszok áttekintése
(1)
Az önkéntes megtakarítások növekedése
S1 A fogyasztás mértéke lassul. A fogyasztási
cikkek ára csökken.
S2 A fogyasztási szektorban a könyv szerinti
nyereségek hanyatlanak.
S2 A reálbérek emelkedő tendenciát mutatnak
(változatlan névérték; mérsékelt árú fogyasztási cikkek).
S2 A Ricardo-effektus: a dolgozókat termelési
eszközökkel helyettesítik.
S2 A kamatláb csökken (a megtakarítás
emelkedésének köszönhetően). A részvénypiac mérsékelt növekedést mutat.
S2 A tőkejavak ára megemelkedik (az irántuk
való kereslet megnövekedése, a Ricardoeffektus és a kamatlábcsökkenés miatt).
S3 A tőkejavak gyártása megnövekszik.
S3 A dolgozókat a fogyasztói szektorban
leépítik, a tőkejavakat gyártó iparágakban
pedig alkalmazzák.
S4 A termelési struktúra maradandóan
meghosszabbodik.
S5 A fogyasztási cikkek és szolgáltatások termelése szárnyal, míg áruk zuhan (megnövekedett kínálat és megcsappant pénzügyi
kereslet). A bérek és a nemzeti jövedelem
relatív értékben tartósan megemelkednek.

(2)
Hitelexpanzió (a megtakarítások nem
emelkednek)
S1 A fogyasztás nem hanyatlik.
S1 A bankok hatalmas arányban folyósítanak
új kölcsönöket, a kamatláb csökken.
S2 A tőkejavak ára megemelkedik.

S2 A részvénypiacon szintén felkúsznak
az árak.
S2 A termelési struktúra mesterséges módon
meghosszabbodik.
S2 A tőkejavak szektorában nagy könyv
szerinti nyereségek jelennek meg.
S3 A tőkejavak szektora több dolgozót igényel.
S3 A bérek megemelkednek.

S3 Az expanziós és részvénypiaci fellendülés
széles körben elterjed. Féktelen spekuláció.
S4 A fogyasztási cikkek iránti, pénzügyi
kereslet növekedésnek indul (a megnövekedett kereseteket és vállalkozói jövedelmeket a fogyasztásra fordítják).
S4 Egy bizonyos ponttól a hitelexpanzió
növekedésének mértéke nem emelkedik
tovább: a kamatláb felkúszik. A részvénypiac összeomlik.
S4 A fogyasztói szektorban könyv szerinti
nyereségek mutatkoznak (a kereslet megnövekszik).
S4 A fogyasztási cikkek árai a béreknél relatív értelemben gyorsabban kezdenek
emelkedni.
S4 A reálbérek esnek. A Ricardo-effektus: a
termelési eszközöket dolgozók váltják fel.
S5 A tőkejavakat előállító szektor súlyos
könyv szerinti veszteségeket szenved el.
(A kereslet csökken, a Ricardo-effektus fellép, a költségek megnövekednek. A kamatláb és az árucikkek árai megemelkednek.)
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S5 A tőkejavak szektorában a dolgozókat
leépítik.
S5 A vállalkozók felszámolják a hibás befektetési projekteket: csődök és a kiﬁzetések
felfüggesztése. Széles körben elterjedt
pesszimizmus.
S5 A banki ﬁzetésképtelenség nő: a kevésbé
ﬁzetőképes bankok komoly nehézségekkel
néznek szembe. Hitelmegszorítás.
S5 A dolgozók újra alkalmazásba kerülnek
a fogyasztáshoz közeli szakaszokban.
S5 A tőke fogyasztásra kerül, és a termelési
struktúra megrövidül.
S5 A fogyasztási cikkek és szolgáltatások
termelése lelassul.
S5 A fogyasztási cikkek ára még tovább emelkedik (megcsappant kínálat, megnövekedett
pénzügyi kereslet).
S5 A nemzeti jövedelem és a bérek reálértékben csökkennek.
S6 Mihelyt a gazdaság kiigazítása végbement,
az önkéntes megtakarítás megnövekedése
előidézheti a helyreállítási folyamatot; lásd
az első oszlopot. Azonban a hitelexpanzió
is újra megkezdődhet; lásd a második
oszlopot.
Megjegyzések a VI-1. táblázatho
1. Az árak „növekedésére” vagy „csökkenésére” való bármilyen utalás a relatív árakra vonatkozik,
nem pedig nominális árakra vagy abszolút nagyságrendekre. Így például a fogyasztási cikkek „árának megemelkedése” azt jelzi, hogy ezek az árak relatív értelemben a köztes cikkek árára vonatkozóan emelkednek.
2. Könnyű az elméleti folyamatnak – a táblázatban összefoglalt szakaszaira vonatkozó – szükséges
módosításait úgy bemutatni, hogy számoljunk minden egyes ciklus történelmi sajátosságaival is.
Ezért ha az önkéntes megtakarítások gyarapodását az áru felhalmozásának és rejtegetésének vagy
a pénz iránti keresletnek a növekedése kíséri, a fázisok ugyanazok maradnak ugyan, a fogyasztási cikkek ára ennek ellenére nagyobb nominális csökkenést, a termelési tényezők nominális ára pedig kisebb növekedést mutat majd. A relatív árak közötti összes kapcsolat mindazonáltal úgy marad, ahogy az a táblázatban is szerepel. Hitelexpanzió esetén, ha annak kezdetekor van „kihasználatlan kapacitás”, a termelési tényezők és a tőkejavak nominális ára eleinte nem emelkedik majd
olyan jelentős mértékben, ám a többi szakasz a leírtak szerint zajlik majd le, és az esztelen befektetések száma is jócskán gyarapodni fog.
3. Habár az S betűt követő szám a szakaszok sorrendjére utal, bizonyos esetekben a számozás viszonylag tetszőleges az adott történelmi helyzettől és attól függően, hogy a szakaszok többé-kevésbé egyidejűleg zajlanak-e le.
4. A való életben a folyamat bármely fázis során határozatlan időre megakadhat, ha a kormány beavatkozása a piacokat igen merevvé teszi, de különösen akkor, ha a köztes árucikkek árát, a béreket vagy a munkaügyi törvényhozást sikeresen manipulálják. A hitelexpanzió fokozatos növekedése elodázhatja ugyan a válság kirobbanását (és/vagy a rossz befektetések felszámolását), azonban
elmélyíti és fájdalmasabbá teszi azt, amikor elkerülhetetlenül mégis lesújt.
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Összefoglalás
Az elvégzett elméleti elemzés és a felhalmozott történelmi tapasztalat fényében
meglepő azt látni, hogy a 21. század hajnalán még mindig élnek kételyek a hitelexpanzió recesszív természetét illetően. Megfigyeltük, hogy a fellendülés, a válság
és a recesszió szakaszai nagy rendszerességgel ismétlődnek meg újra és újra, illetve
megvizsgáltuk a bankhitel expanziójának ezekben a szakaszokban játszott kulcsszerepét. E kész tények ellenére nagyon sok elméleti szakember továbbra sem ismeri el, hogy a gazdasági válságoknak egy mögöttes elméleti ok a kiváltója. Ezek
a szakemberek képtelenek megérteni, hogy saját elemzésük – legyen az keynesi,
monetarista, vagy akármilyen más tendenciát képviselő – azon a hallgatólagos feltevésen alapul, mely szerint a hitellel összefüggésben lévő pénzügyi tényezők vezető
szerepet játszanak. Ezek a tényezők alapvető fontosságúak az expanzió és a kezdeti fellendülés, a részvénypiacon elkerülhetetlenül végbemenő túlzott, folyamatos
emelkedés, valamint a válság bekövetkeztével elkerülhetetlenül fellépő hitelmegszorítás és – különösen a tőkejavakat előállító iparágakat érintő – recesszió megértésének szempontjából.
Továbbá annak is magától értetődőnek kellene lennie, hogy az ilyen ciklusok örökösen megismétlődnek egy olyan intézményes okból kifolyólag, mely képes magyarázattal szolgálni az ellenőrzés alatt álló piacgazdaságokban rejlő viselkedésmódra.
Ahogy már az első fejezet eleje óta érvelünk mellette, ez az ok a bankárok számára adományozott kiváltságban rejlik, mely a tradicionális jogi alapelvek megsértésével lehetővé teszi számukra, hogy a náluk látra szóló betétként elhelyezett pénzt kölcsönként kiutalják, és így részleges tartalékkal működjenek. Ebből a kiváltságból a
kormányok is hasznot húztak annak érdekében, hogy a nehéz időkben könnyű ﬁnanszírozáshoz juthassanak, majd hogy később a központi bankokon keresztül kedvező
hitelfeltételeket és inﬂációs likviditást garantálhassanak – e két tényezőt mint a gazdasági fejlődés ösztönző erőit egészen mostanáig szükségesnek és kedvező hatásúnak tartották.
A konjunktúraciklus osztrák elméletére rendszerint alkalmazott „tilalmi szabály”
igen jelentős, csakúgy mint a pénzügyi rendszer működésével kapcsolatos ismeretek
széles körben elterjedt, általános hiánya. Olyan ez, mintha e két dolog megfelelne egy
ki nem mondott, változtatást kerülni igyekvő stratégiának, mely eredhet sok elméleti szakember az iránti vágyából, hogy támogassák a kormány pénzügyi és bankpiacokba történő beavatkozásának indokoltságát, azzal a félelemmel vegyes tisztelettel
együtt, mely az emberek legnagyobb részében a bankokkal való konfrontálódás gondolatára születik meg. Mises gondolataival mi is levonhatjuk a végkövetkeztetést:
A konjunktúraciklus nem monetáris értelmezéseinek szempontjából az elsődleges dolog
annak a megtapasztalása, hogy léteznek újra és újra megismétlődő depressziós időszakok.
Védelmezői a gazdasági események sorozatának általuk alkotott vázlatában eleinte nem
látnak semmiféle jelet, mely e rejtélyes rendellenességek kielégítő értelmezését sugall-
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ná. Kétségbeesetten kutatnak egy szükségmegoldás [értelmezés] után, hogy azt egy állítólagos cikluselmélet gyanánt saját tantételeikre alkalmazhassák. Más a helyzet a pénzügyi vagy forgóhitel-elmélet esetében. A modern pénzügyelmélet véglegesen eltörölte a
pénz állítólagos semlegességére vonatkozó összes elképzelést. Megcáfolhatatlanul bebizonyosodott, hogy a piacgazdaságban működnek olyan tényezők, melyekről egy, a pénz
hajtóerejéről mit sem tudó doktrínának nincs mit mondania. ... Említésre került már, hogy
a ciklus minden nem monetáris értelmezése el kell hogy ismerje, hogy a pénz vagy a
bizalmi eszközök mennyiségének növekedése elengedhetetlen feltétele egy fellendülés
kialakulásának. ... E nem monetáris doktrínák támogatónak fanatizmusa, mellyel viszszautasítják hibáik elismerését, természetesen a politikai elfogultságuk megnyilatkozása. ... Az intervencionalisták ... alig várják, hogy bebizonyíthassák, hogy a piacgazdaság
nem kerülheti el a depressziók visszatértét. Annál jobban égnek a vágytól, hogy támadást
intézhessenek a pénzügyelmélet ellen, mivel napjainkban a valuta és a hitel manipulációja a két legfőbb eszköz, melyekkel az antikapitalista kormányok meg akarják alapozni
teljhatalmukat.113

113 Mises, „Fallacies of the Nonmonetary Explanations of the Trade Cycle”, Human Action, 580–582.

oldal.
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A MONETARISTA ÉS A KEYNESI ELMÉLETEK
KRITIKÁJA

Ebben a fejezetben a gazdasági ciklusok tisztázására irányuló alternatív teoretikai
fejlesztéseket fogjuk kritikával illetni. Még konkrétabban a makrogazdaságtan
két legmélyebben gyökerező iskolája, vagyis a monetarista és a keynesi iskola
elméleteivel foglalkozunk majd. Az általános vélekedés szerint e két megközelítési
mód a gazdasági jelenségekre kétféle típusú, egymással versengő magyarázatokkal
szolgál. Az itt bemutatott elemzés szemszögéből tekintve azonban nagyon hasonló
hiányosságoktól szenvednek, minélfogva ugyanazon érvelések alkalmazásával
bírálhatók. Egy bevezetést követően, melyben azonosítjuk az általunk a makrogazdaságtani szemléletmódok közös elemének tartott elemet, először a monetarista
(a klasszikus közgazdaságtanra és a racionális várakozások iskolájára vonatkozó
néhány hivatkozással együtt), majd a keynesi és a neoricardiánus álláspontokat
fogjuk tanulmányozni. Ezzel a fejezettel lezárjuk a könyv legfontosabb, elemző
részét. Végül, de nem utolsósorban egy függelékben bemutatunk még egy számos periferikus, a bankszakmával össze nem függő pénzügyi intézményt tárgyaló elméleti
tanulmányt. Ennél a pontnál már teljesen felkészültünk az ezen intézmények által a
gazdasági rendszerre gyakorolt különböző hatások megértésére.

1. BEVEZETÉS
Noha a közgazdaságtannal és a gazdasági gondolkodással foglalkozó legtöbb kézikönyv tartalmazza azt az állítást, mely szerint a Carl Menger által 1871-ben elindított szubjektivista forradalmat a modern gazdaságelmélet teljesen elnyelte, ez az
állítás nagyrészt puszta szónoklat. A klasszikus iskola egykori „objektivizmusa”,
mely a marginalista forradalom kitöréséig uralta a közgazdaságtant, továbbra is
erőteljes befolyással rendelkezik. A gazdaságelmélet több fontos területe ráadásul
a „szubjektivista nézet” fogadtatásának és asszimilációjának tökéletlensége miatt
mindmáig jórészt eredménytelen maradt.1
1

Például Oskar Lange és más elméleti tudósok az általuk a szocializmusra felállított neoklasszikus elméletet a szocialista gazdasági számítások problémájának a walrasi általános egyensúlyelmélet
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Talán a pénz és a „makrogazdaságtan” (ami egy változó pontosságú kifejezés) teszi ki a közgazdaságtan legjelentősebb területeit, melyekben a marginalista forradalom és a szubjektivizmus hatása még nem vehető észre. Tulajdonképpen az osztrák
iskola elméleti szakembereinek kivételével a múltban a makrogazdaságtannal foglalkozó tudósok többnyire képtelenek voltak elméleteiket és érveléseiket azok valódi kiindulópontjához, azaz az egyének tevékenységéhez visszavezetni. Még konkrétabban: modelljeikbe nem foglalták bele Menger következő alapvető elgondolását:
minden cselekvés egy sor egymást követő szakaszból áll, melyeket a cselekvőnek
jövőbeni célja eléréséhez végig kell járnia – ehhez pedig idő szükségeltetik. Menger
legjelentősebb fogalmi hozzájárulása a közgazdaságtanhoz a különböző rendű gazdasági javakról (fogyasztási vagy „elsőrendű” gazdasági javakról, illetve „magasabb
rendű” gazdasági javakról) szóló elmélete volt. Ezen elgondolás szerint a magasabb
rendű gazdasági javak néhány olyan, egymást követő szakaszban alakulnak ki, melyek mindegyike az előtte lévőnél távolabb található a végfogyasztástól, és a sorozat a kezdeti szakaszban végződik, melyben a cselekvő a teljes cselekvési folyamatot
tervezi meg. Az általunk itt bemutatott teljes tőke-, illetve cikluselmélet e mengeri
fogalmon alapul. Ez az alapötlet azért könnyen érthető, mert minden személy egyszerűen annak az erénynek köszönhetően, hogy embernek született, az emberi cselekvés e fogalmát akként ismeri el, amit az összes olyan kontextusban, melyben cselekszik, naponta megvalósít. Röviden: az osztrák iskola teoretikusai álltak elő a közgazdaságot 1871-ben forradalmasító szubjektivizmusba hallgatólagosan beletartozó
teljes tőke-, pénz- és cikluselmélettel.
A közgazdaságtanban azonban a szubjektivizmus elleni erőteljes visszahatás
(mely reakció még napjainkban is megﬁgyelhető) gyökerénél elavult gondolkodási minták álltak. Nem meglepő tehát, hogy Frank H. Knight, az e fejezetben kritikai
szemszögből vizsgált két „objektivista” iskola egyikének egyik legjelentősebb szerzője a következőt jelentette ki:

alkalmazásával történő megoldására szánták. A közgazdászok többsége évekig úgy hitte, hogy ez a kérdés sikeresen megoldódott – ám nemrégiben világossá vált, hogy e meggyőződésük indokolatlan volt.
Amennyiben a legtöbb közgazdász kezdettől fogva megérti a szubjektivista forradalom igazi értelmét
és kiterjedését, és azzal teljesen eltöltődik, ez a hiba szembetűnő lett volna. Ha minden akarat, információ és ismeret az emberi lények és a piacon jelen lévő más cselekvők szabad interakciója által jön létre és abból származik, úgy nyilvánvalónak kellene lennie, hogy mindaddig, amíg a gazdasági szereplők szabad cselekvésének képessége szisztematikusan korlátozott (a szocialista rendszer lényege ilyen
intézményes korlátozásban testesül meg), új információk létrehozására és felfedezésére, valamint a társadalmat koordináló kapacitásuk csökken; a cselekvők számára ezáltal a társadalom koordinációjához
és a gazdasági számítások elvégzéséhez szükséges gyakorlati információ felfedezése lehetetlenné válik. A témában lásd Huerta de Soto, Socialismo, cálculo económico y función empresarial, 4–7. fejezetek, 157–411. oldal.
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Menger gazdasági rendszerének legsúlyosabb szerkezeti hibája az, hogy ... a termelésre a
javak magasabb rendből alacsonyabb rendbe történő átváltásának folyamataként tekint.2

Most annak módjaival fogunk foglalkozni, ahogy a klasszikus iskola eszméi mind
a monetarista, mind a keynesi iskolában – mely két iskola alapítói mindeddig figyelmen kívül hagyták az 1871-ben elindított szubjektivista forradalmat – továbbra
is túlsúlyban voltak. Elemzésünket a tőke J. B. Clark és F. H. Knight által felvetett
fogalmában megtalálható hibák magyarázatával kezdjük, majd kritikai vizsgálat alá
vetjük a pénz mennyiségelméletének monetaristák által támogatott mechanisztikus
változatát. A racionális várakozások iskolájához történő rövid kitérést követően azt
fogjuk tanulmányozni, hogy napjainkban, a válság szorításában a keynesi közgazdaságtannak a monetarista makrogazdaságtannal milyen típusú közös teoretikai hibái
vannak.3

2 Frank H. Knight Carl Menger könyvének első angol nyelvű, Principles of Economics című kiadá-

sához írt bevezetőjében (25. oldal).
3 John Hicks következő mondatai megdönthetetlen bizonyítékául szolgálnak ama ténynek, hogy az
osztrák iskola által kirobbantott szubjektivista forradalom a neoklasszikus-keynesi „ellenforradalom”
kitöréséig a gazdasági fejlődés gyökerét képezte:
„Kinyilvánítottam eszméim »osztrák« irányultságát; Böhm-Bawerk és követői iránti tiszteletemet
büszkén rovom le. Az ő hagyományuk szerint írok; ám munkám előrehaladtával ráeszméltem, hogy e
hagyomány jóval többet ölel fel és nagyobb annál, mint amilyennek elsőre tűnt. Az »osztrákok« nem
egy különleges, a főáramlattól eltérő szektát alkottak; ők nagyon is a főáramlathoz tartoztak; a többiek
voltak azok, akik nem tartoztak bele.” (Hicks, Capital and Time, 12. oldal)
Érdekes megfigyelni Sir John Hicks tudományos fejlődésének folyamatát. The Theory of Wages
(A bérek elmélete) (London: Macmillan, 1932) című könyvének első kiadása a korai munkáját ért erős
osztrák befolyást tükrözi. A 9., 10. és 11. fejezeteket nagyrészt Hayek, Böhm-Bawerk, Robbins és más
olyan osztrák tudósok ihlették, akiket gyakran idéz is (lásd például a 190., 201., 215., 217. és 231. oldalakon szereplő idézeteket). Hicks később a neoklasszikus-walrasi iskola és a keynesi iskola doktrinális
szintézisének egyik fő építőmesterévé vált. Közgazdászként befutott karrierjének utolsó szakaszában
egyfajta bűntudattal tért vissza mélyen az osztrák iskolában gyökerező szubjektivista kezdeteihez. Ennek eredményeként született meg a tőkeelméletről írt utolsó munkája, melyből a jelen lábjegyzet elején
szereplő részlet is származik. John Hicks 1978-ban tett következő kijelentése még világosabb, már ha
ez egyáltalán lehetséges: „Ezennel Walrast és Paretót, azaz azokat, akikhez elsőként annyira ragaszkodtam, jóval Menger alá sorolandónak nyilvánítom.” (John Hicks, „Is Interest the Price of a Factor of
Production?”, in: Time, Uncertainty, and Disequilibrium: Exploration of Austrian Themes, szerk. Mario
J. Rizzo [Lexington, Mass.: Lexington Books, 1979], 63. oldal)
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2. A MONETARIZMUS KRITIKÁJA

A tőke mitikus fogalma
A neoklasszikus iskola általánosságban véve követte a szubjektivista forradalmat
megelőző hagyományt, és egy olyan termelési rendszerrel foglalkozik, melyben
a különböző termelési tényezők homogén és horizontális módon állítanak elő fogyasztási cikkeket és szolgáltatásokat – és teszik ezt anélkül, hogy bármennyire is
lehetővé tennék e tényezők a termelési szakaszok temporális struktúráján keresztül
megvalósuló időben és térben történő elmerülését. Adam Smithtől kezdve Ricardon,
Malthuson és John Stuart Millen át egészen Marshallig4 a klasszikus közgazdászok
kutatásainak alapvető keretét ez alkotta. Végül John Bates Clark (1847–1938)
munkájának szerkezetét is ez szolgáltatta. Clark a New York-i Columbia Egyetem
közgazdaságtan-professzora volt, és a tőke- és kamatelmélet területén tanúsított
határozottan antiszubjektivista reakciója mindmáig a teljes neoklasszikus-mone-

4 Alfred Marshall kétségtelenül az a személy, aki a leginkább felelős azért, hogy mind a monetarista,

mind a keynesi iskola teoretikusai (vagyis az ő szellemi örökösei) képtelenek voltak megérteni azokat
a folyamatokat, melyek révén a hitel- és a monetáris expanzió a termelési struktúrára kihat. Marshall
valójában egyáltalán nem volt képes a (Carl Menger által 1871-ben elindított) szubjektivista forradalmat az angolszász közgazdaságtanba belefoglalni, majd azt logikus következtetéséig tovább vinni. Éppen ellenkezőleg: ragaszkodott a neoklasszikus közgazdaságtant mindmáig sújtó új marginalista hozzájárulások és az angolszász klasszikus iskola elméleteinek „koffeinmentesített” összegzéséhez. Érdekes hát megjegyezni, hogy Marshall – csakúgy, mint Knight – számára az elsőrendű gazdasági javak
vagy fogyasztási cikkek, illetve a magasabb rendű gazdasági javak közötti legalapvetőbb szubjektivista különbségtétel „bizonytalan, és talán gyakorlati haszna is csekély” (Alfred Marshall, Principles of
Economics [A közgazdaságtan alapelvei], 8. kiadás [London: Macmillan, 1920], 54. oldal). Marshall
továbbá képtelen volt szakítani a régi, preszubjektivista gondolkodásmódokkal, melyek szerint az árakat a költségek határozzák meg, és nem fordítva. Ami azt illeti, Marshall valójában úgy hitte, hogy míg
a cikkek iránti keresletet a határhaszon határozza meg, a kínálat végtére is „valós” tényezőktől függ.
Számításából kihagyta azonban, hogy a költségek egyszerűen a cselekvő által cselekvése során feladott
célok szubjektív értékelései, így a híres marshalli „olló” mindkét szára ugyanazzal a (hasznosságon alapuló) szubjektivista lényeggel bír (Rothbard, Man, Economy, and State, 301–308. oldal). Nyelvi problémák (az osztrák teoretikusok munkái későn kerültek lefordításra, és akkor is csak részlegesen) és sok
brit közgazdász nyilvánvaló szellemi sovinizmusa szintén jelentősen hozzájárult Marshall doktrínáinak megvédelmezéséhez. Ez magyarázattal szolgál annak tényére, hogy az angolszász hagyományban
munkálkodó számos közgazdász nem csupán meglehetősen bizalmatlan az osztrákokkal szemben, de
Marshall és ezáltal Ricardo és a többi klasszikus közgazdász eszméinek saját modelljeik részeként történő megtartásához is ragaszkodott. Lásd például H. O. Meredith John Maynard Keyneshez írott, 1931.
december 8-i keltezésű levelét, mely a The Collected Writings of John Maynard Keynes: The General
Theory and After (első rész: Preparation) című gyűjtemény 13. kötetének (szerk. Donald Moggridge,
London: Macmillan, 1973) 267–268. oldalán került kiadásra. Lásd még a Schumpeter Marshallt illető kritikáját Joseph A. Schumpeter History of Economic Analysis (Oxford and New York: Oxford
University Press, 1954) című könyvének 920–924. oldalán.
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tarista építmény alapját képezi.5 A termelést és a fogyasztást Clark valóban szimultán folyamatoknak gondolja. Véleménye szerint a termelési folyamatok nem
állnak szakaszokból, és az eredményeikhez való hozzájutás előtt egyáltalán nem
szükséges bármeddig is várakozni. Clark a tőkét a kamat formájában megvalósuló
termelékenységet „automatikusan” kiváltó állandó pénzalapnak tartja. Szerinte
minél nagyobb e társadalmi tőkealap, annál alacsonyabb a kamat. Az időpreferencia
jelensége semmiképp nem befolyásolja a clarki modell iránti érdeklődést.
Világos, hogy Clarknak a termelési folyamatról alkotott fogalma pusztán Walras
általános egyensúlyi elméletének a tőkeelmélet területére történő átültetéséből áll.
Walras az általános egyensúlynak egy olyan gazdasági modelljét fejlesztette ki, melyet szimultán egyenlőségekben megadva fejezett ki – ezen egyenlőségek célja annak magyarázata volt, hogy a különböző cikkek és szolgáltatások árai hogyan kerülnek meghatározásra. E modellben a legfőbb tévedés az, hogy szimultán egyenlőségek rendszerén belül magában foglalja a nem szimultán, ám az időben egymás után
következő – ahogy a gazdasági rendszerben résztvevő szereplők irányítják a termelési
folyamatot – nagyságok (változók és paraméterek) kölcsönhatását. Dióhéjban összefoglalva: a walrasi általános egyensúlyi modell egy szigorúan állandó modell, mely
nem szolgál magyarázattal az idő múlására, és mely a való életben egyszerre soha fel
nem merülő, feltehetően párhuzamos változók és paraméterek kölcsönhatását írja le.
Logikailag lehetetlen azon valós gazdasági folyamatok megmagyarázása, melyek egy olyan, az idő kérdését ﬁgyelmen kívül hagyó gazdasági modellt alkalmaznak, melyből a folyamatok egymást követő kiváltódásának tanulmányozása fájón hiányzik.6 Meglepő, hogy mindemellett egy a Clark által is védelmezetthez hason5 A következők J. B. Clark legfontosabb művei: „The Genesis of Capital”, Yale Review (1893. november): 302–315. oldal; „The Origin of Interest”, Quarterly Journal of Economics 9 (1895. április):
257–278. oldal; The Distribution of Wealth (New York: Macmillan, 1899; újranyomtatta Augustus M.
Kelley, New York, 1965); és végül, de nem utolsósorban „Concerning the Nature of Capital: A Reply”,
Quarterly Journal of Economics 21 (1907. május): 351–370. oldal.
6 Talán a teoretikus, aki a legkiválóbban kritizálta az árelmélet statikus (általános vagy részleges) egyensúlymodellek keresztül történő funkcionális magyarázatát célzó különböző kísérleteket, Hans Mayer volt, mégpedig a „Der Erkenntniswert der funktionellen Preistheorien” című, a Die
Wirtschaftstheorie der Gegenwart (Vienna: Verlag von Julius Springer, 1932) 2. kiadásának 147–
239b. oldalán megjelent cikkében. A cikket Israel M. Kirzner kérésére angolra is lefordították „The
Cognitive Value of Functional Theories of Price: Critical and Positive Investigations Concerning the
Price Problem” címmel, és e fordítás a Classics in Austrian Economics: A Sampling in the History of a
Tradition, 2. kötetének (The InterWar Period) (London: William Pickering, 1994) 55–168. oldalán jelent meg. Hans Mayer a következőre jut:
„A matematikai egyensúlyelméletek szívében létezik egy immanens, többé-kevésbé álca alá rejtett
fikció: szimultán egyenlőségekben, azaz nem szimultán, fejlődési-okozati sorozatokban működő nagyságokban kapcsolódnak össze, mintha csak egyszerre, egyidejűleg léteznének. A »statikus« megközelítési módban egy adott tényállás kerül szinkronizálásra, míg a valóságban egy folyamattal van dolgunk. De egyszerűen senki nem gondolhat egy alkotó folyamatra »statikusan« úgy, mint egy nyugalmi állapotra, anélkül, hogy eltávolítanánk pontosan azt, ami azzá teszi, ami.” (Mayer az angol nyelvű
kiadás 92. oldalán)
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ló elmélet vált a közgazdaságtanban mindmáig a legszélesebb körben elfogadottá,
és szerepel a legtöbb bevezető kézikönyvben. Csakugyan majdnem az összes ilyen
könyv a termelés, a fogyasztás és a különböző gazdasági szereplők (háztartások, vállalatok stb.) közötti csereüzletek kölcsönös függőségét leíró „körkörös jövedelemáramlás”7 magyarázatával kezdődik. A hasonló magyarázatok teljesen elsiklanak
az időnek a gazdasági események fejlődési folyamatában betöltött szerepe felett.
Másképpen megfogalmazva: ez a modell annak feltevésén alapul, hogy minden cselekvés azonnal következik be – e téves feltételezés nem csupán a jelentős, valós gazdasági kérdések megoldását kerüli, de egyúttal e kérdések közgazdaságtannal foglalkozó tudósok általi felderítésének és elemzésének áthághatatlan akadályát is alkotja.
Ezen eszmének köszönhetően Clark és követőinek meggyőződése lett, hogy a kamat
meghatározója az általuk rejtélyes és homogén pénzalapnak tartott tőke „határtermelékenysége”; ez pedig megmagyarázza azon következtetésüket, hogy e tőkealap növekedésével a kamatláb is csökkennő tendenciát fog mutatni.8
Mayer később, Gustavo del Vecchio kérésére értekezését átdolgozta és jelentősen ki is bővítette – az új változat címe „Il concetto di equilibrio nella teoria economica”, és a Gustavo del Vecchio által szerkesztett Economía Pura című könyvben jelent meg (Nuova Collana di Economisti Stranieri e
Italiani; Turin: Unione Tipografico-Editrice Torinese, 1937), 645–799. oldal.
7 A „körkörös jövedelemáramlás” modelljének és hagyományos folyamatábrájának mérvadó ábrázolása megtalálható például Paul A. Samuelson és William D. Nordhaus Economics című könyvében.
Mark Skousen szerint a körkörös áramlási ábra megálmodója Frank H. Knight (az ábra eredeti neve
pedig „vagyonkerék”) volt. Lásd Skousen, Vienna and Chicago: Friends or Foes (Washington, D.C.:
Capital Press, 2005), 65. oldal.
8 Saját céljaink érdekében, azaz a hitelexpanzió által termelési struktúrára kifejtett hatások elemzésének elvégzéséért nem szükséges egy olyan álláspontot elfoglalnunk, mely alapján a kamat elmélete
a legbizonyíthatóbb – azonban fontos megjegyezni, hogy Böhm-Bawerk megtagadta a kamatot a tőke
termelékenységére alapozó elméleteket. Tulajdonképpen Böhm-Bawerk szerint azok a teoretikusok,
akik állítása szerint a kamatot a tőke határtermelékenysége határozza meg, többek között arra is képtelenek magyarázatot adni, hogy a különböző vállalkozók közötti versengés a tárgyi eszközök értékét
miért nem teszi a nekik megfelelő termelési eredményével azonossá, ami révén a termelési periódius
során a költségek és a termelési eredmény közötti bármekkora értékdifferenciál kiküszöbölhető lenne.
Amint arra Böhm-Bawerk rámutat, a termelékenységen alapuló elméletek pusztán az objektivista értékfogalom maradványai, mely fogalom értelmében az értéket a különböző cikkek és szolgáltatások
termelési folyamata alatt felmerülő történelmi költség összessége határozza meg. Azonban az árak határozzák meg a költségeket, és nem fordítva. Más szóval: a gazdasági szereplőknek azért merülnek fel
költségeik, mert úgy hiszik, hogy az az általuk előállított fogyasztási cikkekből származó érték, melyhez majd hozzájuthatnak, meg fogja haladni ezeket a költségeket. Ugyanezen alapelv vonatkozik minden egyes tárgyi eszköz határtermelékenységére is, melyet végső soron a segítségével előállított fogyasztási cikkek és szolgáltatások jövőbeni értéke határoz meg, és mely egy leszámítolási folyamat révén behozza a szóban forgó tárgyi eszköz jelenbeli piaci értékét. Így tehát a kamat eredetének és létezésének a tárgyi eszközöktől függetlennek kell lennie, és az emberi lények szubjektív időpreferenciájára kell épülnie. Könnyű megérteni, hogy a Clark–Knight-iskola teoretikusai miért estek abba a csapdába, hogy a kamatlábat a tőke határtermelékenysége által meghatározott fogalomnak tartják. Mindössze azt kell megvizsgálnunk, hogy a kamat és a tőke határtermelékenysége a következők meglétével
válik egyenlővé: (1) tökéletes egyensúlyi állapotú környezet, melyben egyáltalán nem történik válto-
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John Bates Clark után egy másik amerikai közgazdász, Irving Fisher (aki a pénz
mennyiségelméletének legszembetűnőbb képviselője volt) szintén védelmébe vette
az elméletet, mely szerint a tőke ugyanúgy „pénzalap”, ahogy a jövedelem „áramlás”. Tette mindezt The Nature of Capital and Income című könyvében, és az elmélet általa történő megvédése alátámasztotta Clarknak az általános egyensúlyt is magában foglaló határozottan „makro-gazdaságtani” szemléletét.9
Mi több, Clark objektivista, statikus tőkefogalmát Frank H. Knight (1885–1962),
a napjainkban is fennálló chicagói iskola megalapítója is pártolta. Knight Clark
nyomdokaiban járva tulajdonképpen állandó, a jövedelmet automatikusan és egyidejűleg termelő pénzalapnak tekintette a tőkét, valamint a termelési „folyamatot”
pillanatnyinak, és nem különböző időbeli szakaszokból állónak tartotta.10

zás; (2) a tőke mint mitikus pénzalap olyan fogalma, mely szerint a tőke replikálja magát, és értékcsökkenését illetően nincsen szükség konkrét döntéshozatalra; illetve (3) a termelés mint időbe nem kerülő „pillanatnyi” folyamat fogalma. E három feltétel megléte mellett – melyek éppen olyan abszurdak,
mint amennyire a valóságtól elszakadtak – a tárgyi eszközök bérleti díja mindig egyenlő a kamatlábbal. E tény fényében tökéletesen érthető, hogy a tőke szinkron, azonnali koncepciójával telítődött teoretikusokat megtévesztette a jövedelem és kamat egy ehhez hasonló feltételes helyzetben megvalósuló matematikai egyenlősége, és az is, hogy ebből azt a teoretikailag igazolhatatlan, elhamarkodott következtetést vonták le, hogy a termelékenység határozza meg a kamatlábat (és nem fordítva, ahogy azt
az osztrákok állítják). A témában lásd Eugen von Böhm-Bawerk, Capital and Interest (Tőke és kamat), 1. kötet, 73–122. oldal. Lásd még Israel M. Kirzner „The Pure Time-Preference Theory of Interest: An Attempt at Clarification”, in: The Meaning of Ludwig von Mises: Contributions in Economics,
Sociology, Epistemology, and Political Philosophy, szerk. Jeffrey M. Herbener (Dordrecht: Kluwer
Academic Publishers, 1993), 4. fejezet, 166–192. oldal. A cikk újra kiadásra került Israel M. Kirzner
Essays on Capital and Interest című könyvének 4. értekezéseként (134–153. oldal). Lásd még Fetter,
Capital, Interest and Rent, 172–316. oldal.
9 Irving Fisher, The Nature of Capital and Income (New York: Macmillan, 1906); lásd még a „What
Is Capital?” címet viselő, az Economic Journal 1896. decemberi számának 509–534. oldalán megjelent cikkét.
10 George J. Stigler a chicagói iskola egy másik szerzője, aki messzemenőkig támogatta Clark és
Knight mitikus tőkekoncepcióját. Ami azt illeti, doktori értekezésében – melyet érdekes módon éppen
Frank H. Knight témavezetői irányítása alatt írt 1938-ban – Stigler erőteljes támadást intéz a Menger,
Jevons és Böhm-Bawerk által felállított szubjektivista tőkefogalom ellen. Mengernek a különböző rendű javakra vonatkozó áttörést jelentő közreműködésére hivatkozva Stigler úgy hiszi, hogy „a javak különböző rendekbe történő besorolása azonban önmagában is kétes értékű volt”. Ennélfogva kritikával
illeti Mengert, amiért az nem alkotta meg a termelési „folyamat” olyan fogalmát, mely szerint a folyamatban a tárgyi eszközök „a szolgáltatások (jövedelem) állandó folyamát” termelik meg. George J.
Stigler, Production and Distribution Theories (London: Transaction Publishers, 1994), 138. és 157. oldal. Stigler logikusan arra a következtetésre jut, hogy „az író [Stigler] véleménye szerint Clark tőkeelmélete alapvetően helytálló” (314. oldal). Stigler figyelmét azonban elkerüli, hogy egy mitikus, elvont,
önmagát ismétlő pénzalap egyáltalán nem hagyja érvényesülni a vállalkozókat, hiszen minden gazdasági esemény újra és újra, változatlanul következik be. A való életben azonban a tőke mindössze konkrét tárgyi eszközök befektetésének, leértékelésének és fogyasztásának összes aspektusát illető emberi
cselekvések során őrzi meg termelési kapacitását. Az ilyen és ehhez hasonló vállalkozói tevékenységek
sikeresek lehetnek, ám egyúttal hibalehetőségeknek is ki vannak téve.
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Clark és Knight osztrák kritikája
Az osztrák közgazdászok erőteljesen reagáltak a termelési folyamat Clark és Knight
által megalkotott hibás és objektivista elgondolására. Clark tőkefogalmát BöhmBawerk például misztikusnak és mitologikusnak írja le, rámutatva arra, hogy a
termelési folyamatok soha nem függnek egy rejtélyes, homogén pénzalaptól, hanem
ehelyett mindig az olyan konkrét tárgyi eszközök együttes működésére támaszkodnak, melyeket a vállalkozóknak elsőként el kell képzelnie, elő kell állítania, ki
kell választania, és végül a gazdasági folyamattal össze is kell kapcsolnia. BöhmBawerk szerint Clark a tőkét egyfajta kitalált fogalomnak tekinti. Figyelemre méltó
előrelátásról tanúságot téve Böhm-Bawerk arra is figyelmeztetett, hogy egy ilyen
eszme elfogadása eleve arra ítéltetett, hogy a gazdaságelmélet jövőbeni fejlődésében
bekövetkező súlyos hibákhoz vezessen.11

11 Eugen von Böhm-Bawerk, „Professor Clark’s Views on the Genesis of Capital”, Quarterly Journal of Economics IX (1895): 113–131. oldal; újranyomtatva a Kirzner által szerkesztett Classics in
Austrian Economics 1. kötetének 131–143. oldalán. Böhm-Bawerk remek előrelátással megjósolta,
hogy amennyiben Clark statikus modellje válna az uralkodóvá, az alulfogyasztás régóta hitelvesztett
doktrínái újjáélednének. A keynesianizmus, mely bizonyos értelemben Marshall neoklasszikus nézeteiből fakadt, jó példaként szolgál:
„Amikor valaki Clark professzorral ilyen módon tárgyalja a témát, az állítás, miszerint a tőke nem
kerül fogyasztásra, egy másik pontatlan szóképként tündököl csupán, melyet egyáltalán nem szabad
szó szerint értelmezni. Aki azonban mégis ezt teszi, óriási hibát követ el – és ezt a hibát igazság szerint
egyszer már a tudomány is elkövette. Arra az ismerős és egykor széles körben elterjedt doktrínára utalok itt, melynek értelmében a megtakarítás egy társadalmi baj, a pazarló emberek osztálya pedig a társadalmi gazdaság egy fontos tényezője, hiszen a megtakarított pénz nem kerül elköltésre, így a gyártók termékeiket nem tudják a piacra vinni.” (Böhm-Bawerk, Classics in Austrian Economics [szerk.
Kirzner], 1. kötet, 137. oldal)
Mises ugyanerre a következtetésre jut, amikor Knightot bírálja:
„olyan fantázia szülte fogalmakat használ, mint amilyen például a hasznos dolgok »önmagukat állandósító természete« is. Mindenesetre tanításaikat arra tervezték, hogy igazoljanak egy olyan doktrínát, mely mindenért, ami nem kielégítő, a túlzott megtakarításokat és az alulfogyasztást hibáztatja, a
költekezést pedig csodaszerként ajánlja.” (Mises, Human Action, 848. oldal)
Böhm-Bawerk Clarkot illető további kritikája főként „Capital and Interest Once More” című
(Quarterly Journal of Economics [1906. november és 1907. február], különösen a 269., 277. és 280–
282. oldal), illetve „The Nature of Capital: A Rejoinder” című (Quarterly Journal of Economics [1907.
november]) értekezéseiben, valamint a feljebb már idézett Capital and Interest című könyvben olvasható. Mi több, a tény, hogy Böhm-Bawerk „átlagos termelési periódusról” szóló eszméje rosszul volt
értelmezve – és mely tényt Menger, Mises, Hayek és mások is elismertek – semmilyen módon nem igazolja a tőke Clark és Knight által felvetett mitikus fogalmát. Az osztrák iskola tagjai egyhangúlag elismerték, hogy Böhm-Bawerk a (nem létező) „átlagos termelési periódust” elemzésébe történő bevezetésekor „botlást” követett el, hiszen az egész tőkeelmélet előretekintő szempontból (vagyis a cselekvők jövőbeni cselekvéseik várható időtartamát illető szubjektív becsléseik fényében) könnyen felépíthető. Hayek valójában kijelenti:
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Évekkel Böhm-Bawerk után osztrák honﬁtársa, Fritz Machlup szintén hangoztatta a Clark–Knight-féle tőkeelmélettel szembeni komoly kritikáját, arra jutva, hogy
mindig is megvolt és meg is van a tőke megtartása, növelése és fogyasztása közötti választás lehetősége. A múlt és a „jelen” tapasztalata alapján a tőke fogyasztása melletti döntés messze nem lehetetlen vagy valószínűtlen. A tőke nem szükségképpen örökkévaló.12

Ráébredve, hogy a két oldal közötti vita nem értelmetlenség, hiszen a közgazdaságtan
két gyökeresen összeférhetetlen elgondolásának (azaz a szubjektivizmusnak és az
általános egyensúlyon alapuló objektivizmusnak) összeütközését foglalja magában,
Hayek szintén támadást intézett Clark és Knight pozíciója ellen, melyről azt érezte,
hogy a következő sarkalatos hibán alapul:
Az alapvető hiba – amennyiben egy semmitmondó állításnak egy probléma megoldásával történő behelyettesítése hibának nevezhető – az, hogy a tőkét olyan pénzalapnak tekintjük, mely automatikusan fenntartja önmagát, illetve hogy következésképpen egy tőkeösszeg létrehozásával annak sokszorosításának szükségessége semmilyen gazdasági
problémát nem okoz.13

Hayek ragaszkodik ahhoz, hogy a tőke természetéről szóló vita nem pusztán terminológiai jellegű. Ezzel ellentétben viszont nyomatékkal rámutat, hogy a tőke, mint egy
időt nem igénylő termelési „folyamat” részeként létező önfenntartó pénzalap mitikus
koncepciója saját felállítói számára mindent egybevéve megakadályozza a való
életben fontos gazdasági kérdések azonosítását; konkrétan a termelési struktúrának
az önkéntes megtakarítás szintjének változásából fakadó változásait, a hitelexpanziónak a termelési struktúrára való kihatásának módjait teszi láthatatlanná számukra.
Más szóval a tőke mitikus koncepciója meggátolja támogatóit a közgazdaságtan
mikro- és makroaspektusainak megértésében, hiszen a kettő közötti kapcsolat

„úgy tűnik, Knight professzor úgy véli, hogy egy átlagos befektetési periódus fogalmában bennfoglalt félreérthetőségek és következetlenségek feltárása arra szolgál, hogy az idő eszméje a tőkeelméletből végképp eltávolítódjon. Ám ez nem így van. Általánosságban elegendő annyit mondani, hogy
egyes tényezők befektetési periódusai meghosszabbodtak, míg másokéi változatlanul maradtak.” (F.
A. Hayek, „The Mythology of Capital”, Quarterly Journal of Economics [1936. február]: 206. oldal)
12 Fritz Machlup, „Professor Knight and the ‘Period of Production’”, 580. oldal, újranyomtatva
a Classics in Austrian Economics (szerk. Israel M. Kirzner) című könyv 2. kötetében (20. fejezet,
275–315. oldal).
13 F. A. Hayek, „The Mythology of Capital”, Quarterly Journal of Economics (1936. február): 203.
oldal. Évekkel később Hayek hozzátette:
„Knight professzor iránti tiszteletem ellenére attól tartok, hogy ezt a nézetet nem tudom komolyan
venni, mivel ehhez a misztikus „pénzalapnak” semmiféle jelentést nem tudok tulajdonítani, illetve ezt
a nézetet nem tudom az itt elfogadott nézet komoly riválisaként kezelni.” (Hayek, The Pure Theory of
Capital, 94. oldal)
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pontosan azon kreatív vállalkozók időbeli terveiből áll, akik a fogalom értelméből
adódóan a gazdasági rendszer walrasi modelljéből – melyet Clark és Knight saját
tőkeelméletükbe belefoglalt – ki vannak zárva.14
Ludwig von Mises később csatlakozott a vitához, kinyilvánítva a „hasznos dolgok „önmagukat állandósító jellegéhez” hasonló új, fantáziaszülte fogalmakkal”
szembeni rosszallását.15 Mises Böhm-Bawerk nézeteit16 visszhangozza, amikor rámutat, hogy az ilyen fogalmak végső soron az „alulfogyasztás” mítoszán és a feltételezett „takarékossági paradoxonon” alapuló doktrínák igazolása érdekében előtérbe kerülnek, és ezáltal teoretikai alapot szolgáltatnak a megnövekedett fogyasztást a
megtakarítás hátrányára elősegítő gazdaságpolitikáknak. Mises elmagyarázza továbbá, hogy a tárgyi eszközök teljes jelenlegi struktúrája a múltban olyan valódi emberek által hozott konkrét vállalkozói döntések eredménye, akik bizonyos alkalmakkor
bizonyos tőkejavakba fektettek be, egy másik alkalommal ezeket kicserélték vagy
másképp csoportosították, és megint máskor akár a már előállított tárgyi eszközök
feladása vagy fogyasztása mellett döntöttek. Így „jobb dolgunk van, mint a korábbi generációknak, mivel azokkal a tárgyi eszközökkel vagyunk felszerelkezve, melyeket ők halmoztak fel számunkra.”17 Hihetetlen, de úgy tűnik, hogy sem ez, sem
más, éppen ilyen világos teoretikai alapelvek még mindig nem mélyültek el eléggé.
Egy újabb, az An Essay on Capital címet viselő könyvében Israel M. Kirzner hangsúlyozza, hogy Clark és Knight tőkefogalma kizárja a termelési folyamatban megvalósuló vállalkozói döntéshozatalt. Az egyének különböző azirányú tervei, hogy milyen adott tárgyi eszközök létrehozása mellett dönthetnek, és azokat termelési folyamataikban milyen módon alkalmazhatják, még csak számításba sem kerülnek. Dióhéjban: Clark és Knight azt teszi fel, hogy az események menete „magától” halad, illetve hogy a jövő egy kijelölt mintát követő objektív alaptény, melyet az egyéni szereplők mikro-gazdaságtani cselekvései és döntései (melyeket Clark és Knight előre
meghatározottnak gondolnak) nem befolyásolnak. Kirzner azt a következtetést vonja le, hogy Clark és Knight nézete ﬁgyelmen kívül hagyja „a tárgyi eszközök fenntartásának megtervezett jellegét”, és hozzáteszi, hogy modelljük megkívánja azon
fogalom elfogadását, miszerint

14 A negatív következményeket, melyek az időtényező és minden cselekvési folyamat szakaszainak

figyelmen kívül hagyásával járnak, Hayek már 1928-ban kiemelte, amikor a következőre mutatott rá:
„Nyilvánvalóvá válik, hogy az időtől való elvonatkoztatás a dolgok állását bizonyos mértékben
megzavarják, megsértik – ez pedig az eddig elért eredmények hasznosságát komolyan kétségbe vonja.” (F. A. Hayek, „Intertemporal Price Equilibrium and Movements in the Value of Money”, in: Money,
Capital and Fluctuations, 4. fejezet, 72. oldal)
15 Mises, Human Action, 848. oldal.
16 Lásd fentebb a 11. lábjegyzetet.
17 Mises, Human Action, 492. oldal.
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a jövő egészen addig viseli majd a maga gondját, míg a jövő termelési áramlásainak jelenbeli „forrásai” megfelelő törődésben részesülnek. ... A knighti szemléletmód tökéletesen tükrözi, hogy az „automatizmus” e félrevezető és haszontalan fogalma hogyan fejlődött a tőke teljes mértékben világos és önálló elméletévé.18

A pénz mechanisztikus monetarista mennyiségelméletének
kritikája
A monetaristák figyelmét nem csupán az időnek és a szakaszoknak a gazdaság termelési
struktúrájában játszott szerepe kerüli el. Elfogadják a pénz mennyiségelméletének
mechanisztikus verzióját is, melyet egy olyan egyenletre alapoznak, ami feltehetően
bizonyítja a forgalomban lévő teljes pénzmennyiség, az árak „általános szintje” és
az össztermelés között fennálló közvetlen okozati összefüggés meglétét. Az egyenlet
a következő:
MV=PT,

ahol M a pénzkészletet jelenti, V a „forgási sebességet” (azaz azt, hogy a pénzegység
egy adott időtartamon belül átlagosan hány kézen megy át), P az általános árszintet,
T pedig az egy év alatt gazdát cserélő cikkek és szolgáltatások mennyiségének
„összességét.”19
Azt feltételezve, hogy a pénz „forgási sebessége” az idő előrehaladtával viszonylag állandó szinten marad, illetve a bruttó nemzeti termék megközelíti a „teljes foglalkoztatottságét”, a monetaristák úgy tartják, hogy a pénz hosszú távon semleges, és
hogy ennélfogva a pénzkínálat (M) általában arányosan emeli a megfelelő általános
18 Kirzner, An Essay on Capital, 63. oldal.
19 Ez a csereegyenlet tranzakciós változata. Irving Fisher szerint (The Purchasing Power of Money:

Its Determination and Relation to Credit Interest and Crises [New York: Macmillan, 1911 és 1925], 48.
oldal az 1925-ös kiadásban) az egyenlet bal oldala szintén különválasztható két részre, MV-re és M’V’re, ahol M’ a pénzkínálatot, V’ a pénz banki letéteket illető forgási sebességét jelenti:
MV+M’V’=PT
A csereegyenlet nemzeti jövedelemre átdolgozott verziója is felvetésre került. Ez esetben T a nemzeti jövedelem egy „valós” mértékét (például a „valós” bruttó nemzeti terméket) jelenti, ami, mint tudjuk, csupán a fogyasztási cikkeket és szolgáltatásokat, valamint a végső tárgyi eszközöket foglalja magában (lásd például Samuelson és Nordhaus Economics című könyvét). Ez a változat különösen pontatlan, hiszen kizárja a termelési struktúra köztes szakaszaiban előállított összes terméket, melyek szintén
a pénzkészlet – azaz M – egységeiben kerülnek cserére. Az egyenlet tehát több mint megfelezi a T MV
által feltehetően befolyásolt igazi, valós értékét. Végül az egyenleg cambridge-i változata a következő:
M=kPT,
ahol az M a pénzkészletet (noha a kívánt egyenlegként is értelmezhető lenne) jelenti, PT pedig a
nemzeti jövedelem mértéke. Lásd Milton Friedman „Quantity Theory of Money” című értekezését a
The New Palgrave: A Dictionary of Economics 4. kötetében, különösen a 4–7. oldalakon.
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árszintet. Másképpen megfogalmazva: noha nominális értelemben a különböző tényezőjövedelmek, illetve az előállítási és a fogyasztási árak a pénzkínálatéval megegyező százalékkal emelkedhetnek, valós értelemben az idő előrehaladtával ugyanazon a szinten maradnak. A monetaristák szerint tehát az inﬂáció egy olyan pénzügyi
jelenség, mely az összes gazdasági szektort egyenletesen és arányosan érinti, és ebből kifolyólag nem rombolja szét vagy zilálja össze a termelési szakaszok struktúráját. Világos, hogy a monetarista szempont tisztán „makro-gazdaságtani”, és mellőzi a pénzügyi növekedés termelési struktúrára gyakorolt mikroökonómiai hatásait.
Amint azt az előző alfejezetben is láttuk, ez a szemléletmód egy, az időtényezőt is ﬁgyelembe vevő tőkeelmélet hiányából fakad.
R. G. Hawtrey angol közgazdász, a huszadik század monetarista iskolájának
egyik fő képviselője egy olyan személy, akinek az álláspontja jól illusztrálja a monetarizmus elméleti nehézségeit. Hayek Prices and Production című, 1931-ben megjelent könyvéhez írt ismertetésében Hawtrey kifejezésre juttatta, hogy nem tudja értelmezni a könyvet. Ennek az állításnak a megértéséhez ﬁgyelembe kell venni, hogy
Hayek szemlélete előre feltételezi egy tőkeelmélet meglétét; ám a monetaristáknak
nincsen ilyen elméletük, és így képtelenek megérteni, hogy a hitelexpanzió hogyan
hat ki a termelési struktúrára.20 Hawtrey továbbá minden empirikus bizonyíték ellenében kijelenti, hogy minden depresszió első tünete az eladásoknak a fogyasztási
végtermékek szektorában tapasztalható hanyatlása, így elsiklik a felett a tény felett,
hogy a tárgyi eszközök árának jóval meredekebb esése mindig előbb következik. Így
a fogyasztástól legtávolabb eső szakaszokban előállított tárgyi eszközökkel összehasonlítva a fogyasztási cikkek ára a ciklus folyamán viszonylag kevéssé ingadozik.
Mi több, monetarista álláspontjával összhangban Hawtrey úgy tartja, hogy a hitelexpanzió olyan monetáris igénytöbbletet eredményez, mely aztán a társadalom minden
árucikke és szolgáltatása között egyenletesen kerül felosztásra.21
20 Hogy

pontosak legyünk, Hawtrey szó szerint úgy fogalmazott, hogy Hayek könyve olyan „nehéz és zavaros, hogy nem lehet megérteni”. Lásd R. G. Hawtrey, „Review of Hayek’s Prices and
Production”, Economica 12 (1932): 119–125. oldal. Hawtrey a brit államkincstár köztisztviselője és
egy olyan monetarista volt, aki az 1930-as években Keynesszel versengett a kitűnés lehetőségéért és a
kormány gazdaságpolitikája feletti befolyás elnyeréséért. A ciklus osztrák elmélete még ma is megzavarja a monetaristákat. A modern monetaristák egyre csak Hawtrey aranyköpését ismétlik; közéjük tartozik például Allan Meltzer is, aki Hayek Prices and Production című könyvére vonatkozóan a következőt mondta:
„A könyv zavaros és megfoghatatlan. Mindnyájunk, valamint a politikai gazdaság és a társadalomtudomány szerencséjére Hayek nem azzal töltötte egész életét, hogy a Prices and Production című
könyvének elérni kívánt célját igyekezett megmagyarázni.” (Allan Meltzer, „Comments on Centi and
O’Driscoll”, a kézirat a Mont Pèlerin Társaságnak a franciaországi Cannes-ban 1994. szeptember 25–
30. között tartott nagygyűlésén került bemutatásra [1. oldal])
21 R. G. Hawtrey, Capital and Employment (London: Longmans Green, 1937), 250. oldal. Hayek
éles kritikával illeti Hawtrey-t (Economica 12 (1932): 126–127. oldal) annak Great Depression and
the Way Out című könyvéhez írt recenziójában. Ugyanezen évben írt másik cikkében („Das Schicksal
der Goldwährung”, nyomtatásban megjelent: Deutsche Volkswirt 20 (1932. február): 642–645. oldal,
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Nemrégiben más monetaristák is felfedték, hogy nem rendelkeznek a szükséges kívánalmaknak megfelelő tőkeelmélettel, és így a pénzügyi expanzió termelési
struktúrára gyakorolt hatásaival kapcsolatban ugyanazt a megrökönyödést fejezték
ki, mint Hawtrey. Milton Friedman és Anna J. Schwartz a pénz termelési struktúrára
gyakorolt lehetséges hatásaira utalva a következőt jelentik ki:
Az átviteli mechanizmussal kapcsolatos tudásunkat illetően kevéssé vagyunk magabiztosak, hacsaknem olyan tág és határozatlan értelemben kifejezve, hogy kicsivel többet tudunk alkotni egy vázlatos ábrázolásnál – egy műszaki tervrajz már meghaladná képességeinket.22

Továbbá meglepő módon a két szerző fenntartja, hogy nem létezik empirikus bizonyíték azon tétel alátámasztására, mely szerint a hitelexpanzió rendhagyó hatást
gyakorol a termelési struktúrára. Ennélfogva nem csupán az itt részletesen tárgyalt
elméleti elemzést hagyják figyelmen kívül, hanem az előző fejezetben áttekintett
empirikus tanulmányokat is. Az ilyen tanulmányok azokat a tipikus empirikus jellegzetességeket azonosítják, melyek az összes ciklus kezdetétől fogva megfigyelt
sajátosságokkal nagymértékben egybeesnek.
Friedrich A. Hayek a következőt mondta ki:
a [monetarista] elmélet elleni fő kifogásom az, hogy egy úgynevezett „makroelmélethez”
hasonlóan csak a pénzmennyiség változásai által az általános árszintre gyakorolt hatásokra fordít ﬁgyelmet, a relatív árak struktúrájára gyakoroltakra pedig nem. Következésképpen hajlamos ﬁgyelmen kívül hagyni az inﬂáció számomra legártalmasabbnak tűnő hatásait, vagyis az erőforrások inﬂáció okozta félreirányítását és a folyamatból végső soron
következő munkanélküliséget.23

és 21. szám, 677–681. oldal; az angol fordítás a „The Fate of the Gold Standard” címet kapta, és a
Money, Capital and Fluctuations 5. fejezeteként (118–135. oldal) jelent meg) Hayek erősen kritizálja
Hawtrey-t, amiért Keynes mellett ő volt a pénzegység stabilizálását célul kitűző program egyik fő kivitelezője és védelmezője. Hayek szerint egy hasonló, a hitelexpanzión alapuló és egy emelkedő termelékenységű környezetben végrehajtott program elkerülhetetlenül idézi majd elő a termelési struktúra mélyen gyökerező összhangtalanságát, majd egy súlyos recessziót is. Hayek így zárja le gondolatmenetét:
„Olybá tűnik, hogy Mr. Hawtrey a fent említett stabilizációt pártoló teoretikusok egyike – a központi bankok vezetőségének az e bankok által követett irányelvek szabályaitól minden eddiginél nagyobb mértékű elfordulásra való hajlandósága e csoport befolyásának tudható be.” (Hayek, Money,
Capital and Fluctations, 120. oldal)
22 Lásd Milton Friedman, The Optimum Quantity of Money and Other Essays (Chicago: Aldine,
1979), 222. oldal; illetve Milton Friedman és Anna J. Schwartz, Monetary Trends in the United States
and United Kingdom: Their Relation to Income, Prices and Interest Rates, 1867–1975 (Chicago:
University of Chicago Press, 1982), főként 26–27. és 30–31. oldal. A „mérnökség”, illetve az „átviteli
mechanizmus” megemlítése tanúsítja e két szerző tudomány iránti komoly vonzalmát.
23 Hayek, New Studies in Philosophy, Politics, Economics and the History of Ideas, 215. oldal. Élete vége felé járva Fritz Machlup szintén megjegyzést fűzött a témához:
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Könnyű megérteni, hogy egy, a monetaristák által is követett elvnek – mely szigorúan makro-gazdaságtani szempontok szerint épül fel, méghozzá a mögöttes mikro-gazdaságtani tényezők elemzése nélkül – miért kell mellőznie nem csupán a hitelexpanzió termelési struktúrára gyakorolt hatásait, hanem általában annak módjait
is, ahogyan az „általános árszint” ingadozásai a relatív árak szerkezetét befolyásolják.24 Ahelyett, hogy egyszerűen megemelnék vagy lecsökkentenék az általános árszintet, a hitel ingadozásai az összes relatív árra kiható, illetve végül a rossz befektetések által okozott válságot és gazdasági recessziót előidéző „forradalmat” alkotnak. E tény észlelésének elmulasztása Benjamin M. Anderson amerikai közgazdászt
annak kijelentésére sarkallta, hogy a pénz mennyiségelméletének alapvető hiányossága mindössze annyi, hogy a kutató számára elfedi az általános árszint módosulásai
által befolyásolt mögöttes mikro-gazdaságtani jelenségeket. A monetaristák valóban
megelégszenek a mennyiségelmélet csereegyenletével, mivel úgy gondolják, hogy
az minden fontos témát felölel, így a későbbiekben a mikro-gazdaságtani elemzések
elvégzését is szükségtelennek ítélik.25
A fentiek rávilágítanak arra, hogy a monetaristák nem rendelkeznek kielégítő cikluselmélettel, valamint arra, hogy meggyőződésük szerint a válságok és depressziók
okozója a puszta „pénzügyi zsugorodás.” Ez egy gyermeteg és felületes, az okot az
okozattal keverő helyzetmegállapítás. Mint tudjuk, a gazdasági válságok azért alakulnak ki, mert a hitelexpanzió és az inﬂáció egy olyan összetett folyamat révén torzítja el a termelési struktúrát, ami később válság, pénzügyi megszorítás és recesz-

„Nem tudom, hogy egy Milton Friedmanhez hasonlóan intelligens ember miért nem fektet nagyobb hangsúlyt a relatív árakra és a relatív költségekre még egy inflációs periódusban sem.” (Joseph
T. Salerno és Richard M. Ebeling, „An Interview with Professor Fritz Machlup”, Austrian Economics
Newsletter 3, 1. szám [1980. nyár]: 12. oldal)
24 „Mind a régi mennyiségelméletnek, mind a közgazdászok által kidolgozott matematikai csereegyenletnek az a legfőbb hibája, hogy ezt a sarkalatos kérdést figyelmen kívül hagyták és hagyják ma
is. A pénzkínálatban bekövetkező változásoknak más adatok megváltozását kell előidézniük. Egy bizonyos pénzmennyiség ki- vagy beáramlása előtt és után a piacrendszer nem pusztán annyiban módosul,
hogy az egyének készpénzállománya és az árak emelkedtek vagy csökkentek. Változások következtek
be az azon különféle árucikkek és szolgáltatások közötti fordított cserearányban is, melyek – ha metaforák használatához akarunk folyamodni – megfelelőbben leírhatók az árforradalom képeivel, mint az
„árszint” emelkedésének vagy hanyatlásának félrevezető ábrázolásával.” (Mises, Human Action, 413.
oldal)
25 „A mennyiségelmélettel foglalkozó teoretikusok képlete olyan, mint egy monoton amőbajáték
– pénz, hitel és árak. Ezzel a magyarázattal a probléma megoldódott, a további kutatás és vizsgálódás
szükségtelen lett, és következésképpen le is állt – azok számára legalábbis, akik ebben az elméletben
hittek. A pénz mennyiségelméletének egyik nagyon nagy hiányossága, hogy egy üzleti helyzetben általában mögöttes tényezők után kutatva ellenőrzi a vizsgálódást.”
Anderson a következőre jut:
„A mennyiségi pénzelmélet érvénytelen. ... Nem fogadhatunk el egy döntően monetáris jellegű általános elméletet sem az árucikkek áraira, sem pedig a konjunktúraciklus működésére, mozgásaira vonatkozóan.” (Anderson: Economics and the Public Welfare, 70–71. oldal)
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szió formájában nyilvánul meg. A válságokat a pénzügyi zsugorodás számlájára írni
olyan, mint a kanyarót az azt kísérő láznak és kiütésnek tulajdonítani. E magyarázat
csak a temporális tőkeelméletnek híján lévő monetarista közgazdaságtan tudományos és ultraempirikus metodológiája által tartható fenn.26
A monetaristák továbbá nem csupán a gazdasági recessziókra képtelenek magyarázattal szolgálni (kivéve a pénzügyi zsugorodás hatásainak tárgyalásával),27 semmiféle érvényes elméleti érveléssel nem tudtak előhozakodni a gazdasági ciklusok
osztrák elméletének ellenében sem – az elméletet vagy egyszerűen ﬁgyelmen kívül
hagyták, vagy ahogy Friedman is tette, csak közbevetőleg hozták szóba, tévesen arra
utalva ezzel, hogy nincsen „empirikus” alapja. Így hát David Laidlernek a ciklus
osztrák elméletéről nemrég írt kritikai értekezésében nem volt más választása, mint
visszatérni a régi, elcsépelt, a ﬁzetőképes kereslet által a valós jövedelemre gyakorolt, feltételezhetően üdvös hatás köré összpontosuló keynesi érvelésekhez. Az alapötlet a következő: a ﬁzetőképes kereslet megnövekedése végső soron a jövedelem,
ezáltal feltehetően a megtakarítások megnövekedését is előidézheti – ennélfogva a
hitelexpanzión alapuló mesterséges meghosszabbítás a végtelenségig fenntartható
lenne, és az erőforrások rossz elosztásának folyamata nem feltétlenül egy recesszió
formájában teljesedne ki.28 Laidler érvelésének alapvető hibáját Hayek 1941-ben
nyilvánvalóan felfedte, amikor elmagyarázta, hogy a hitelexpanzióval ﬁnanszírozott termelési folyamatok recessziómentes fenntarthatóságának az egyetlen lehetséges módja az lenne, ha a gazdasági szereplők a bankok által létrehozott összes új
pénzügyi jövedelmet önként megtakarítanák, a folyamatok pedig ebből a pénzből
kerülnének ﬁnanszírozásra. A ciklus osztrák elmélete azt mondja ki, hogy a ciklusok
akkor alakulnak ki, amikor az új pénzügyi jövedelem – melyet a bankok kölcsönök
26 Pedro

Schwartz spanyol monetarista egyszer a következőt mondta:
„Nem létezik bizonyított cikluselmélet: ez egy olyan jelenség, melyet egyszerűen nem értünk.
Azonban a pénz rugalmassá válása és minket letaglózó expanziók és recessziók bekövetkezése miatt
könnyen kitalálható, hogy mi, makroközgazdászok hogyan váltunk népszerűtlenné.” (Pedro Schwartz:
„Macro y Micro”, Cinco Días [1993. április 12.]: 3. oldal)
Sajnálatos, hogy a hitel „rugalmassága” által a valós gazdaságra gyakorolt hatások továbbra is öszszezavarják a monetaristákat, és hogy e tudósok még mindig ragaszkodnak a gazdasági ciklusok osztrák elméletének mellőzéséhez, mely elmélet nem csupán a közgazdaságtan „mikro” és „makro” aspektusait egyesíti teljesen, de magyarázattal szolgál arra is, hogy a hitelexpanzió – mely a részleges tartalékkal működő bankrendszer terméke – hogyan idézi elő minden alkalommal az erőforrások rossz kiosztását, vagyis egy elkerülhetetlenül makro-gazdaságtani recesszióhoz vezető helyzetet.
27 Lásd például Leland Yeager The Fluttering Veil: Essays on Monetary Disequilibrium (szerk. George Selgin; Indianapolis, Ind.: Liberty Fund, 1997) című könyvét.
28 „Immár közismert tény, hogy amennyiben a megtakarítás a valós jövedelemtől függ, és ha az
utóbbi szabadon módosulhat, úgy a befektetési ráta hitelteremtés által előidézett változásai több más
tényező mellett a valós jövedelem szintjének változásait is előidézik majd, és ennélfogva az önkéntes
megtakarítás, mint az intertemporális választásokat ellensúlyozó mechanizmusok szerves részét képező rátájáét is.” (Lásd David Laidler, „Hayek on Neutral Money and the Cycle”, in: Money and Business Cycles: The Economics of F. A. Hayek, szerk. M. Colonna és H. Hagemann, 1. kötet, 19. oldal)
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formájában hoznak létre, és mely majd eljut a termelési struktúrához – akármekkora részét a tárgyi eszközök és az eredeti termelési eszközök tulajdonosai fogyasztási cikkekre és szolgáltatásokra költik el. Így egy rész fogyasztásra való elköltése,
ami biztosan minden alkalommal bekövetkezik, elegendő a válsághoz és a recesszióhoz visszavonhatatlanul vezető ismert mikro-gazdaságtani folyamatok kiváltásához. Hayek saját szavaival élve:
Annyi szükséges elemzésünk alkalmazhatóvá tételéhez, hogy a jövedelmek befektetések általi megnövelésekor a pluszjövedelemből a fogyasztási cikkekre elköltött összegnek bármely időszak alatt nagyobbnak kell lennie annál az aránynál, mellyel ugyanezen
időszak alatt az új befektetés a megtermelt fogyasztási cikkek mennyiségét megnöveli.
És természetesen nincs okunk arra számítani, hogy az új jövedelem töredékénél nagyobb
(és az újonnan befektetett összeget meg sem közelítő) összeget tudunk megtakarítani, mivel ez az új befektetésből nyereségként származó jövedelem gyakorlatilag teljes egészének megtakarítását jelentené.29

Érdekes megjegyezni, hogy napjaink egyik legkiemelkedőbb monetaristája, David
Laidler az osztrák cikluselmélet kritikájának meddő kísérletekor kénytelen volt a
keynesi érvelésekhez folyamodni. Mindazonáltal a szerző maga is helyesen ismeri
fel, hogy az osztrák elmélet szempontjából a monetaristák és a keynesiek között
húzódó különbségek egész egyszerűen jelentéktelenek és legtöbbször szemmel láthatóak, hiszen elemzéseiben mindkét csoport igen hasonló „makro-gazdaságtani”
módszertanokat alkalmaz.30

29 Másképp megfogalmazva: szükséges lenne, hogy a gazdasági szereplők az V-6. ábrán látható dia-

gram sötétített részének – mely a termelési struktúra hitelexpanzió által megnyújtott és kiszélesített részét ábrázolja – megfelelő összes pénzügyi jövedelmet megtakarítsák. A való életben ennek bekövetkezése érthető módon majdnem lehetetlen. A fenti idézet a Pure Theory of Capital 394. oldalán szerepel. Röviden összefoglalva: a hitelexpanzió a különböző termelési szereplők viselkedésének összhangtalanságát váltja ki, melyre az egyetlen orvosság az önkéntes megtakarítás megnövekedése és a mesterségesen meghosszabbított befektetések csökkentése egészen addig, míg e két folyamat újból koordinálhatóvá nem válik. Ahogy Lachmann ékesszólóan megjegyzi:
„A megnövekedett önkéntes megtakarításokat jelentő osztrák orvosság nem eredményez mást, mint
egy olyan adatváltoztatást, mely az eredetileg teljesen képzeletbeli adatokat – a vállalkozók alacsony
kamatláb által okozott, profittal kapcsolatos várakozásait – valós adatokká változtatja.” (Lachmann,
„On Crisis and Adjustment”, Review of Economics and Statistics [1939. május]: 67. oldal)
30 David Laidler, The Golden Age of the Quantity Theory (New York: Philip Allan, 1991). Ez Laidler
határozott következtetése:
„Nagyobb általánosságban azt akarom kifejezni, hogy az irányelvekbe különösen a pénzügyi területen megvalósuló beavatkozáshoz való neoklasszikus és keynesi álláspontok között jóval kevesebb különbség található, mint ahogy azt rendszerint hiszik. Azok a közgazdászok, akiknek a megnyilatkozásait elemeztem, a monetáris megállapodások egyetlen konkrét csoportját sem tartották szentnek és sérthetetlennek. Legtöbbjük számára bármely rendszer döntő próbája az árszint stabilitását és egyúttal szerintük a termelési teljesítmény és a foglalkoztatás stabilitását is megvalósító kapacitás volt.”
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A monetarizmussal kapcsolatos fenti észrevételek (a tény, hogy nincsen tőkeelmélete, illetve hogy a ténylegesen fontos kérdéseket elfedő makro-gazdaságtani
felfogást alkalmazza) nem lennének teljesek a csereegyenlet, vagyis MV=PT kritikája nélkül; az egyenletre a monetaristák azóta támaszkodnak, mióta Irving Fisher
a The Purchasing Power of Money című könyvében31 előhozakodott vele. Ez a
„csereegyenlet” nyilvánvalóan nem más, mint egyszerűen a pénzkínálat megnövekedése és a pénz vásárlóerejének hanyatlása közötti összefüggést igen esetlenül ábrázoló ideogramma. E „képlet” eredete egy egyszerű tautológia, mely szerint egy
bizonyos periódus alatt a gazdasági rendszerben lefolytatott tranzakciókra költött
teljes pénzösszegnek azonosnak kell lennie az ugyanezen időszakban végbemenő
ugyanezen tranzakciók útján kapott összeggel (MV=Σpt). A monetaristák azonban az
ismeretlenbe ugranak annak feltételezésekor, hogy az egyenlet másik oldala leírható
PT-ként, ahol T az egy bizonyos időszak alatt cserélt javak és szolgáltatások heterogén mennyiségeinek összeadását megkívánó abszurd „aggregátum.” A homogenitás
Laidler hozzáteszi még:
„A keynesi álláspont doktrínáinak az előbbiekből eredő kialakítása szintén a gazdasági intézmények legjavának politikaiként történő (gyakorlatias alapokon megvalósuló) kezelésének természetes
következménye volt.” (198. oldal)
Laidler könyve alapvetően elengedhetetlen az aktuális monetarista doktrínák és azok fejlődésének
megértése szempontjából.
31 Irving Fisher, The Purchasing Power of Money, különös tekintettel az 1925-ös kiadás 25. oldalára. A tőle megszokott éleslátással Mises rámutat, hogy a pénz mennyiségelméletének védelmezői az
ellenlábasoknál többet ártottak az elméletnek. Ez amiatt van így, mert túlnyomó többségük elfogadta
a legjobb esetben is pusztán tautológiát jelentő mechanisztikus csereegyenletet – eszerint a bevételek
és ráfordítások mennyiségének minden tranzakció során egyenlőnek kell lennie. Mi több, törekednek a
gazdasági jelenségek átfogó magyarázatának pótlására is, mégpedig azáltal, hogy összeadják a különböző időperiódusok alatt gazdát cserélő árucikkek és szolgáltatások árait, valamint feltételezik, hogy a
pénzegység értékének egyebek mellett a pénz forgási „sebessége” is meghatározó tényezője. Azonban
nem látják át, hogy a pénz értéke az emberek aziránti szubjektív vágyából származik, hogy bizonyos
egyenlegeket fenntartsanak, és a pénz sebességéhez hasonló teljes fogalmakra és átlagokra való kizárólagos összpontosítás azt a benyomást kelti, hogy a pénz csupán a tranzakciók lebonyolításakor tölti be funkcióját, ám akkor nem, amikor gazdasági szereplők által birtokolt pénztári egyenlegek formájában „kihasználatlan” marad. Mindazonáltal a gazdasági szereplők pénz iránti igénye mind az általuk
mindenkor megtartott egyenlegeket, mind az általuk lebonyolított tranzakciók alkalmával igényelt kiegészítő összegeket is magában foglalja. A pénz tehát mindkét esetben betölti funkcióját, és mindenkor van tulajdonosa – más szóval benne foglaltatik a gazdasági szereplők egyenlegeiben, függetlenül
attól, hogy a szereplőnek a jövőben bármikor szándékában áll-e az egyenleg növelése vagy csökkentése. Mises szerint a csereegyenlet egy másik kritikus hiányossága az, hogy elfedi a pénzmennyiség változásainak a relatív árakra gyakorolt hatásait, illetve azt a tényt, hogy az új pénz igen konkrét pontokon
kerül be a gazdasági rendszerbe, ezáltal torzítja a termelési struktúrát, és bizonyos gazdasági szereplőket mások hátrányára részesít előnyben. Ludwig von Mises, „The Position of Money Among Economic
Goods”, in: Die Wirtschaftstheorie der Gegenwart, szerk. Hans Mayer (Vienna: Julius Springer, 1932),
2. kötet. A cikk Albert H. Zlabinger fordításában jelent meg angol nyelven a Money, Method, and the
Market Process: Essays by Ludwig von Mises című könyv (szerk. Richard M. Ebeling; Dordrecht:
Kluwer Academic Publishers, 1990) 55. oldalán.
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hiányából kifolyólag ez egy megvalósíthatatlan összeg.32 Mises a „pénz sebességének” fogalom (mely egyszerűen nem más, mint az a többitől függő változó, mely a
csereegyenlet egyensúlyának fenntartásához szükségeltetik) abszurditására is rámutat. A fogalom gazdasági szempontból értelmetlen, mivel az egyéni gazdasági szereplők egyszerűen nem képesek a képlet által vázoltak szerint cselekedni.33
Ennélfogva a tény, hogy a monetaristák csereegyenletének sem matematikai, sem
gazdasági szempontból nincsen értelme, legjobb esetben is egy puszta ideogrammává
kicsinyíti azt, vagy ahogy a Shorter Oxford English Dictionary fogalmaz, „egy olyan
karakterré vagy ábrává, mely egy adott dolog eszméjét neve kimondása nélkül szimbolizálja; ilyenek többek között a kínai karakterek is.”34 Ez az ideogramma tagadhatatlanul tartalmaz némi igazságot, mivel azt jelenti, hogy a pénzkínálatban bekövetkező változások végső soron a pénz vásárlóerejét (azaz a pénzegység minden
cikkre és szolgáltatásra vetített árát) is befolyásolják. Azonban ezen ideogrammának
a gazdasági folyamatok megmagyarázásának feltételezett elősegítésére történő felhasználása a gazdasági eszme fejlődésére nézve igen hátrányosnak bizonyult, hiszen meggátolja a mögöttes mikro-gazdaságtani tényezők elemzését, kikényszeríti
a pénzkínálat és az általános árszint közötti összefüggés mechanisztikus értelmezését, és röviden megfogalmazva elfedi a pénzügyi változások valós termelési struktúrára kifejtett tényleges mikro-gazdaságtani hatásait. Mindezekből következik a pénz
semlegességének káros, hamis fogalma. Azonban Ludwig von Mises már 1912-ben
bebizonyította, hogy a pénzkínálat minden növekedése megváltoztathatatlanul módosítja az árucikkek és szolgáltatások relatív árának struktúráját. Eltekintve attól a
teljességgel képzelet szülte lehetőségtől, melyben az újonnan létrehozott pénz a gazdasági szereplők között egyenlően kerül szétosztásra, a pénz mindig egymást köve32 Murray N. Rothbard amellett érvel, hogy az „általános árszint”, azaz P a mennyiségi és minősé-

gi szempontból az időben és térben is változó cikkek árainak súlyozott átlaga, a nevező célja pedig a
különböző egységekben kifejezett heterogén mennyiségek összegének tükrözése (az adott év valós értelemben kifejezett teljes termelése). Rothbardnak a monetarista csereegyenletről megfogalmazott ragyogó és figyelmes kritikus tárgyalása Man, Economy, and State című könyvének 727–737. oldalain
olvasható.
33 „Az egyéni gazdasági szereplők számára a képlet – az összes tranzakció száma osztva a forgási
sebességgel – használhatatlan.” Mises, The Theory of Money and Credit, 154. oldal. A pénz sebessége
fogalmának csupán abban az esetben van értelme, amennyiben az általános árszintet egy bizonyos időszak alatt szándékozzuk vizsgálni – ez azonban kétségtelenül lehetetlen. A cikkek és szolgáltatások árainak egy időszakon, például egy éven keresztül (mely során az előállított cikkek és szolgáltatások menynyisége és minősége, csakúgy mint a pénzegység vásárlóereje, változik) történő vizsgálata értelmetlen.
Így lehetséges, hogy egy egyén szempontjából az árak minden egyes tranzakció alkalmával – vagyis
mindig akkor, amikor egy bizonyos pénzösszeg gazdát cserél – meghatározásra kerülnek; az „átlagos
forgási sebesség” tehát elképzelhetetlen. „Társadalmi” szemszögből tekintve továbbá egy „általános árszintet” legfeljebb egy bizonyos időbeli pontot (és nem időszakot) illetően vehetünk tekintetbe, így a
„pénz forgási sebességének” fogalma ebben az esetben is teljességgel értelmetlen.
34 Shorter Oxford English Dictionary, 3. kiadás (Oxford: Oxford University Press, 1973), 1. kötet,
1016. oldal.
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tő dózisokban és különböző, adott pontokon (közkiadásokon, hitelexpanzión, vagy
új aranytartalékok bizonyos helyeken történő felfedezésén keresztül) kerül be a gazdaságba. Amennyiben ez történik, elsőként csak bizonyos személyek juthatnak az új
pénzegységekhez, és csak nekik adatik meg a lehetőség, hogy a pénzügyi növekedés
által még nem érintett árakon szerezhessenek be új árucikkeket és szolgáltatásokat.
Így hát elkezdődik a jövedelmek újrafelosztásának folyamata, mely során a pénzegységekhez elsőként jutók az összes többi gazdasági szereplő kárára húzhatnak hasznot
a helyzetből; utóbbiak pedig azon kapják magukat, hogy a cikkeket és a szolgáltatásokat egyre emelkedő árakon szerzik be, még mielőtt az újonnan létrehozott pénzegységek bármekkora része a zsebükbe vándorolhatna. A jövedelmek újrafelosztásának e folyamata nem csupán a gazdasági szereplők értékrendjének „struktúráját”
változtatja meg óhatatlanul, hanem piaci fontosságukat is, mely egyedül a társadalmi
struktúra relatív árainak változásaihoz vezethet. E változások sajátos jellemzői, melyek azokban az esetekben ﬁgyelhetők meg, amikor a pénzügyi növekedés hitelexpanzióból fakad, az előző fejezetekben kerültek részletes tárgyalásra.35
Milyen irányelvet pártolnak a monetaristák a válságok és gazdasági recessziók
megelőzése és elhárítása érdekében? Általában a válságoknak pusztán a tüneteit, és
nem az alapvető okait kezelő irányelvek ajánlására szorítkoznak. Más szóval: a forgalomban lévő pénz mennyiségének növelését, valamint a gazdaság ezúton történő
újrainﬂálását is tanácsolják annak érdekében, hogy harcba lehessen szállni a válságot kisebb-nagyobb mértékben mindig követő pénzügyi zsugorodással. Azzal azonban nincsenek tisztában, hogy ez a makro-gazdaságtani álláspont akadályozza a tévedésből elindított projektek felszámolását, elnyújtja a recessziót, és végül akár a
már korábban elemzett stagﬂációhoz is vezethet.36 Hosszú távon, mint tudjuk, az új
hitelek válság alatti expanziója legfeljebb késleltetni tudja a recesszió elkerülhetetlen bekövetkeztét, mely által a következő újraigazítás még keményebb lesz. Hayek
világosan kijelenti:

35 Mises,

The Theory of Money and Credit, 162. oldal. Mises így következtet:
„Az árucikkek árainak egymáshoz való viszonya az áremelkedést követően nem lesz már ugyanolyan, mint az emelkedés előtt; a pénz vásárlóerejének hanyatlása a különböző gazdasági cikkeket tekintve nem lesz egyenletes.” (163. oldal)
Mises előtt ugyanezt az elgondolást többek között már Cantillon, Hume és Thornton is kifejezésre juttatta. Lásd például Hume „Of Money” (A pénzről) című értekezését Essays (Esszék) című könyve 286. oldalán. Hume e gondolatot Cantillontól vette át – utóbbi volt ugyanis annak első kifejezője
Essai sur la nature du commerce en général című könyvében, a VII. fejezet II. részében, a 232–239.
oldalakon.
36 Hans F. Sennholz: Money and Freedom (Spring Mills, Penn.: Libertarian Press, 1985), 38–39.
oldal. Sennholz magyarázatot ad arra, hogy Friedmannek miért nem volt igazi cikluselmélete, illetve
hogy ezt a hiányt Friedman hogyan igyekezett egy olyan álláspont kialakításával pótolni, mely egyszerűen a recesszióból monetáris eszközökkel, okainak magyarázata nélkül történő kitörést célozta meg.
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A válság hitelexpanzió általi leküzdésére irányuló bármely kísérlet nem csupán a tünetek,
mint okok puszta ellátását fogja jelenteni, hanem az elkerülhetetlen valós igazítások elodázása révén még a depressziót is hosszabbá teheti.37

Végül, de nem utolsósorban egyes monetaristák egy olyan alkotmányos szabály
megalkotását indítványozzák, mely előre meghatározná a pénzkínálat növekedését,
illetve „garantálná” a pénzügyi stabilitást és a gazdasági növekedést. Amennyiben
azonban hitelexpanzió útján a rendszerbe bármekkora mértékben továbbra is új
pénzdózisok kerülnének be, e terv a válságok elhárítása szempontjából is hatástalan
lenne. Továbbá bármikor, amikor az általános termelékenység növekedése a pénz
vásárlóerejének stabilizálása érdekében hitelexpanziót „tenne szükségessé”, ez
a tevékenység mind kiváltaná, mind pedig intenzívebbé felerősítené a befektetési
hibákhoz és válsághoz feltartóztathatatlanul vezető összes folyamatot, melyek
megértésére a monetaristák az általuk használt makro-gazdaságtani elemzési eszközök nyilvánvaló hiányosságaiból kifolyólag képtelenek.38

Néhány sor a racionális várakozások elméletéről
Az itt elvégzett elemzés arra is felhasználható, hogy megjegyzéseket fűzzünk mind
a racionális várakozások hipotéziséhez, mind az új klasszikus közgazdaságtan más
közreműködéseihez. A racionális várakozások hipotézise alapján a gazdasági szereplők az összes releváns információ megfelelő felhasználása és a gazdaságelmélet
által elérhetővé tett tudományos ismeretek alapján általában helyes előrejelzésekkel
állnak elő. E hipotézis elfogadói amellett érvelnek, hogy a kormánynak a termelés
és a foglalkoztatottság befolyásolására irányuló, monetáris és fiskális politikán
keresztül megvalósítani kívánt erőfeszítései sikertelenek. A támogatók ennélfogva
úgy vallják, hogy mindaddig, míg a gazdasági szereplők meg tudják jósolni a
hagyományos irányelvek következményeit, ezen irányelvek a valós termelés vagy
foglalkoztatottság befolyásolása szempontjából nem célravezetők.39
Az új klasszikus közgazdaságtan területén megvalósult ezen analitikai fejlődések gazdasági logikájában azonban akad néhány komoly hiba. Egyfelől számításba kell vennünk, hogy a gazdasági szereplők egyszerűen nem tudnak hozzájutni az
összes releváns információhoz sem az aktuális ciklus sajátságos körülményeit (gya37 F. A. Hayek, „A Rejoinder to Mr. Keynes”, Economica 11, 34. szám (1931. november): 398–404.
oldal. Újranyomtatva a Friedrich A. Hayek: Critical Assessments című könyv (szerk. John Cunningham
Wood és Ronald N. Woods; London és New York: Routledge, 1991) 5. fejezeteként, az 1. kötet 82–83.
oldalain; lásd még Contra Keynes and Cambridge, 159–164. oldal.
38 Lásd a 6. fejezetben a pénz vásárlóerejének stabilizálását célul kitűző irányelvek káros hatásait
tárgyaló 9. alfejezetet (ZZZ–ZZZ. oldal).
39 A racionális várakozások iskolájának evolúciójának magyarázatát lásd Garrison Time and Money
című könyvének 2. fejezetében, a 15–30. oldalakon.
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korlati ismeretek), sem az események folyamára a legjobb magyarázatot adó gazdaságelméletet (tudományos ismeretek) illetően. Ez többek között amiatt van, hogy a
leginkább érvényes cikluselméletre vonatkozó nézetek eltérőek: bár az itt bemutatott
érvek azt mutatják, hogy a helyes magyarázatot a konjunktúraciklus osztrák elmélete szolgáltatja, mindaddig, míg a tudományos közösség teljes egésze ezt el nem
fogadja, nem várhatjuk el az összes többi gazdasági szereplőtől, hogy elfogadható
magyarázatként ismerje el.40 Mi több, ugyanazon okokból kifolyólag, melyek miatt a szocializmus gazdaságelmélete bebizonyította, hogy egy feltehetően jóakaratú
tudós diktátor számára lehetetlen az alattvalóival kapcsolatos összes gyakorlati információ megszerzése, minden gazdasági szereplő számára ugyanilyen lehetetlen a
polgártársaival kapcsolatos összes gyakorlati információ, valamint a bármely időpontban elérhető összes tudományos ismeret begyűjtése is.41
Másfelől viszont, még ha csak az érvelés kedvéért is, de elfogadjuk, hogy a gazdasági szereplők hozzájuthatnak a releváns információhoz, és a ciklus elméleti magyarázatát illetően célt érhetnek (vagyis egyöntetűen megértik az általunk felállított
forgóhitel-elmélet alapvető elemeit), a „racionális várakozások” elve mellett álló teoretikusok még így is tévednek, amikor úgy következtetnek, hogy a kormány ﬁskális
és monetáris politikája semmilyen következménnyel nem jár. Ez a racionális várakozások elmélete ellenében felhozható legnyomósabb érv. Még ha a vállalkozók „tökéletesen” tisztában is vannak az elkövetkezendő eseményekkel, nem rettenhetnek
vissza egy hitelexpanzió hatásaitól, hiszen saját proﬁtmotivációjuk elkerülhetetlenül
ösztönzi majd őket az újonnan létrehozott pénz nyújtotta lehetőségek kihasználására. Ami azt illeti, még ha meg is értik a termelési struktúrának a valós megtakarítás támogatása nélküli megnyújtásának veszélyeit, nagy proﬁtokra tehetnek szert az
újonnan létrehozott kölcsönök elfogadásával és a pénzalapok új projektekbe történő befektetésével – feltéve, hogy képesek még idejében kilépni a folyamatból, vala40 Leijonhufvud

sokatmondóan kijelenti:
„Amikor a teoretikusok nem biztosak benne, hogy valamit értenek, vagy nem tudnak egyetérteni, kétséges, hogy jogosultak-e annak feltételezésére, hogy a magánszektor szereplői megértik az adott
dolgot és egyet is értenek.” (Axel Leijonhufvud, „What Would Keynes Have Thought of Rational
Expectations?”, UCLA Department of Economics Discussion Paper 299. szám [Los Angeles: University
of California, Los Angeles, 1983], 5. oldal)
41 Ez az érv, mely a szocializmus elméleti kivihetetlenségére szolgál magyarázattal, párhuzamban
áll az általunk a Socialismo, cálculo económico y función empresarial című könyvben alkalmazottal.
Az okfejtés a gyakorlati (szubjektív) információ vagy ismeret, illetve a tudományos (objektív) információ vagy ismeret közötti gyökeres különbségen alapul. Így a racionális várakozások mellett álló teoretikusok ugyanabba a hibába esnek, mint a szocializmus megvalósíthatóságának bizonyítására törekvő neoklasszikus teoretikusok. Csupán egyetlen különbség van: annak feltevése helyett, hogy egy tudós vagy diktátor az alattvalókat érintő összes gyakorlati információhoz hozzá tud jutni, az új klasszikus közgazdászok abból a hipotézisből indulnak ki, mely szerint az alattvalók maguk is képesek az öszszes releváns információ megszerzésére, legyen az akár gyakorlati (a többi gazdasági szereplővel kapcsolatos), akár tudományos (a ciklus evolúciójának érvényes elméleteivel kapcsolatos). Lásd Huerta de
Soto, Socialismo, cálculo económico y función empresarial, 52–54. és 87–110. oldal.
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mint még azelőtt drágán túladni az új tárgyi eszközökön, hogy piaci áruk leesne; ez
az esemény a válság bekövetkeztének hírnöke.42 A vállalkozói proﬁtok valójában a
helyre és az időre vonatkozó sajátságos feltételek ismeretéből alakulnak ki, és a vállalkozók a depresszióhoz feltartóztathatatlanul vezető folyamatokról szóló elméleti tudásuk dacára minden egyes történelmi hitelexpanziós folyamatban igen jelentős
proﬁtszerzési lehetőségekre bukkanhatnak – és joggal számíthatnak arra, hogy e depressziós szakaszból megmenekülnek majd, mégpedig annak a felsőbb tudásnak köszönhetően, mely segítségével a recesszió első tüneteit meg tudják állapítani. Gerald
P. O’Driscoll és Mario J. Rizzo hasonló megﬁgyelést tesz:
Noha a vállalkozók ezt [az elméletet] absztrakt (vagy makro-) szinten megértik, nem
jósolhatják meg a következő ciklikus expanzió és összehúzódás pontos tulajdonságait –
azaz nincsenek tisztában azzal, hogy egy adott ciklusbeli esemény egyedi aspektusai miben fognak eltérni a legutóbbi hasonló eseménytől vagy a ciklus „átlagos” milyenségétől.
Hiányzik belőlük a mikro-előrejelzések megtételének képessége, ... noha a bekövetkezendő események általános sorozatát képesek megjósolni. E vállalkozóknak semmi indokuk nincsen arra, hogy megtagadják az egy inﬂációs esemény során összegyűjtendő átmeneti proﬁtokat. Végső soron természetesen az összes proﬁt csupán átmeneti, és minden
egyes egyéni befektetési lehetőség kockázatot hordoz magában. Más vállalkozók egy-

42 A fenti

szempontok fényében a Ludwig von Mises által tett következő észrevétel kissé túlzónak
tűnik („Elastic Expectations in the Austrian Theory of the Trade Cycle”, Economica [1943. augusztus]:
251–252. oldal):
„Napjainkban a gazdasági ciklus monetáris elméletének tanításai olyannyira jólismertek még a közgazdászok körein kívül is, hogy a vállalkozókat a fellendülési periódusokban lelkesítő naiv optimizmus
nagyobb fokú szkepticizmust idézett elő. Lehet, hogy a jövő üzletemberei a múltbelitől eltérő módon
reagálnak majd a hitelexpanzióra. Lehet, hogy az elérhető könnyű pénz tevékenységeik expanziójához
történő felhasználásától tartózkodni fognak, hiszen nem fognak elfeledkezni arról, hogy a fellendülésnek is elkerülhetetlenül vége szakad majd. Bizonyos jelek e változás bekövetkeztére utalnak; ám erről
egyelőre még korai lenne pozitívan nyilatkozni.”
Noha nyilvánvaló, hogy az események által választott útra vonatkozó „pontos” várakozások meggyorsítják majd bekövetkeztüket, a hitelexpanziót pedig az egyéb körülmények esetén megfigyelhetőnél kevésbé „hatásossá” teszik majd még abban az esetben is, ha a vállalkozók „tökéletesen” ismerik a
ciklus jellemző sajátosságait, a vállalkozók még így sem mondhatnak le azokról a profitokról, melyeket
rövid távon a hitelexpanzió révén szereznek, különösen akkor, ha képesek annak a megfelelő időpontnak az előrejelzésére, melyben tárgyi eszközeiket a megfelelő veszteség elszenvedése nélkül adhatják el. Maga Mises a Human Action című könyve 871. oldalán a következőképpen tisztázza a kérdést:
„Amire az egyéni üzletembernek a veszteségek elkerülése érdekében szüksége van, az annak az
időbeli fordulópontnak az ismerete, amikor más üzletemberek még úgy gondolják, hogy az összeomlás még messzebb van a tényleges helyzetnél. E felsőbb tudás lehetőséget nyújt majd számára, hogy tevékenységeit oly módon szervezze meg, hogy azokból sértetlenül kerülhessen ki. Ám ha a fellendülési időszak vége egy képlet segítségével kiszámítható lenne, az összes üzletember egyszerre értesülne a
dátumról. Abbéli erőfeszítéseik, hogy ügyeik intézését ehhez az információhoz igazítsák, rögtön a depresszió összes jelenségének megjelenését eredményeznék. Mindegyikük számára késő lenne elkerülni az áldozattá válást. Ha a piac jövőbeni helyzetének kiszámítása lehetséges lenne, úgy a jövő nem lenne bizonytalan. Nem lenne vállalkozói veszteség, de profit sem. Az emberek olyasmit várnak a közgazdászoktól, ami bármely halandó erejét meghaladja.”
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részt gyorsabban léphetnek – de akár az is megeshet, hogy annyian észleltek egy kínálkozó lehetőséget, hogy ez a jövőben átmeneti többletkínálatot idéz elő.43

Ráadásul a racionális várakozásokat támogató teoretikusok még mindig nem értik
meg az osztrák cikluselméletet, és a monetaristákhoz hasonlóan nincsen megfelelő
cikluselméletük. Különösen azt nem látják át, hogy a hitelexpanzió milyen hatással
van a termelési struktúrára, és miért sújt le elkerülhetetlenül egy recesszió még akkor
is, ha az események általános folyamát illető várakozások hibátlanok. Elvégre ha a
vállalkozók úgy gondolják, hogy az összes többi gazdasági szereplőnél több (szubjektív) információ birtokában vannak, és úgy hiszik, hogy még az előtt ki tudnak
lépni egy expanziós folyamatból, hogy bármekkora veszteséget is elszenvednének,
nem vallana rájuk, ha a rövid távú nyereségek megszerzésének lehetőségét egy olyan
piacon vetnék el, ahol egy hasonló folyamat már elkezdődött. Más szóval: senki nem
fog a létrehozott pénz láttán fanyalogni csak azért, mert az végső soron egy recesszió
előfutárának lesz tekinthető. Ajándék lónak nem nézzük a fogát, különösen akkor, ha
a lótól még a katasztrófa bekövetkezte előtt meg akarunk szabadulni.
Mises és Hayek a 6. fejezetben tárgyalt osztrák cikluselmélet tárgyalása során felfedte, hogy a várakozások ciklusban betöltött szerepe jóval árnyaltabb, mint ahogy
azt az új klasszikus monetaristák állítják. Mises csakugyan elmagyarázza, hogy a
hitelexpanzió kezdete és a következményeit illető várakozások megjelenése között
gyakran időeltolódás van. A realisztikus várakozások megfogalmazása minden eset43 Gerald P. O’Driscoll és Mario J. Rizzo, The Economics of Time and Ignorance, 222. oldal. A
racionális várakozások elméletének további kritikája megtalálható Gerald P. O’Driscoll „Rational
Expectations, Politics and Stagflation” című cikkében, in: Time, Uncertainty and Disequilibrium:
Exploration of Austrian Themes, szerk. Mario J. Rizzo (Lexigton, Mass.: Lexington Books, 1979), 7.
fejezet, 153–176. oldal. Ugyanezen vezérfonalat követve Roger Garrison megjegyezte:
„A visszacsatolási ciklusok, a ráfordítások számos alternatívája és a termelési eredmények többféle felhasználási módja ... olyan összetett dolgok, [melyek] elég széles körben gátolják meg a válság
és a csökkenő tendencia elleni tőzsdeügyletek lebonyolítását ahhoz, hogy a folyamatot, mely a válságot kiváltotta volna, tulajdonképpen megsemmisítsék. Az elgondolás, mely szerint a vállalkozók eleget tudnak saját pozíciójukról ahhoz, hogy a központi bank ellenében bonyolíthassanak le hasonló fedezeti ügyleteket, egyszerűen nem elfogadható. Nem jelent mást, mint hogy tagadja egy, a megoldásához egy piaci folyamatot megkívánó gazdasági probléma létezését.” (Roger W. Garrison, „What About
Expectations? A Challenge to Austrian Theory”, a cikk a 2. Osztrák Tudósok 2. Konferenciája [Mises
Institute, Auburn, Alabama, 1997. április 4–5.] alkalmával került bemutatásra [21. oldal, a kézirat kiadásra vár]; lásd még a Time and Money 15–30. oldalait)
A racionális várakozások elméletével kapcsolatban elfoglalt álláspontunk azonban még O’Driscollénál és Rizzoénál is radikálisabb. Amint azt már kijelentettük, még akkor is, ha a gazdasági szereplők
nemcsak a ciklus jellemző alakjával vannak tisztában, hanem a legfontosabb változásokat hozó konkrét pillanatokkal és értékekkel is, késztetést éreznek majd arra, hogy az újonnan létrehozott pénzt elfogadják azért, hogy a profitszerzési lehetőségek rengetegéből hasznot húzhassanak. E lehetőségek a
tárgyi eszközök struktúrájában a piaci folyamatnak a ciklus különböző szakaszain keresztül történő
előrehaladtával bukkannak fel. A stratégia szemléltetéséért lásd Peter Temin és Hans-Joachim Voth,
„Riding the South Sea Bubble”, American Economic Review 94, 5. szám (2004. december): 1654–
1668. oldal, főként az 1666. oldal.
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ben pusztán felgyorsítja a válságot kiváltó folyamatokat, és amennyiben a hitelalkotási irányvonal továbbra is kifejti expanziós hatását, szükségessé teszi az új kölcsönök fokozatosan gyorsuló tempóban történő nyújtását is. Ebből kifolyólag (egyéb
feltételek egyezése mellett) a gazdasági szereplők minél jobban hozzászoknak egy
tartós intézményes környezethez, annál ártalmasabb lesz a hitelexpanzió, és annál
több összhangtalanságot okoz majd a termelési folyamat szakaszaiban. (Ez különösen igaz az 1920-as évek hitelexpanziójára, ami végül a gazdasági világválság kialakulásához vezetett.) Mi több, ahogy ceteris paribus (lat. a többi feltétel azonossága
esetén) a gazdasági szereplők egyre inkább hozzászoknak a hitelexpanzióhoz, annak
mind nagyobb és nagyobb dózisait kell a gazdasági rendszerbe juttatni egy fellendülés előidézéséhez és a már általunk is ismert reverziós hatások elkerüléséhez. Ez a racionális várakozások hipotézisének egyetlen igaz eleme. (Roger Garrison találó szavaival élve ez a „racionális várakozások hipotézisében található igazság magva.”44)
Mindazonáltal a feltevések, melyeken az elmélet nyugszik, közel sincsenek bizonyítva és igazolva, és a vállalkozók sosem lesznek képesek teljesen tartózkodni attól, hogy az általuk kézhez kapott, újonnan létrehozott pénz révén felmerülő azonnali proﬁtszerzési lehetőségeket kiaknázzák. Így hát a hitelexpanzió mindig, még „tökéletes” várakozások mellett is torzító hatással lesz a termelési struktúrára.45
Röviden: a racionális várakozások elmélete mögött rejlő tétel nem más, mint
hogy a pénz semleges, hiszen a szereplők általában pontosan előre tudják jelezni az
események folyamát.46 E hipotézis védői nem látják át – amint azt Mises helyesen
el is magyarázta –, hogy a semleges pénz fogalma egy önellentmondás:

44 Garrison, „What About Expectations?”, 1. oldal.
45 „A döntő kérdés a ciklikus események hibaforrása köré összpontosul. Hayek elemzésében a hely-

telen kiosztások és hibák a gazdasági cselekvők valódi árjelzőkre történő válaszolásával keletkeznek. ...
A vállalkozók számára felkínálásra kerül a társadalomban fellelhető valós erőforrások feletti nagyobb
rendelkezés lehetősége; a relatív árak kísérő változásai hitelesen kifizetődővé teszik az ezekbe a valós
erőforrásokba történő befektetést. Természetesen abban, hogy a vállalkozók megragadják a valós profitszerzési lehetőségeket, semmi „irracionális” nincsen.” (O’Driscoll, „Rational Expectations, Politics
and Stagflation”, in: Time, Uncertainty and Disequilibrium, 166. oldal)
46 Lásd Robert E. Lucas kifinomult és velős ismertetését: „Nobel Lecture: Monetary Neutrality”,
Journal of Political Economy 104, 4. szám (1996. augusztus): 661–682. oldal. A ciklusokat Lucas a gazdasági szereplők által előre nem látott pénzügyi sokkok valós következményeiként írta le. Következésképpen számos szerző mutatott rá az osztrák iskola teoretikusai és az új klasszikus közgazdaságtan teoretikusai közötti feltételezett különbségekre. Tekintettel arra, hogy az új klasszikus közgazdászok sem tőke-,
sem rossz befektetési elmélettel nem rendelkeznek, valamint hogy az osztrákok az egyensúlymodellt veszik számításba, ésszerűen levonhatjuk hát a következtetést, hogy a „hasonlóságok” inkább látszólagosak,
mintsem valósak. Lásd Richard Arena, „Hayek and Modern Business Cycle Theory”, in: Money and Business Cycles: The Economics of F. A. Hayek, szerk. M. Colonna és H. Hagemann, 1. kötet, 10. fejezet, 203–
217. oldal; lásd még Carlos Usabiaga Ibáñez és José María O’Kean Alonso, La nueva macroeconomía
clásica (Madrid: Ediciones Pirámide, 1994), 140–144. oldal. Az osztrák megközelítés és a (Lucas nézeteinek mikro-gazdaságtani alapjául szolgáló) neoklasszikus perspektíva közötti igen mély különbségek részletes elemzése megtalálható Huerta de Soto „The Ongoing Methodenstreit of the Austrian School” című
értekezésében; lásd még Garrison, Time and Money, különös tekintettel a 10–12. fejezetekre.
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Egy semleges pénz fogalma semmivel sem kevésbé ellentmondásos, mint egy stabil vásárlóerővel bíró pénzé. A hajtóerő nélküli pénz nem lenne tökéletes pénz, ahogy az emberek azt feltételezik; sőt egyáltalán nem lenne pénz sem.47

E körülmények között nem meglepő, hogy az új klasszikus közgazdászoknak nincsen
kielégítő cikluselméletük (ahogy monetarista elődeik sem rendelkeztek ilyennel),
hogy a ciklust illető egyetlen magyarázatuk rejtélyes, megjósolhatatlan és valós
sokkokon alapul,48 illetve hogy végső soron képtelenek magyarázatot adni arra,
hogy az ilyen csapások miért sújtanak le újra meg újra, és hogy miért járnak következetesen ugyanazokkal a jellegzetes tulajdonságokkal.49

3. A KEYNESI KÖZGAZDASÁGTAN KRITIKÁJA
A monetarizmus vizsgálata után az tűnik helyénvalónak, hogy a keynesi elmélet
kritikai elemzésébe kezdjünk. Két okból választottuk ezt a megközelítést. Először
is: a „keynesi forradalom” azután tört ki, hogy a régi neoklasszikus monetarizmus
(a pénz mennyiségelméletének mechanisztikus koncepciója, a tőkeelmélet hiánya
stb.) stabilan bebiztosította helyzetét. Másodszor: a keynesi közgazdaságtan a monetarista iskolához képest mostanság kétségtelenül háttérbe szorult. E tények dacára
hangsúlyoznunk kell, hogy az e könyvben általunk alkalmazott – vagyis az osztrák
iskola szerinti – elemzési szempontból tekintve a monetaristák és a keynesiek igen
hasonló szemléletmódokat és metodológiákat alkalmaznak. Keynesnek a monetaristákhoz hasonlóan nem volt tőkeelmélete, mely által megérthette volna a gazdasági
folyamatok termelési szakaszokra történő felosztását és az idő e folyamatokban játszott szerepét. Mi több, az árakról alkotott makro-gazdaságtani elmélete az általános
árszinthez, a teljes pénzmennyiséghez és a pénz forgási sebességéhez hasonló fo47 Mises, Human Action, 418. oldal. Ki kell emelnünk, hogy az osztrákok a pénzt még a hosszú távon sem tartják semlegesnek, hiszen a hitelexpanzió által kiváltott helyreigazítási folyamatokat követően fennmaradó termelési struktúra semmiben sem hasonlít arra, mely infláció hiányában alakult volna ki.
48 Lásd Finn E. Kydland és Edward C. Prescott, „Time to Build and Aggregate Fluctuations”,
Econometrica 50 (November 1982): 1345–1370. oldal; illetve „Business Cycles: Real Facts and
Monetary Myth”, Federal Reserve Bank of Minneapolis Quarterly Review 14 (1990): 3–18. oldal.
Azok a szerzők, akiknek magyarázata nem a hitelexpanzió hatásain alapul, kötelesek legalább hallgatólagosan elismerni, hogy a hitelexpanzió mindig fontos tényező és szükséges alkotóelem egy expanziós
fellendülés fenntartott növekedésének magyarázatában. Lásd Mises „The Fallacies of the Nonmonetary
Explanations of the Trade Cycle” című, a Human Actionben megjelent értekezését.
49 Ezenkívül ha a racionális várakozásokat támogató teoretikusoknak igazuk van, és az összes kormányzati gazdasági intézkedés „hasztalan”, mennyi értelme van annak, hogy a kormány újra és újra
expanziós irányvonalakat követ? A válasz a – látszólag jótékony – rövid távú hatásokban rejlik, melyek mindig a várttal ellenkező módon érvényesülnek, ezáltal a gazdasági működést közép- és hoszszú távon szabotálják.
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galmakon alapul.50 A keynesi eszmének azonban vannak a tárgyalást indokolttá tévő
lényeges jellegzetességei.
Mielőtt azonban belekezdenénk, tartsuk észben, hogy Keynes általánosságban a
közgazdaságtant, és különösen a vállalkozói irányítás alatt álló piaci folyamatokat
illetően csupán nagyon korlátozott ismeretekkel rendelkezett. F. A. Hayek szerint
Keynes elméleti háttere majdnem kizárólag Alfred Marshall munkásságára korlátozódott, és nem értette az idegen nyelveken (bár a francia talán kivétel volt) írott közgazdaságtani könyveket. Hayek minderről így írt:
Keynes nem volt sem magasan képzett, sem nagyon kiﬁnomult nézetekkel rendelkező
gazdasági teoretikus. Egy meglehetősen alapfokú marshalli közgazdaságtanból indult ki,
és mindaz, amit Walras és Pareto, illetve az osztrákok és a svédek elértek, nagyon is ismeretlen terület volt számára. Alapos indokom van kétségbe vonni, hogy egyáltalán valaha is teljesen elsajátította-e a nemzetközi kereskedelem elméletét; nem hiszem, valaha is
szisztematikuson gondolkodott volna a tőkeelméletről, és még a pénz értékével kapcsolatos elméletében is kiindulópontja – és később kritikájának tárgya –, úgy tűnik, a menynyiségelméletnek egy nagyon egyszerű, csereegyenlethez hasonló fajtája volt, nem pedig Alfred Marshall jóval kiﬁnomultabb, pénztári állományokkal dolgozó megközelítési módja.51

50 John Maynard Keynes, The General Theory of Employment, Interest and Money (A foglalkozta-

tás, a kamat és a pénz általános elmélete) (London: Macmillan, 1936 és 1970), 21. fejezet, 292–309. oldal. Keynes könyvében világossá válik, hogy makro-gazdaságtani árelmélete a monetarista koncepció
egyszerű változata. A könyvben Keynes a következő határozott kijelentéssel él:
„A The Theory of Prices-nak, vagyis a pénzmennyiség és az árszint változásai közötti összefüggés
(az árak rugalmasságának a pénzmennyiség változásaira válaszul adott meghatározásának figyelembevételével történő) elemzésének ennélfogva a fent kifejtett öt bonyolító tényező felé kell irányulnia.”
(Keynes, The General Theory, 296–297. oldal.)
Keynes elméleti vázának legjobb modern ismertetése Roger Garrison nevéhez fűződik (Time and
Money, 7–9. fejezet), aki bizonyítja, hogy Keynes végső soron olyan szocialista volt, aki nem hitt a szabadpiacokba történő befektetések helyességében. Ezt maga Keynes is elismerte, amikor azt írta, hogy
elméletei „könnyebben hozzáilleszthetők egy totalitárius állam feltételeihez” (Collected Writings [London: Macmillan, 1973], 7. kötet, xxvi. oldal). Ez a kijelentés a The General Theory német kiadásához
(Keynes által 1936. szeptember 7-én) írt előszóban szerepel, mégpedig pontosan a következő szavakkal:
„Trotzdem kann die Theorie der Produktion als Ganzes, die den Zweck des folgenden Buches
bildet, viel leichter den Verhältnissen eines totalen Staates angepasst werden als die Theorie der
Erzeugung und Verteilung einer gegebenen, unter Bedingungen des freien Wettbewerbes und eines
grossen Masses von Laissez-faire erstellten Produktion.” (Lásd John Maynard Keynes, Allgemeine
Theorie der Beschäftigung, des Zinses und des Geldes [Berlin: Duncker & Humblot, 1936 és 1994],
ix. oldal)
E fejezet 76. lábjegyzetében (ZZZ. oldal) található Keynes azt illető határozott beismerése, hogy
nem rendelkezik megfelelő tőkeelmélettel.
51 F. A. Hayek, A Tiger by the Tail: A 40-Years’ Running Commentary on Keynesianism by Hayek,
összeállította és szerkesztette Sudha R. Shenoy (London: Institute of Economic Affairs, 1972), 101. oldal.
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Keynes maga is elismerte, hogy képzése hézagos volt, különös tekintettel a német
nyelven való olvasás gyenge képességére. Amikor A Treatise on Money című könyvében Mises munkáira hivatkozott, Keynesnek nem volt más választása, mint
beismerni, hogy szegényes némettudása gátolta meg abban, hogy e munkák tartalmát
olyan teljességében ragadhassa meg, ahogyan azt szerette volna. Így folytatta:
Németül csak azt értem meg, amit már egyébként is tudok! – így hát az új eszméket általában a nyelv nehézségei fátyolozzák el előlem.52

Say piactörvénye
The General Theory című könyvét John Maynard Keynes úgy kezdi, hogy Say
törvényét nyilvánítja a klasszikus elemzés alapjául szolgáló egyik alapvető elvnek.
Keynes azonban elsiklott afelett a tény felett, hogy az osztrák iskola teoretikusai
(Mises és Hayek) által elvégzett elemzés már megmutatta, hogy a hitel- és pénzügyi expanziós folyamatok végső soron eltorzítják a termelési struktúrát, és egy
olyan helyzetet alakítanak ki, melyben a tárgyi eszközök, illetve a fogyasztási
cikkek és szolgáltatások kínálata többé nem felel meg a gazdasági szereplők
irántuk való keresletének. Más szóval az eredmény a gazdasági rendszer időbeli
összhangtalansága lesz.53 Tulajdonképpen a gazdasági ciklus teljes osztrák elmélete
pusztán arra ad magyarázatot, hogy Say törvénye bizonyos körülmények között,
illetve a hitelexpanzió következményeként miért veszti érvényét újra és újra. Az
elmélet továbbá magyarázattal szolgál azokra a spontán reverziós hatásokra is,
melyek egy válság vagy a termelési struktúra szükséges recessziójának vagy
újraigazításának formájában általában a rendszer újrakoordinálását idézik elő. Így
amikor Keynes eljuttatta Hayeknek a The General Theory egy példányát, Hayek így
válaszolt:

52

John Maynard Keynes, A Treatise on Money, 1. kötet (The Pure Theory of Money), in: The
Collected Writings of John Maynard Keynes (London: Macmillan, 1971), 5. kötet, 178. oldal, 2. lábjegyzet. Halála előtt utolsóként kiadott művében Haberler ironikus kommentárral illette Keynesnek a
Theorie des Geldes und der Umlaufsmittel című könyvről írt ismertetésében Misesnek címzett kritikai
megjegyzései gyenge pontjait; mindez a The Economic Journal 1914. szeptemberi kiadásában jelent
meg nyomtatásban, majd a The Collected Writings 11. kötetében került újra kiadásra (400–403. oldal).
Lásd Gottfried Haberler, „Reviewing a Book Without Reading It”, Austrian Economics Newsletter 8
(1995. tél); illetve Journal of Economic Perspectives 10, 3. szám (1996. nyár): 188. oldal.
53 „Say törvényét rövid távon egy fiat hitelinfláció sérti meg. A rövid távnak természetesen kellhet
némi idő a kialakuláshoz! Igaz, hogy a fiat pénz által létrehozott nagyobb kínálat egyúttal saját többletkeresletét is előidézi, ám ez egy üzleti hitelexpanzió esetében nem a kívánatos kereslet, csupán egy múlékony dolog, mely nem tarthat sokáig.” (Skousen, The Structure of Production, 325. oldal)
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[noha] teljesen egyetértek az Ön által a könyv elején felvázolt kérdés fontosságával, azzal
azonban nem, hogy mindig olyan teljes mértékben ﬁgyelmen kívül volt hagyva, ahogy
Ön azt állítja.54

Amikor az osztrák iskola tagjai kidolgozták a tőkeelméletet, első alkalommal
derítettek fényt arra az összhangtalansági folyamatra, melyen a termelési struktúra
gyakorta keresztülmegy. Így elsőként az osztrákok azonosították azokat a mikrogazdaságtani folyamatokat, melyek révén a megtakarítások növekedése a tárgyi
eszközök termelési struktúrájának meghosszabbodásában és kiszélesedésében
nyilvánul meg. Ebből kifolyólag nem meglepő, hogy egy kidolgozott tőkeelmélet
marshalli közgazdaságtanból való hiánya és a tény, hogy Keynes nem volt tisztában
az osztrákok közreműködéseivel, arra sarkallta Keynest, hogy az összes klasszikus
közgazdászt kritizálja azon feltevésükért, mely szerint „a kínálatnak mindig automatikusan létre kell hoznia saját keresletét.” Keynes szerint a klasszikus közgazdászok
valójában
tévesen feltételezik egy olyan összefüggés létezését, mely a jelenbeli fogyasztástól való
tartózkodás melletti elhatározásokat a jövőbeni fogyasztásról való gondoskodás mellettiekkel egyesíti; ... jóllehet az utóbbit meghatározó okok semmilyen egyszerű módon nem
állnak kapcsolatban az előbbit meghatározó okokkal.55

Bár ez a kijelentés a Keynes idejében uralkodó neoklasszikus közgazdaságtant
illetően indokolható, semmiképpen nem vonatkozik az osztrák közgazdaságtanra,
amennyiben az osztrákok által tőke- és cikluselméletükkel a The General Theory
kiadásának idején már elért fejlettségi szintet tekintjük. Keynes tehát tévedett, amikor
Hayeket neoklasszikus szerzőnek nevezte.56 Hayek Marshall neoklasszikus hátterétől
élesen elütő szubjektivista hagyományt követett. Mi több, Mises (jellegzetesen
osztrák) szubjektivista pénz-, tőke- és cikluselméletének támogatását élvezve már
korábban gondosan megvizsgálta, hogy Say törvénye az idő szempontjából milyen
mértékben téves és elhibázott, illetve tanulmányozta a szabályos, hitellel kapcsolatos
sokkok gazdasági rendszerre kifejtett bomlasztó hatását is.

54 F. A. Hayek John Maynard Keyneshez írott, 1936. február 2-án kelt levele, in: The Collected
Writings of John Maynard Keynes: The General Theory and After: A Supplement (London: Macmillan,
1979), 29. kötet, 207. oldal.
55 Keynes, The General Theory, 21. oldal.
56 John Maynard Keynes, The General Theory and After, 2. rész (Defence and Development), in: The
Collected Writings of John Maynard Keynes, 14. kötet (London: Macmillan, 1973), 24. és 486. oldal.
Keynes itt a „Hayekhez hasonló, ’neoklasszikusoknak’ nevezendő modern alakokról” (24. oldal), illetve „Hayek professzor és követőinek neoklasszikus iskolájáról” (486. oldal) ír.
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Keynes hitelexpanzióról szóló három érvelése
Keynes láthatóan azt igyekezett tagadni, hogy a bankhitel bármilyen szerepet is
játszana a megtakarítás és a befektetés közötti kapcsolat szétrombolásában. Mire a
The General Theory megjelent, Keynes valójában már elég vitát folytatott Hayekkel
ahhoz, hogy azonosítani tudja annak fő érvét, vagyis azt, hogy a hitelexpanzió a
vállalkozói befektetésnek és a társadalom valós, önkéntes megtakarításának időbeli,
fenntarthatatlan szétválását idézi elő. Ha Hayek állítása igaz, úgy az Keynes elméletére nézve végzetes csapást jelent – Keynes számára döntő fontosságú volt hát, hogy
Hayek érvét érvénytelennek mondhassa ki. Azonban Keynesnek a bankhitellel kapcsolatosan megfogalmazott okfejtése zavaros és pontatlan volt ahhoz, hogy Hayek
elméletét megdönthesse. Tekintsük át ezeket az érveléseket egyesével.
Először: Hayek azt állítja, hogy a bankhitel az összbefektetésre semmiféle expanziós
hatással nincsen. E kijelentését arra az abszurd számviteli érvre alapozza, mely szerint az egymásnak megfelelő hitelezői és adósi pozíciók érvénytelenítik egymást:
Csakugyan át kell állítani magunkat az adósságok létrehozására és kiegyenlítésére, ideértve a hitel vagy a pénz mennyiségének a változásait is – ám mivel a közösség teljes egésze számára az összhitelezői pozíció növekedésének vagy csökkenésének mértéke mindig
pontosan egyenlő az összadósi pozíció növekedésének vagy csökkenésének mértékével,
ez a bonyodalom összebefektetés esetén is megszűnik.57

Mindazonáltal egy ehhez hasonló kijelentés sem homályosíthatja el a hitelexpanziónak
a befektetésre kifejtett erősen torzító hatását. Csakugyan igaz, hogy az a személy,
aki a banktól kölcsönben részesül, a banknak a kölcsön összegével adósa, a letét
összegét illetően pedig hitelezője. Azonban amint B. M. Anderson hangsúlyozza, a
kölcsönvevő adóssága a bank felé nem pénz, míg hitele egy olyan látra szóló letéti számla, mely nyilvánvalóan az (illetve pontosabban mondva, ahogy azt Mises is
fenntartja, a pénz tökéletes helyettesítője). Amint a kölcsönvevő a kölcsön összegeinek termelési tényezők által kínált tárgyi eszközökbe és szolgáltatásokba történő befektetése mellett dönt, a – bank által ex nihilo létrehozott – pénzt a befektetés megnövelésére használja, miközben az önkéntes megtakarítás megfelelő növekedése nem
következik be. Teszi mindezt úgy, hogy a bank felé való tartozásának a stabilitását
változtatja meg.58
Másodszor: „számviteli érvének” nagy gyengeségére ráébredve Keynes egy még
abszurdabb érvvel áll elő. Fenntartja, hogy a bank által létrehozott és ügyfelei számára

57 Keynes, The General Theory, 75. oldal.
58 Anderson, Economics and the Public Welfare,
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nyújtott új kölcsönalapok nem használatosak az önkéntes megtakarítás szintje feletti
befektetések finanszírozására, hiszen a kölcsönvevők által kapott újonnan létrehozott
pénz ehelyett fogyasztási cikkek beszerzésére is felhasználható lenne. Keynes úgy
okoskodik, hogy az új pénz mindaddig, míg nem fogyasztási cikkek és szolgáltatások
megvásárlására költődik el, magától értetődően „megtakarítódik” – így amikor aztán
befektetésre kerül, összege pontosan az „eredeti, korábbi” megtakarításokénak felel
meg. Maga Keynes így fogalmazza meg ezt az érvelését:
Az ennek a döntésnek eredményeként létrejövő megtakarítások éppen olyan valódiak,
mint bármely más megtakarítás. Senki nem kényszeríthető az új bankhitelnek megfelelő kiegészítő plusz pénzösszeg birtoklására, kivéve akkor, ha az adott személy tudatosan
szeret több pénzt a magáénak tudni, mint bármely más vagyonformát.59

Világos, hogy Keynes a megtakarítás és a befektetés közötti ex post facto egyenértékűségre támaszkodik a hitelexpanzió befektetésre és termelési struktúrára kifejtett káros hatásainak elhárítása érdekében.60 Azonban minden megtakarítás fegyelmet és a cikkek és szolgáltatások előzetes fogyasztásának feláldozását, és nem
pusztán az ex nihilo létrehozott új pénzegységek által anyagilag lehetővé tett potenciális fogyasztásról való lemondást kívánja meg. Ha nem így lenne, a pénzkínálat bármekkora, hitelexpanzió útján történő megnövekedése egyenértékű lenne
a „megtakarítás növekedésével;” ez pedig merő képtelenség.61 Még ha az érvelés
kedvéért el is fogadjuk, hogy az új hitelből finanszírozott összes befektetés azonnal
és egyidejűleg „takarítódik meg”, egy problémával még mindig szemben állunk.

59 Keynes, The General Theory, 83. oldal.
60 Benjamin Anderson arra a keynesi elméletre hivatkozva, mely szerint a hitelexpanzió nem vezet

a befektetés és az önkéntes megtakarítások közötti aránytalansághoz, hiszen a befektetett új pénz ehelyett fogyasztási cikkekre és szolgáltatásokra is elkölthető, és ehhez először „meg kell takarítani”, így
foglalja össze gondolatmenetét:
„Fel kell szólalnunk a banki expanziónak a megtakarításokkal való veszélyes azonosítása ellen,
mely a keynesi doktrína része. ... Ez a doktrína napjainkban, amikor azt látjuk, hogy pénzünk és bankletétjeink a háborús finanszírozásból kinövő óriási növekedését „megtakarításoknak” nevezik, csak mert
valakinek egy adott pillanatban éppen a birtokában vannak, különösen veszélyes. E doktrína értelmében minél nagyobb az infláció, annál nagyobbak a megtakarítások is!” (Anderson, Economics and the
Public Welfare, 391–392. oldal)
61 George Selgin alapvetően e második keynesi érvelésre alapozza a pénzügyi egyensúlyról szóló
doktrínáját, (annak kimondott idézése nélkül). Selgin doktrínájának kritikai vizsgálata a következő fejezetben kerül sorra. Paradox, hogy az osztrák háttérrel rendelkező közgazdász Selgin a keynesi kelepcébe eshet annak bizonyítási kísérlete közben, hogy a szabad bankrendszer kontextusában a hitelexpanzió a gazdasági rendszerre nézve nem lenne káros hatású. Talán e tény szolgáltatja a legvilágosabb
bizonyítékot arra vonatkozóan, hogy a régi banki iskola napjainkban a Selginhez hasonló teoretikusok – azaz a részleges tartalékot nem alkalmazó bankrendszer védelmezőinek – alakjában testesült meg
újra. Lásd George A. Selgin, The Theory of Free Banking: Money Supply under Competitive Note Issue
(Totowa, N.J.: Rowman and Littlefield, 1988) című könyvét, különös tekintettel az 54–55. oldalakra.
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Amint az új pénz megérkezik végső birtokosaihoz (a dolgozókhoz és a tárgyi eszközök, valamint az eredeti termelési eszközök tulajdonosaihoz), és ezek az emberek úgy döntenek, hogy annak egy részét vagy egészét fogyasztási cikkekre és
szolgáltatásokra költik, a termelési struktúra túlságosan tőkeigényesnek fog bizonyulni, és recesszió sújt le. Minden álokoskodása ellenére Keynes nem tagadhatja
le a nyilvánvaló tényt, hogy a mesterséges hitelexpanzió nem garantálja, hogy a
gazdasági szereplők rákényszerülnek majd a normál esetben megtakarított összegnél
nagyobb összeg megtakarítására és befektetésére.62 Továbbá paradox, hogy Keynes
ragaszkodik ahhoz, hogy az önkéntes megtakarítás nem garantálja a nagyobb
befektetést, ám egyúttal azt is állítja, hogy minden befektetés előzetes megtakarítást
foglal magában. Ha elismerjük, hogy a megtakarító és a befektető szereplők nem
ugyanazok, illetve hogy döntéseik összhangtalansága az egyensúlyi állapot útját
állhatja, úgy el kell ismernünk azt is, hogy az ilyen összhangtalanság nem csupán
az önkéntes megtakarítás (több megtakarítás, befektetés nélkül), hanem a befektetés
(több befektetés, előzetes megtakarítás nélkül) tekintetében is előfordulhat. Az első
esetben a pénz iránti kereslet növekedése valósul meg. Amint azt az előző fejezetben
is láttuk, egy hasonló növekedés számos, egymással átfedésben lévő hatást válthat
ki: az önkéntes megtakarításra jellemzőket (a relatív árak szerkezetének változásai,
melyek a befektetési folyamatok megnyúlását okozhatják) és a pénz vásárlóerejében
bekövetkezett növekedésnek köszönhetőeket is.63 A második esetben (több
befektetés, előzetes megtakarítás nélkül) egy olyan, mesterségesen hosszú termelési
62 Másképpen

megfogalmazva: bár ex post facto az összes befektetett erőforrás megtakarításra került (I=S), Keynes nem veszi tudomásul, hogy mikro-gazdaságtani szempontból a megtakarított erőforrások vagy bölcs, vagy esztelen befektetése lehetséges. A hitelexpanzió az önkéntes megtakarítás valódi rátáját tekintve tulajdonképpen félrevezeti a vállalkozókat. Így a társadalom csekély megtakarításai
botor módon olyan folyamatokba kerülnek befektetésre, melyek rendkívül tőkeigényesek, sem teljesíteni, sem fenntartani nem lehet őket, és ezáltal végül a társadalom elszegényedését eredményezik (lásd
az 5. fejezet ZZZ–ZZZ. oldalait).
63 Jacques Rueff rámutatott, hogy egy tiszta aranyalapon működő gazdaságban a pénz iránti kereslet megnövekedése (vagy „felhalmozás”) egyáltalán nem növeli a munkanélküliséget. Ami azt illeti, az
árrendszerrel összhangban a társadalom termelési erőforrásainak (a munkaerőnek, a munkaeszközöknek, valamint az eredeti termelési eszközöknek) nagyobb részét a bányászatba, a termelésbe és több
pénzegység (arany) szétosztásába vezeti. Ez a piacnak a gazdasági szereplők magasabb egyenlegek
iránti vágyára adott természetes, spontán reakciója. Ennélfogva egy közmunkaprogram elindítása nem
szükséges (még akkor sem, ha a kérdéses munka, ahogy Keynes fogalmazott, mindössze árokásásból,
majd az árkok újratöltéséből állna), hiszen termelési erőforrásait a társadalom spontán módon mélyebb
bányák ásására és arany kitermelésére használná, és ily módon a fogyasztók és a gazdasági szereplők
magasabb egyenlegek iránti vágyai eredményesebben teljesülnének. A megnövekedett „likviditási preferencia” így semmiképp nem idézhetne elő egy maradandó, az egyensúlyt, illetve a munkanélküliséget egyesítő állapotot. Az egyensúly és a munkanélküliség kombinációja csak egy olyan merev munkaerőpiacból eredhet, melyben az állam, a szakszervezetek, vagy e kettő egyesült korlátozó hatalma gátat
szab a bérek és egyéb, munkaszerződési és munkaerőpiaci feltételek rugalmasságának. Lásd Jacques
Rueff, „The Fallacies of Lord Keynes’ General Theory”, in: The Critics of Keynesian Economics, szerk.
Henry Hazlitt (New York: Arlington House, 1977), 239–263. oldal (különös tekintettel a 244. oldal).
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struktúra jön létre, melyet nem lehet majd a végtelenségig fenntartani, mivel a gazdasági szereplőknek nem áll szándékában ehhez eleget megtakarítani. Ez az eset ráadásul magyarázatul szolgál a hitelexpanziós időszakokat követően lesújtó válságok
és recessziók kirobbanására is.
Abbéli kísérletében, hogy szembeszálljon a hitelexpanzió káros hatásaival kapcsolatos osztrák hipotézissel, Keynes előáll egy harmadik, és egyben utolsó érvvel.
Azt állítja, hogy a hitelexpanzió végső esetben egy olyan befektetési növekedés ﬁnanszírozására is használható lenne, mely a jövedelmek emelkedéséhez vezetne, és
ennélfogva végül a megtakarítást is fellendítené. Keynes tehát úgy gondolja, hogy a
vállalkozók a kölcsönadott tőkéket sehogy nem tudják gyorsabban befektetni, mint
ahogyan az emberek a megtakarítások növelése mellett döntenek. Keynes saját szavaival élve:
Az elképzelés, mely szerint a hitel bankrendszer általi létrehozása lehetővé teszi a befektetés megtörténtét – melynek „egyetlen valódi megtakarítás” sem felel meg –, csak a
megnövekedett bankhitel egyik következményének a többitől való elkülönítésének eredménye lehet. Amennyiben egy vállalkozó számára lehetővé válik, hogy a már meglévő hitelei mellé kapott bankhitel révén az aktuális befektetéshez hozzátegyen valamekkora összeget (ami másképp meg sem történt volna), a jövedelmeknek szükségszerűen
meg kell emelkedniük, mégpedig olyan mértékben, ami rendszerint meghaladja majd a
megnövekedett befektetés mértékét. Ezenkívül a teljes foglalkoztatottság körülményeinek kivételével mind a valós jövedelmekben, mind a pénzbeli jövedelmekben növekedés lesz tapasztalható. Az emberek a „szabad választás” jogával élhetnek majd azt illetően, hogy jövedelemnövekedésüket a megtakarítás és az elköltés között milyen arányban
osztják fel; és lehetetlen, hogy a befektetés megnövelése érdekében kölcsönkérő vállalkozó célja gyorsabb ütemben ... valósulhat meg, mint ahogy az emberek megtakarításaik
megnövelése mellett döntenek.64

Keynes világosan kijelenti, hogy a befektetési ráta képtelen meghaladni a megtakarítási
rátát. Állítását abbéli tautologikus meggyőződése határozza meg, hogy a befektetés
és a megtakarítás mindig egyenlőek – e fogalom miatt nem tudja helyesen megítélni
azt a bomlasztó hatást, melyet az újonnan létrehozott kölcsönökből finanszírozott
befektetés fejt ki a termelési struktúrára. Mindazonáltal ha a befektetés növekedése
feltételezhetően a valós jövedelem növekedéséhez vezet, még mindig eltűnődhetünk
azon, hogy egy ilyen jövedelemnövekedés ki tudja-e váltani a megtakarítás olyan
mértékű növekedését, mely révén a kezdetben hitelexpanzió által finanszírozott új
befektetések tartósan fenntarthatóak lennének.
Nem szabad elfelejtenünk, hogy Hayek bebizonyította, hogy a jövedelem új hitelexpanzióból ﬁnanszírozott befektetésből származó növekedése gyakorlatilag képtelen a kiindulási befektetés fenntartásához elegendő önkéntes megtakarítást elő-

64 Keynes,
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idézni. Csakugyan: ha az ilyen befektetést az önkéntes megtakarítás rákövetkező
növekedésének kell fenntartania, a gazdasági szereplőknek végül az összes, az új
befektetésből származó monetáris jövedelmet feltétlenül meg kell takarítaniuk. Más
szóval: amikor az V-6. ábra diagramján sötétre színezett résznek megfelelő bruttó jövedelem a fogyasztók zsebébe kerül, annak teljes egészét félre kell tenniük. (A besatírozott rész a termelési struktúra mesterséges meghosszabbodását és kiszélesedését,
azaz a bank által a semmiből létrehozott új kölcsönök által lehetővé tett változásokat
illusztrálja.) A fogyasztók nyilvánvalóan soha nem fogják az összes ilyen jövedelmet megtakarítani, mivel a bankok által létrehozott új monetáris jövedelem legalább
egy részét (és általában a legnagyobb részét) fogyasztási cikkekre és szolgáltatásokra fogják elkölteni. Az előző két fejezetben részletesen ismertetett elmélettel összhangban elmondható, hogy az ilyesfajta költekezés a monetáris eredetű új befektetési folyamatokat visszafordítja majd, és válság és recesszió fog lesújtani. Hayek így
fogalmazott:
Egészen addig, míg az ily módon létrehozott pluszjövedelem akármekkora része fogyasztási cikkekre költődik el (vagyis kivéve akkor, ha a teljes összeg megtakarításra kerül), a
fogyasztási cikkek árainak a különböző típusú ráfordítások áraival összefüggésben tartósan növekednie kell. És amint ez mostanra már nyilvánvalóvá vált, ez tartósan sem a különböző ráfordításokat, sem a jövedelmezőnek tűnő termelési eljárásokat tekintve nem
maradhat hatástalan.

Ugyanennek a műnek egy másik részén Hayek így foglalja össze gondolatait:
Minden, ami elemzésünk alkalmazhatóvá tételéhez szükséges, mindössze annyi, hogy
amikor a befektetések megnövelik a jövedelmeket, a bármely időszak folyamán a pluszjövedelem fogyasztási cikkekre költött részének nagyobbnak kell lennie annál az aránynál, amennyivel az új befektetés ugyanezen időszak alatt a fogyasztási cikkek megtermeléséhez hozzájárul. És természetesen nincs semmi okunk arra számítani, hogy a [hitelexpanzió által létrehozott] új jövedelemnek több, mint egy töredéke – és bizonyosan nem
akkora része, mint amekkora újonnan került befektetésre – kerül majd megtakarításra, hiszen ez gyakorlatilag azt jelentené, hogy az új befektetésből megszerzett jövedelem egészét meg kellene takarítani.65

65 Hayek, The Pure Theory of Capital, 378. és 394. oldal. A The Pure Theory of Capital eredeti an-

gol nyelvű kiadásának 395. oldalán szereplő lábjegyzetben Hayek még inkább hangsúlyozza állítását,
amikor a következőt írja:
„Az alapvető dolog ... nem más, mint hogy a befektetésnek a kézzelfogható cikkekben testet öltött
eredményét mindig össze kell hasonlítanunk az ezekre a cikkekre fordított pénzbeli ráfordításokkal. A
megtakarítással egy időben soha nem a befektetés, hanem a múltbeli befektetés eredménye következik be – utóbbi határozza meg a tárgyi eszközök kínálatát, melynek a monetáris kereslet vagy megfelel, vagy nem.”
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A keynesi elemzés mint konkrét elmélet
Ahogy általában az osztrák közgazdászok – de különösen Mises – már 1928-ban
bizonyították, abban a sajátos esetben, ha a munkanélküliség és a kihasználatlan
erőforrások széles körben elterjedtté válnak, a vállalkozók a termelési struktúra
hosszabbítását új kölcsönökre támaszkodva, a jól ismert reverziós hatások kiváltása
nélkül folytathatják – egészen addig a pillanatig, amíg a termelési folyamatban az
egyik kiegészítő tényező elégtelenné nem válik.66 Ha mást nem is, e tény annyit
bizonyít, hogy Keynes úgynevezett általános elmélete a legjobb esetben is egy
konkrét, csak a gazdaság legmélyebb depressziós szakaszaiban (amikor minden
szektorban van elterjedt használaton kívüli kapacitás) alkalmazható elmélet.67 Ám
ahogy azt az előző fejezetben láttuk, a hitelexpanzió még e körülmények között is az
erőforrások széles körű befektetését ösztönzi majd. E rossz befektetés hozzáadódik
a munkaerőpiac és a többi termelési erőforrás intézményes merevségének következtében bekövetkező, még meg nem szüntetett hibák sorához. Amennyiben a súlyos
depresszió e szakaszaiban létrehozott állások birtokosai a fogyasztási végtermékek
piacra történő érkezésének sebességénél fokozottabb iramban kezdik elkölteni
keresetüket fogyasztási cikkekre és szolgáltatásokra (néhány tényező relatív
hiányából vagy a kiegészítő tényezők vagy termelési erőforrások bármelyikével
összefüggő elakadásból kifolyólag), a már ismert, az új bankhitel kezdeti expanziós
hatásait általában visszafordító mikro-gazdaságtani folyamatok kiváltódnak. Ilyen
feltételek mellett új állások létrehozása csak a reálbérek esésével válna lehetségessé –
e jelenség pedig akkor figyelhető meg, amikor a fogyasztási cikkek és szolgáltatások
ára a béreknél gyorsabban indul emelkedésnek.68
66

Mises, On the Manipulation of Money and Credit, 125. oldal (a Geldwertstabilisierung und
Konjunkturpolitik című, német nyelvű kiadás 49. oldala).
67 Roger Garrison számára az igazi általános elmélet az osztrákoké volt, a „keynesi elmélet [akár
úgy is mondhatnánk, hogy a monetarista elmélet] pedig az osztrák elmélet egy speciális esetévé válik.”
Lásd Garrison, Time and Money, 250. oldal.
68 Érdemes felidézni, hogy Keynes hogyan definiálja az „akaratlan” munkanélküliséget:
„Az ember abban az esetben akaratlan munkanélküli, amennyiben a fogyasztói áruk árának a nominálbérekhez viszonyított kicsi emelkedése esetén mind az aktuális nominálbérért dolgozni hajlandó
munkaerő összkínálata, mind az ezért a bérért felvenni kívánt munkaerő összkereslete nagyobb a munkanélküliség létező mértékénél.” (Keynes, The General Theory, 15. oldal.)
Ezen összetett, szövevényes definíción Keynes egyszerűen azt érti, hogy az „akaratlan” munkanélküliség mindig akkor áll fenn, amikor a reálbérek esése a foglalkoztatottság növekedését idézi elő.
Azonban a bérek relatív csökkenésének két útja van: a dolgozó vagy elfogadhatja az alacsonyabb nominálbéreket, vagy beleegyezhet, hogy egy olyan környezetben dolgozzon, ahol a nominálbérek változatlan szinten maradnak, a fogyasztási cikkek árai viszont megemelkednek. Az utóbbi a közvetettebb
útvonal. A munkanélküliség egyik esetben sem akaratlan: mindkét esetben pusztán saját akaratból valósul meg. Az első esetben a dolgozó azért marad munka nélkül, mert önszántából dönt úgy, hogy nem
dolgozik alacsonyabb nominálbérért. A második esetben csak akkor egyezik bele a munkába, ha még
magát is sikerült becsapnia, ugyanis bár nominálbérének összege ugyanaz marad, reálbére csökkenni
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A tőke úgynevezett határhatékonysága
A „tőke határhatékonyságáról” megfogalmazott definíciójában, melyet a következőképpen fogalmaz meg, rábukkanhatunk még egy utalásra azt illetően, hogy Keynesé
egy konkrét, és nem általános elmélet volt:
[a tőke határhatékonysága] az a leszámítolási kamatláb, mely a tartama alatt az állótőkéből várt hozam által biztosított annuitások jelenlegi értékét a beszerzési árával tenné
egyenlővé.69

A Keynes által elkövetett legsúlyosabb hiba az, hogy úgy gondolja, hogy a befektetést
a tőke fenti definíciója szerinti „határhatékonysága” határozza meg, és a tárgyi eszköz beszerzési árára adott dologként, egy nem változó, állandó összegként tekint
még abban az esetben is, ha a vállalkozók profitra való kilátásai változnak. Keynes
csakugyan a Marshall által örökül hagyott klasszikus „objektivista” tradíciónak
behódolva úgy gondolja, hogy a vállalkozók profitra való kilátásának javulásával
vagy romlásával a tárgyi eszközök beszerzési ára nem ingadozik. E meggyőződés
azon a hallgatólagos fogalmon alapul, miszerint ezeket az árakat végső soron az

fog. (Más szóval e második esetben egy olyan környezetben való munkába egyezik bele, melyben a fogyasztási cikkek és szolgáltatások ára a béreknél gyorsabban emelkedik.) Tulajdonképpen Keynesnek
a követendő irányvonalra vonatkozó előírásainak legtöbbje a munkanélküliség csökkentésére irányuló kísérlet azáltal, hogy a növekvő infláció közvetett útján a reálbéreket, egyúttal a fogyasztási cikkek
árait is csökkenti, ám a nominálbéreket állandó szinten tartja. Ez a gyógymód nem járt sikerrel; nem
csupán azért, mert a dolgozókat többé nem bolondítja el a pénz kínálta illúzió, és ehelyett a nominálbérek emelését követelik (ami legalább a pénz vásárlóerejének csökkenéseiért kárpótolja őket), hanem
azért is, mert a javallt „orvosság” hatástalanságától eltekintve ráadásul a hitelexpanzió által kiváltott
gazdasági válságok és recessziók hatalmas társadalmi árát is maga után vonja. Rá kell ébrednünk továbbá, hogy Keynes saját előírásai – melyek a tényleges kereslet fiskális és monetáris intézkedések révén történő fellendítéséből állnak – a fő bűnösök a munkaerőpiacok mereven tartásában és fokozatosan
még merevebbé tételükben is, hiszen a gazdasági szereplők, különösen a dolgozók és a szakszervezetek meggyőződésévé vált, hogy a reálbérek kiigazításainak mindig az általános árszint növekedéseinek
formájában kell megvalósulnia. Így hát a keynesi doktrína a kór „orvoslása” helyett egy azt súlyosbító
tényezővé vált. A gazdasági szereplők számára sok időbe és erőfeszítésbe fog kerülni, míg újfent hozzászoknak egy olyan szilárd környezetben való élethez, ahol az árrendszer ismét az azt napjainkban gátló rugalmatlanság nélkül működhet. A témában lásd Hans-Hermann Hoppe, „Theory of Employment,
Money, Interest and the Capitalist Process: The Misesian Case Against Keynes”, in: The Economics of
Ethics and Private Property (London: Kluwer Academic Publishers, 1993), 5. fejezet, 111–138. oldal
(különös tekintettel a 124–126. oldal).
Ahogy Jörg Guido Hülsmann írta, a bankszektorban ehhez hasonlóan „az emberek a konjunktúraciklusokat és a teljes bankrendszer összeomlását már nem a törvény védelme alatt elszabadult részleges tartalék alapelvének következményeiként, hanem a központi bank vezetőinek figyelmét megkívánó »makro-gazdaságtani« problémaként fogják fel.” Lásd a „Has Fractional-Reserve Banking Really
Passed the Market Test?” című cikkét (416. oldal).
69 Keynes, The General Theory, 135. oldal.
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adott tárgyi eszköz történelmi előállítási költségei határozzák meg. Keynes tehát
ragaszkodik a régi objektív értékelmélet maradványához, mely elmélet szerint a ráfordítás határozza meg az értéket. Ezt a doktrínát, mely az osztrák szubjektivista
koncepcióhoz viszonyítva nyilvánvalóan hanyatlóban van, Marshall részben, legalábbis az árak meghatározódásának kínálati oldalát tekintve újjáélesztette.70
Hayek meggyőzően bebizonyította, hogy a „tőke határhatékonyságának” teljes
keynesi doktrínája a befektetés meghatározó tényezőjeként csak abban az esetben elfogadható, ha feltételezzük, hogy a tárgyi eszközökből egyáltalán nincsen hiány, és
hogy ezáltal konstans, előre meghatározott áron bármekkora mennyiség beszerezhető. Ez azonban csak egy olyan mitikus gazdaságban lenne elképzelhető, melyben
hiány sosem fordul elő, vagy egy rendkívüli súlyosságú depresszió legrosszabb szakaszaiban lévő feltételezett gazdaságban, tehát egy olyan környezetben, ahol hatalmas mennyiségű többletkapacitás létezik. A való életben a tárgyi eszköz előállításához szükséges kiegészítő javak legalább egy része egy bizonyos ponton viszonylag
szűkössé fog válni, a vállalkozók pedig – proﬁttal kapcsolatos várakozásaikkal összhangban – egészen addig emelik majd az összeget, melyet a szóban forgó cikkért
hajlandóak kiﬁzetni, míg a tőke határhatékonysága vagy -termelékenysége a kamatlábbal egyenlő nem lesz. Más szóval: ahogy Hayek is rámutat, a vállalkozók közötti versengés végül arra sarkallja majd őket, hogy pontosan addig emeljék fel a tárgyi eszközök költségeit vagy eladási árát, míg az egybe nem esik a szóban forgó eszköz határtermelékenységének jelenlegi értékével (vagyis a kamatláb által leszállított értékkel).
A „tőke határhatékonysága” tehát mindig egybeesik majd a kamatláb mértékével.71
Pontosan ez, a kamatlábnak a termelési struktúrára gyakorolt hatásáról szóló, az 5. fejezetben tárgyalt osztrák elmélet lényege. Tulajdonképpen tudjuk, hogy a kamatláb a
jelenbeli árucikkek jövőbeni árucikkekben kifejezett ára, és hogy általában a termelési struktúrán keresztül, a termelési folyamat különböző szakaszai között felmerülő
könyv szerinti nyereség különbségének formájában mutatkozik meg. Más szóval: a
kamatláb minden szakaszban a bevételek és a költségek közötti különbségben fejeződik ki, és a proﬁtok minden szakaszban rendíthetetlen tendenciát mutatnak a kamatlábbal való megegyezésre (vagyis minden szakasz termelési költsége hajlamos a szakasz határtermelékenységének jelenbeli értékével való megegyezésre).

70

„Mr Keynes ... alighanem ... a „reálköltség” doktrínájának befolyása alatt áll (mely doktrína a
Cambridge tradícióban napjainkban is igen jelentős szereppel bír), és azt tételezi fel, hogy a tartósabb
árucikkek kivételével az összes cikk árát még rövid távon is a költségek határozzák meg.” (Hayek, The
Pure Theory of Capital, 375. oldal, 3. lábjegyzet)
71 „A vállalkozók általában még így is felhajtják majd a különböző ráfordítások árait a nekik megfelelő határtermékek leszállított értékéig, és amennyiben a pénzkölcsönzési ráta változatlan marad, a ráfordítás ára és a határtermék leszállított értéke közötti egyensúly helyreállításának egyetlen módja az
adott határtermék csökkentése.” (Hayek, The Pure Theory of Capital, 383. oldal)
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Keynes Misest és Hayeket illető kritikája
A fentiek fényében a határozott kritika, mellyel Keynes Misest és Hayeket a The
General Theory 192. és 193. oldalán illeti, teljesen abszurd. Keynes vádja Mises
és Hayek ellen nem más, mint hogy szerinte utóbbiak összekeverik a kamatlábat
a tőke határhatékonyságával. Mint tudjuk, az osztrákok úgy gondolják, hogy a
kamatlábat az időpreferencia értékskálái függetlenül határozzák meg (a jelenbeli
árucikkek kínálatának és keresletének jövőbeni termékekre való cseréje), illetve
hogy a tőke határtermelékenysége vagy -hatékonysága csupán a tárgyi eszközök
jelenbeli értékére van hatással. A piacon egy tárgyi eszköz ára (költsége) általában
egyenlő a belőle származó jövőbeli bevételek (kamatláb által leszállított) értékével,
vagy a munkaeszköz határtermelékenységének megfelelő értéksorozatokkal. Az
osztrákok ennélfogva úgy gondolják, hogy a tőke határtermelékenysége követi a
kamatlábat, és nem fordítva, és hogy e kettő csak egyensúlyi helyzetben (mely az
életben soha nem érhető el) válik egyenlővé. Keynes alapvető hibája az, hogy nem
ismerte fel, hogy amennyiben a tárgyi eszközöktől várt, nekik tulajdonított profit
vagy termelékenység javulást mutat, beszerzési áruk is változik. A való életben az
események így bontakoznak ki, és az osztrák teoretikusok elemzésük során ezt mindig számításba is vették. Amikor tehát Keynes nyíltan kijelenti, hogy az osztrák közgazdászok „összekeverik” a kamatlábat a tőke határtermelékenységével, felháborító
mértékben ferdíti el a tényeket.72
72 Ezzel többek között Denis H. Robertson is egyetért. A The General Theory elemzése alkalmával

Robertson a következőket egyenesen Keynesnek címezte:
„Úgy gondolom, hogy ezen oldalak (192–193.) nem tükrözik híven Hayek saját fejtegetését. Szokatlan megfogalmazásával azt mondja, hogy a kamatláb esése (a termékeik árának esése ellenére) olyannyira meg fogja növelni a gépek keresleti árát, hogy több gép előállítása jövedelmezővé váljon.”
(Lásd a Denis H. Robertson John Maynard Keynesnek írt, 1935. február 3-án kelt levelét, in: The
Collected Writings of John Maynard Keynes, 13. kötet, 496. oldal. A fenti részlet az 504. oldalon szerepel.)
Robertsonnal folytatott levelezésében (1935. február 20.) Keynes valójában beismerte, hogy a The
General Theory fent említett bekezdéseiben félreértelmezte Hayek szavait:
„Köszönöm a Hayekre történő utalást, melyet meg fogok vizsgálni. Nem kétlem, hogy Hayek körülbelül épp az ellenkezőjét mondja annak, mint amit én itt neki tulajdonítok.” (Ugyanott, 519. oldal)
Azonban Keynesben nem volt elegendő intellektuális becsületesség ahhoz, hogy az 1936-os hiteles megjelentetés előtt a kéziratot kijavítsa. Ludwig M. Lachmann szintén kommentálta a Keynes által Misesnek és Hayeknek szegezett, a The General Theory 192. és 193. oldalán szereplő kritikát, ahol
Keynes azt írja, hogy „von Mises professzor és tanítványai következtetéseiket homlokegyenest rossz
irányban vonták le”. Lachmann így válaszol:
„A valóságban azonban az osztrákok csupán Wicksellt követték abban, hogy ők is különbséget tettek a „természetes kamatláb” és a „kamatláb” között; Keynesnek ez utóbbi, illetve a tőke határhatékonysága közötti saját különbségtétele ezzel pontosan párhuzamos. A kifejezések puszta összekeverésének vádja alaptalan.” (Ludwig M. Lachmann, „John Maynard Keynes: A View from an Austrian
Window”, South African Journal of Economics 51, 3. szám [1983]: 368–379. oldal, főként a 370–371.
oldalak)
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A keynesi multiplikátor kritikája
Keynes azért követ el ilyen hibákat, mert nincsen egy tőkeelmélete, mely segíthetne
neki annak megértésében, hogy a megtakarítás hogyan alakul át befektetéssé egy
sor, az ő figyelmét teljesen elkerülő mikro-gazdaságtani folyamaton keresztül.
Nem meglepő tehát, hogy Keynes egyszerűen képtelen megérteni a hayeki érvelést,
valamint az sem, hogy az osztrák iskolához hasonló gazdasági eszmékkel foglalkozó
(a hitelexpanzió termelési struktúrára kifejtett hatásait elemző) iskolákra történő
utaláskor kijelenti: „Egyáltalán nem tudom megérteni ezeket az iskolákat.”73 A tény,
hogy Keynesnek nincsen megfelelő tőkeelmélete, magyarázatul szolgál továbbá
a befektetési multiplikátor mechanisztikus koncepciójának megfogalmazására is,
mely koncepciót „egy reciproka, mínusz a fogyasztásra való határhajlandóságként”
definiál. Keynes szerint tehát minél nagyobb a fogyasztásra való határhajlandóság, a
befektetés növekedése annál inkább fellendíti majd a nemzeti jövedelmet. Azonban
a befektetési multiplikátor egy olyan, tisztán matematikai érven alapul, mely ellentmond a tőkeelmélet legalapvetőbb gazdasági logikájának. A multiplikátor
valójában azt mutatja, hogy a hitelexpanzió bármekkora növekedése a nemzeti
reáljövedelem megtakarításra való határhajlandóssággal (egy, mínusz a fogyasztásra
való határhajlandóság) egyenlő mértékű emelkedését okozza majd. Így a keynesi
logika értelmében minél kevesebbet takarítanak meg az emberek, annál többet nő
majd a reáljövedelem. Tudjuk azonban, hogy a multiplikátor fogalmának gyökerénél
rejlő matematikai automatizmus semmilyen módon nem függ össze a termelési
struktúrában zajló valós folyamatokkal. A hitelexpanzió serkenteni fogja a befektetést,
ami felhajtja majd a termelési tényezők árait, és elő fogja idézni a fogyasztási cikkek
és szolgáltatások árának rákövetkező és több mint arányos emelkedését. Még ha a
pénzben kifejezett bruttó jövedelem a bankrendszer által újonnan létrehozott pénz
bejuttatásának eredményeként emelkedik is, mechanikai és makro-gazdaságtani
természetéből kifolyólag a multiplikátor nem megfelelően szemlélteti a hitelexpanzió által a termelési struktúrára mindenkor kifejtett bomlasztó mikro-gazdaságtani hatásokat. Következésképpen a multiplikátor elfedi az erőforrások széles körű
rossz befektetését, ami hosszú távon a társadalom teljes egészét elszegényíti (és nem
gazdagítja, amint azt Keynes állítja). Egyetértünk Gottfried Haberlerrel, amikor azt
a következtetést vonja le, hogy a multiplikátor
tulajdonképpen nem egy empirikus, a valós világról számunkra tényeket eláruló állítás,
hanem egy tisztán elemzési állítás, ami az önkényesen megválasztott terminológia következetes használatáról szól – tehát a valósággal kapcsolatban semmit sem magyaráz meg.
... Mr. Keynesnek a fogyasztási hajlandóság és a multiplikátor (mely arra rendeltetett,
hogy azon megﬁgyeléseknek formát és erőt kölcsönözzön) közötti kapcsolatokról szóló
73 Keynes, The General Theory, 329. oldal. A Hawtrey-hoz, Friedmanhez és Meltzerhez hasonló
monetarista szerzők ezt ugyanilyen egyértelműen elismerték.
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központi teoretikai elgondolása nem egy, a valós világról számunkra információval szolgáló empirikus állítás, hanem egy terméketlen algebrai összefüggés, mely, ha a tényekhez
fordulunk is, sem nem megerősíthető, sem nem megcáfolható.74

Hayek Keynes A Treatise on Money (1930) című írásának mindkét kötetéről írott
részletes kritikájában azzal vádolja meg Keynest, hogy teljességgel figyelmen kívül
hagyja a tőke és a kamat elméletét, különösen Böhm-Bawerk munkásságát és más,
az e tekintetben jelentős, az osztrák iskolához tartozó teoretikusokat.75 Hayek
szerint Keynes e területtel kapcsolatos tudáshiánya magyarázatul szolgál a tényre,
hogy figyelmen kívül hagyja a különböző szakaszok termelési struktúrában való
létezését (ahogy tette azt Clark és később Knight is), illetve arra is, hogy végső soron
képtelen átlátni, hogy a vállalkozóknak nem arról kell határozniuk, hogy fogyasztási
cikkekbe vagy tárgyi eszközökbe fektessenek-e be (vagy sem), hanem hogy olyan
termelési folyamatokba fektessenek-e be, melyek a közeljövőben fogyasztási cikkeket
jövedelmeznek, vagy azokba, melyek ezt a valamivel távolabbi jövőben fogják megtenni. Így Keynes termelési struktúráról alkotott fogalma mindössze két szakaszból
állt (az egyik a fogyasztási cikkek, a másik a tárgyi eszközök szakasza volt), és
a tény, hogy sem ez utóbbi időbeli aspektusát, sem az azt alkotó, egymást követő
szakaszokat nem vette tekintetbe, a „takarékossági paradoxon” kelepcéjébe, azaz az
5. fejezetben elmagyarázott téves teoretikai okfejtésbe csalta őt.76
74 Gottfried Haberler, „Mr. Keynes’ Theory of the ‘Multiplier’: A Methodological Criticism”, eredetileg a Zeitschrift für Nationalökonomie 7 (1936): 299–305. oldalán jelent meg, majd angol nyelven újranyomtatásra a Selected Essays of Gottfried Haberler (szerk. Anthony Y. Koo; Cambridge, Mass.: The
MIT Press, 1985) című könyv 23. fejezeteként került (553–560. oldal, különös tekintettel az 558–559.
oldalakra). Érdemes megjegyezni, hogy a monetarista Hawtrey a multiplikátor elméletének felállításában Keynes előfutára volt. Lásd Robert B. Dimand, „Hawtrey and the Multiplier”, History of Political
Economy 29, 3. szám (1997. ősz): 549–556. oldal.
75 Hayek három, Keynes által az A Treatise on Money című könyvében tárgyalt monetáris elméleteket bíráló cikket írt. A cikkek a következők: „Reflections on The Pure Theory of Money of Mr. J. M.
Keynes (1)”, Economica 11, 33. szám (1931. augusztus): 270–295. oldal; „A Rejoinder to Mr. Keynes”,
398–403. oldal; és végül „Reflections on The Pure Theory of Money of Mr. J. M. Keynes (folytatás) (2)”, Economica 12, 35. szám (1932. február): 22–44. oldal. E cikkek Keynes válaszával együtt
a Friedrich A. Hayek: Critical Assessments (szerk. John Cunningham Wood és Ronald N. Woods;
London: Routledge, 1991) című könyv 1–86. oldalán, illetve a The Collected Works of F. A. Hayek
című gyűjtemény 9. kötetében (Contra Keynes and Cambridge: Essays, Correspondence; London:
Routledge, 1995) találhatók meg. E cikkek közül az elsőben (szerk. Wood és Woods, 7. oldal) Hayek
arra a következtetésre jut, hogy Keynes legfőbb problémája metodológiai jellegű, és abból a tényből fakad, hogy az elemzésének alapjául szolgáló makro-gazdaságtani aggregátumok elrejtik előle
a termelési struktúrában bekövetkező változások megértéséhez nélkülözhetetlen mikro-gazdaságtani
folyamatokat.
76 Fontos észben tartanunk, hogy John Maynard Keynes maga is határozottan és nyilvánosan beismerte Hayeknek, hogy nem rendelkezik megfelelő tőkeelmélettel. Szó szerint így fogalmazott:
„Dr. Hayek azt kifogásolja, hogy én magam nem állítok fel egy kielégítő tőke- és kamatelméletet,
valamint hogy munkám során nem egy már létező elméletre építkezem. Feltételezem, hogy ez alatt a
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A keynesieknek tehát nincsen olyan elméletük, mely megmagyarázná, hogy a válságok miért újulnak ki folyamatosan egy hitelexpanziót nyögő (azaz egy, a hagyományos jogi alapelveket megsértő), akadályoztatott piacgazdaságban. A keynesiek
a válságokat a befektetési keresletben hirtelen bekövetkező szüneteknek tulajdonítják, mely megszakítások okozója szerintük vagy a vállalkozók részéről tapasztalható irracionális viselkedés, vagy a gazdasági szereplők részéről tapasztalható váratlan
önbizalom- és optimizmusvesztés. A keynesiek ezenkívül elemzéseikben ﬁgyelmen
kívül hagyják a tényt, miszerint a válságok éppen a fellendülést elsőként tápláló hitelexpanziós folyamat saját magából fakadó következményei. A makroközgazdászok
másik csoportjától, a monetaristáktól eltérően a keynesiek úgy hiszik, hogy a monetáris expanziós irányvonalak eredményei viszonylag kevésbé hathatósak és fontosak a ﬁskális irányvonalak eredményeinél, a közkiadásokat pedig a tényleges
kereslet közvetlen megnövelésének eszközeként támogatják. Nem fogják fel, hogy
egy ilyen álláspont csak tovább bonyolítja azt a folyamatot, mely által a termelési
struktúra helyreigazításra kerül, illetve rontja a fogyasztástól legtávolabb eső szakaszokra való kilátásokat is. A keynesi „orvoslatok” eredményeként a vállalkozók
biztosan nagyobb nehézséggel találják majd magukat szembe az e szakaszok önkéntes megtakarítások felhasználása útján történő következetes ﬁnanszírozásakor. Ami
annak valószínűségét illeti, hogy a keynesi irányvonalak a befektetés teljes államosításán keresztül gyógyulást hozhatnának a „tartós” munkanélküliség problémájára,
a gazdasági számítás szocializmus alatti valószínűtlenségének osztrák tétele teljes
mértékben alkalmazható, amint azt a korábbi közép-európai szocialista gazdaságokban a kormány által irányított befektetések évtizedei alatt felhalmozódott óriási mértékű rossz ipari befektetés is szemlélteti.
A rövid ideig tartó munkanélküliség csak „aktív” álláspontokon keresztül küszöbölhető ki, amennyiben a dolgozók és a szakszervezetek hagyják, hogy a pénz keltette illúzió megtévessze őket; ezáltal a nominálkereseteket a felfelé szárnyaló fogyasztói árak inﬂációs légkörében is állandó szinten tudják tartani. A tapasztalat azt
mutatja, hogy a munkanélküliség Keynes-féle orvossága (a reálbéreknek az általános árszint növekedésein keresztül történő csökkentése) kudarcot vallott: a dolgozók
rájöttek, hogy akkora emelést kell követelniük, ami legalább pénzük vásárlóerejének
csökkenéseiért kárpótolja őket. Így hát a hitel és a ﬁzetőképes kereslet – keynesiek
által támogatott – expanziója fokozatosan megszűnt a foglalkoztatottság növelésének hasznos eszközeként működni. Mi több, egy komoly árral is járt: ez nem volt
más, mint a termelési struktúra egyre súlyosabb torzulása. A hetvenes évek végének
válságát tulajdonképpen egy magas inﬂációval (stagﬂációval) összekapcsolt mély
tőkefelhalmozás fogyasztási rátához, illetve a természetes kamatlábat meghatározó tényezőkhöz viszonyított elméletét érti. Ez így igaz; és egyetértek dr. Hayekkel abban, hogy ezen elmélet felállítása számomra a monetáris esetek tárgyalásánál igencsak a tárgyhoz tartozó lenne, illetve tisztázhatná a szükséges kérdéseket is.” (John Maynard Keynes, „The Pure Theory of Money: A Reply to Dr. Hayek”,
Economica 11, 34. szám [1931. november]: 394. oldal; a Wood és Woods-féle kiadás 56. oldala)
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depressziós szakasz követte, mely egyben a minden keynesi elmélet érvénytelenítéséhez a legnagyobb mértékben hozzájáruló empirikus epizód is volt.77
Egyet kell hát értenünk Hayek azon állításával, mely szerint John Maynard
Keynes doktrínái
visszarepítenek minket a közgazdaságtan tudomány előtti szakaszába, amikor az ármechanizmus teljes működését még nem értették meg, és mindössze egy változó pénzfolyam
adott árban lévő cikkek és szolgáltatások kínálatát érintő befolyásának problémái váltottak ki érdeklődést.78

77 Nem ez a megfelelő hely a keynesi teoretikai szerkezet – például a kamatláb, mint a pénzkínálat és a „likviditási preferencia” által meghatározott, szigorúan monetáris jelenség – többi részét érintő
alapos, kimerítő elemzés elvégzésére. Azonban tudjuk, hogy a pénzkínálat és -kereslet a pénz vásárlóerejét határozza meg (és nem a kamatlábat, amint azt Keynes fenntartja), pusztán a hitelexpanziónak a
hitelpiacra közvetlen rövid távon kifejtett hatásaira összpontosítva. (Ezenkívül likviditásipreferenciaelméletével Keynes a matematikus közgazdászok funkcionális elemzésére jellemző körkörös okfejtéshez folyamodik. Először valóban azt állítja, hogy a kamatlábat a pénz iránti kereslet vagy likviditási
preferencia határozza meg, majd kijelenti, hogy az utóbbi viszont az előbbitől függ.) A keynesi doktrína
egy másik számottevő hiányossága az a feltételezés, hogy a gazdasági szereplők először a fogyasztandó
mennyiségről döntenek, majd ezután a megtakarításra szánt összegből meghatározzák, hogy mekkora
részt akarnak egyenlegeik növelésére felhasználni, végül azt is, hogy mekkora részt fognak befektetni.
A gazdasági szereplők azonban egyszerre döntik el, hogy mekkora összeget szánnak a következő három
lehetőségre: fogyasztás, befektetés, illetve az egyenlegek megnövelése. Azonban ha megemelkedik a
minden gazdasági szereplő által felhalmozott pénzmennyiség, a plusz összeg a következők bármelyikéből származhat: (a) korábban fogyasztási célra kijelölt alapokból; (b) korábban befektetési célra kijelölt alapokból; vagy (c) a fentiek bármely tetszőleges kombinációjából. Nyilvánvaló, hogy az (a) esetben a kamatláb esni, a (b) esetben emelkedni fog, míg a (c) esetben állandó is maradhat. Ennélfogva a
likviditási preferencia vagy a pénz iránti kereslet és a kamatláb között nem áll fenn közvetlen kapcsolat.
Amennyiben a jelenbeli és a jövőbeni árucikkekre (időpreferencia) kiutalt érték közötti kapcsolat nem
módosul, a pénz iránti kereslet növekedése nem feltétlenül hat ki a kamatlábra. Lásd Rothbard, Man,
Economy, and State, 690. oldal. A keynesi elméletre vonatkozó összes releváns kritikai utalás az elmélet különböző aspektusairól írt számos cikket is ideértve megtalálható a Dissent on Keynes: A Critical
Appraisal of Keynesian Economics (szerk. Mark Skousen; New York és London: Praeger, 1992) című
könyvben. Lásd még Garrison Time and Money című könyvének korábban is idézett 7. és 9. fejezeteit.
78 Hayek, The Pure Theory of Capital, 409–410. oldal. Hayek ezt a következtetést vonja le:
„Nem meglepő, hogy Mr. Keynes nézeteit a merkantilista szerzők és a tehetséges amatőrök is előre
látták: a felszíni jelenségekkel való törődés mindig is a témánkhoz való tudományos megközelítés első
szakaszát jelezte. Nyugtalanító azonban azt látni, hogy amint egyszer keresztülmentünk az árakat és a
termelést hosszú távon meghatározó erőkről való szisztematikus elszámolás felállításának folyamatán,
felszólítanak minket annak elvetésére azért, hogy helyét átvehesse az üzletember rövidlátó, ám mégis tudományos magasságokba emelt filozófiája. Még csak annyit sem mondanak nekünk, hogy »mivel
hosszú távon úgyis mindnyájan holtak vagyunk, az irányvonalat teljes mértékben a rövid távú szempontok alapján kellene irányítani? Tartok tőle, hogy az »utánunk az özönvíz« elvében hívők hamarabb
megkaphatják, amire számítottak, mint ahogy azt szeretnék. (410. oldal)
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A fizetőképes kereslet és a hitelexpanzió növeléséből álló keynesi orvoslatok valójában a munkanélküliség enyhítésének a közelében sem járnak – sőt inkább csak
rontanak rajta, mivel a munkalehetőségek és termelési tényezők egy sor, a fogyasztók
által hosszú távon fenntartani nem kívánt termelési szakaszon keresztül megvalósuló
rossz allokációját eredményezik.79

A „gyorsítóelv” kritikája
A hitelexpanzió termelési struktúrára való kihatásáról felállított elméletünk az általunk az 5. fejezetben részletesen tárgyalt tőkeelméleten alapul. E szerint az elmélet
szerint a termelési struktúra egészséges, maradandó „meghosszabbodása” a megtakarítás előzetes megnövekedésén múlik. Ezért most a keynesi iskola által megfogalmazott úgynevezett „gyorsítóelvet” kell kritizálnunk. Ennek az elvnek az elfogadói
79

Hayeknek a makrogazdaságtannal (mind annak keynesi, mind monetarista verziójával) szemben támasztott fő ellenvetése az, hogy a makroközgazdászok makroaggregátumokkal dolgoznak, így
nem veszik számításba a hitelexpanzió káros, az erőforrások rossz befektetéséhez, végül pedig válsághoz és munkanélküliséghez vezető hatásait. Mi több, mivel a keynesiek feltételezik az összes tényező extra hozzáférhetőségének (a kihasználatlan kapacitás és az erőforrások alkalmazatlansága miatti) létezését, általában figyelmen kívül hagyják az árrendszert, működését ugyanis szükségtelennek
tartják. Az árrendszer ennélfogva határozatlan, megfoghatatlan redundanciává válik. Míg mindent a
makroaggregált függvények határoznak meg, a relatív árak meghatározásának hagyományos mikrogazdaságtani elmélete, valamint a gazdaságelmélet gerincét képező tőke-, kamat- és szétosztáselmélet
értelmetlenné válik. Sajnálatos módon, ahogy Hayek rámutat, közgazdászok egy teljes generációja a
keynesi (és monetarista) közgazdaságtanon kívül semmit nem tanult („Félek, hogy az elmélet még
sok fejtörést fog okozni nekünk, hiszen közgazdászok egy olyan generációját hagyta ránk, akik semmi egyebet nem tanultak.” F. A. Hayek, „The Campaign against Keynesian Inflation”, in: New Studies
in Philosophy, Politics, Economics and the History of Ideas, 221. oldal). Hayek úgy gondolja, hogy
Keynes tisztában volt vele, hogy egy gyenge teoretikai szerkezetet állított fel. Hayek továbbá megemlíti azt is, hogy amikor Keynest annak halála előtt utoljára látta, megkérdezte tőle, hogy nem aggasztja-e,
hogy tanítványai mily kevéssé veszik hasznát az általa felállított elméleteknek:
„Azt felelte, hogy ezen elméletekre az 1930-as években nagy szükség volt; ám ha valaha mégis ártalmassá válnának, bizonyos lehetek afelől, hogy igyekezne gyorsan megváltoztatni a közvéleményt.
(Hayek, „Personal Recollections of Keynes and the Keynesian Revolution”, 287. oldal)
Hayek elmondása szerint Keynes két héttel később úgy halt meg, hogy még csak esélye sem volt
az események folyásának megváltoztatására. Hayek kritikával illette őt, amiért egy olyan hibás fogalmi
szerkezetet nevezett „általános elméletnek”, mely – amint azt végül maga a szerző is elismerte – teljesen ad hoc alapon, az 1930-as évek adott konkrét körülményeire alapozva fogalmazódott meg. Napjainkban az úgynevezett „új-keynesi makroközgazdászok” (Stiglitz, Shapiro, Summers, Romer stb.) a piacon megfigyelt valós és monetáris jellegű merevségekre összpontosítanak. Azonban még mindig nem
értik meg, hogy e merevségek és azok fő hatásai éppen a hitelexpanzió és a kormány beavatkozásának eredményeként jelennek meg és súlyosbodnak, és nem fogadják el azt sem, hogy a piacon léteznek
bizonyos spontán, mikro-gazdaságtani erők, melyek kormány általi beavatkozás hiányában egy válság–recesszió–fellendülés folyamat révén visszafordítják, koordinálják és feloldják az összhangtalanságokat. Az új-keynesiekről lásd még a később következő 94. lábjegyzetet.
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azt állítják, hogy a fogyasztás bármekkora növekedése a befektetés több mint arányos növekedéséhez vezet – ez pedig ellentétben áll a mi elméletünk által sugalltakkal.
A gyorsítóelv szerint tulajdonképpen a fogyasztási cikkek és szolgáltatások iránti kereslet megemelkedése a tárgyi eszközök iránti kereslet túlzott fellendülését idézi elő. Az indok a köré a fogalom köré összpontosul, mely szerint a fogyasztási cikkek megtermelt mennyisége és az előállításukhoz szükséges munkagépek száma között állandó kapcsolat van. Tehát a fogyasztási cikkek és szolgáltatások iránti kereslet
akármekkora emelkedése az előállításhoz szükséges munkagépek számának arányos
megnövekedését vonja maga után. Amikor ezt a számot a gépek szokásos értékcsökkenésének kompenzálásához szükséges számmal összehasonlítjuk, a tárgyi eszközök
iránti kereslet akkora növekedése látható, mely jóval több, mint arányos a fogyasztási cikkek és szolgáltatások iránti kereslettel.80
Tudjuk, hogy a gyorsítóelv értelmében a fogyasztási cikkek és szolgáltatások
iránti kereslet megnövekedése a tárgyi eszközök iránti keresletet is hatalmas mértékben megnöveli. Az elv azonban azt is magában foglalja, hogy amennyiben a tárgyi eszközök iránti kereslet változatlan marad, a fogyasztási cikkek és szolgáltatások iránti keresletnek továbbra is fokozatosan növekvő mértékben kell emelkednie. Ez azért van így, mert a fogyasztási cikkek és szolgáltatások iránti állandó
(vagyis nem növekvő) kereslet a termelési eszközök iránti kereslet szembetűnő
zsugorodását váltja ki. Az e cikkek iránti kereslet mindössze a szükséges cserék
szintjére áll vissza. A gyorsítóelv világosan és tökéletesen ráillik a Keynes által a fogyasztás és az összkereslet korlátlan expanziójáról előírtakra: a gyorsító doktrínája
valóban azt mondja ki, hogy a fogyasztás bármekkora megemelkedése a befektetés
óriási fellendülését eredményezi, illetve hogy a megtakarításnak nincsen jelentősége! Így a gyorsítóelv a keynesi modellből hiányzó tőkeelmélet hamis helyettesítőjeként viselkedik; könnyít a keynesiek teoretikai lelkiismeretén, és megerősíti abbéli

80 Samuelson

a gyorsítóelv szemléltetésére a következő példával áll elő:
„Képzeljünk el egy tipikus textilvállalatot, mely termelési eszközeinek állománya mindig az egy
évben eladásra kerülő szövet értékének körülbelül kétszeresének felel meg. Tehát amikor eladásai évi
30 millió dollárban állnak egy ideje, mérlege 60 millió dollárnyi termelési eszközt mutat, mely úgy 20
különböző korú gépből állhat – ezek közül évente egy használódik el, majd cserélődik ki. Mivel a pótlás csupán az értékvesztést ellensúlyozza, a vállalat sem nettó befektetést, sem megtakarítást nem hajt
végre. A bruttó beruházások összege évi 3 millió dollárt tesz ki, ami évente egy munkagép cseréjét jelenti. ... Most tegyük fel, hogy a negyedik évben az eladások 50 százalékkal, azaz 30 millió dollárról 45
millió dollárra ugranak. Ebben az esetben a gépek számának is emelkednie kell 50 százalékkal – ez 20
helyett 30 gépből álló állományt jelent. E negyedik évben egy helyett 11, vagyis az elhasználódott gép
cseréje mellett még 10 gépet kell megvásárolni. Az eladások 50 százalékkal emelkedtek. Mennyivel növekedett a munkagépek gyártása? Egyről 10 gépre, azaz 1000 százalékkal!” (Samuelson, Economics,
11. kiadás [New York: McGraw-Hill, 1980], 246–247. oldal)
Érdekes, hogy a gyorsítóelv elemzése a könyv 1992-ben megjelent 15. kiadásában már nem szerepel.
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meggyőződésüket, hogy az önkéntes megtakarítás a kívánt hatás ellenkezőjét váltja
ki, ráadásul a gazdasági fejlődés szempontjából is szükségtelen („takarékossági paradoxon”). Következésképpen különösen fontos az elv alapját alkotó hibák és téveszmék alapos feltárása.81
A gyorsítón alapuló elmélet nem csupán a tőkeelmélet alapvetőbb elveit mellőzi,
de felállítása is a közgazdaságtan mechanisztikus, automatikus és téves koncepciójára alapozva történt. Elemezzük hát e kijelentés mögötti magyarázatok mindegyikét.
Először: a gyorsító elmélete kizárja a vállalkozói piaci folyamat igazi működését,
és azt sugallja, hogy a vállalkozói tevékenységek nem többek a fogyasztási cikkek
és szolgáltatások iránti keresletben fellépő pillanatnyi impulzusokra adott tudattalan
és automatikus válaszreakcióknál. A vállalkozók azonban nem robotok, cselekvéseik
pedig nem mechanikusak, sőt éppen ellenkezőleg: a vállalkozók előre megjósolják
az események folyását, és proﬁtszerzési szándékkal az általuk remélten bekövetkező
események fényében cselekszenek. Ennélfogva semmilyen közvetítési mechanizmus
nem szabja meg automatikusan és azonnali jelleggel azt, hogy a fogyasztási cikkek
és szolgáltatások iránti keresletben bekövetkező növekedés a tárgyi eszközök iránti kereslet azonnali, arányos növekedését váltja majd ki. Mindennek épp az ellenkezője igaz. A fogyasztási cikkek és szolgáltatások iránti kereslet potenciális ingadozásainak ismeretében a vállalkozók a kihasználatlan kapacitás egy bizonyos részét
termelési eszközök formájában általában megtartják maguknak. Ez a kihasználatlan
kapacitás teszi lehetővé számukra a hirtelen megnövekedett keresletnek a fellépésekor történő kielégítését. A gyorsítóelv sokkal kevésbé bizonyul szilárdnak, amennyiben – ahogy az a való életben lenni szokott – a vállalatok egy bizonyos mennyiségű
tárgyi eszköz tartalékolása mellett döntenek.
Mindebből kifolyólag nyilvánvaló, hogy a gyorsítóelv csak abban az esetben lehetne szilárd, ha a tárgyi eszközök teljesen kihasználtak lennének, mely által a fogyasztási cikkek termelési eredményének a munkagépek számának megnövelése
nélküli megemelése egyáltalán nem lenne lehetséges. Mindazonáltal, és ez a második tárgyalt pont, a gyorsítóelv igen téves természete abban rejlik, hogy a tárgyi eszközök, a munkaerő és a fogyasztási cikkek és szolgáltatások megtermelt mennyisége
közötti állandó, nem változó arányok meglététől függ. Ez az elv nem veszi számításba, hogy a fogyasztási cikkeket és szolgáltatásokat illetően állótőke, változó tőke és
főként munkaerő számos különböző kombinációjának felhasználásával ugyanaz az
eredmény érhető el. Bármely adott esetben a vállalkozó által választott konkrét kombináció összetétele a relatív árak szerkezetétől függ. Hiba tehát azt feltételezni, hogy
a fogyasztási cikkek és szolgáltatások megtermelt mennyisége és az előállításukhoz
szükséges tárgyi eszközök mennyisége között állandó arányok léteznek; ez ugyanis
ellentmond a tényezőpiac áraival kapcsolatos alapelveknek is. Csakugyan: amint azt
81 A „gyorsítóelv”

előzményei megtalálhatók Karl Marx, Albert Aftalion, J. M. Clark, A. C. Pigou
és Roy F. Harrod munkáiban. Lásd P. N. Junankar, „Acceleration Principle”, in: The New Palgrave: A
Dictionary of Economics, szerk. Eatwell, Milgate és Newman, 1. kötet, 10–11. oldal.
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a „Ricardo-effektus” elemzésekor láttuk, a munkaerő relatív árának esése a vállalatokat a fogyasztási cikkek és szolgáltatások munkaerőigényesebb módon, azaz relatív értelemben kevesebb tárgyi eszköz felhasználásával történő előállítására ösztönzi majd. Ennek az ellenkezője is igaz: a munkaerő relatív árának emelkedése a tárgyi eszközök használatának viszonylagos megnövekedését idézi majd elő. Mivel a
gyorsítóelv azon a feltételezésen nyugszik, mely szerint a termelési tényezők állandó arányban állnak egymással, teljesen kizárja a vállalkozás, az árrendszer és a technológiai változás piaci folyamatokban játszott szerepét.
Továbbá harmadszor, még ha csupán az érvelés kedvéért, de fel is tételezzük,
hogy a fogyasztás és a használt termelési eszközök között állandó arányok vannak,
és még ha fel is tesszük, hogy tárgyi eszközök tekintetében nincsen kihasználatlan
kapacitás, fel kell tennünk magunknak a következő kérdést: Hogyan emelkedhet az
előállított tárgyi eszközök mennyisége egy ilyen befektetés ﬁnanszírozásához szükséges megtakarítás hiányában? Feloldhatatlan logikai ellentmondás azt gondolni,
hogy a fogyasztási cikkek és szolgáltatások iránti kereslet megnövekedése automatikusan és azonnal a megtermelt tárgyi eszközök mennyiségének jóval több, mint arányos megemelkedését fogja előidézni, hiszen többletkapacitás hiányában e cikkek
előállítása az önkéntes megtakarítás növekedésétől függ. Mi több, az ilyen növekedés elkerülhetetlenül maga után vonja a fogyasztási cikkek iránti kereslet pillanatnyi
esését (ami nyilvánvalóan ellentmond a gyorsítóelv alapját képező előfeltételnek). A
gyorsítóelv tehát a tőkeelmélet legalapvetőbb elveivel ellenkezik.
Negyedszer: fontos megérteni, hogy a tárgyi eszközökbe történő befektetés, mely
a fogyasztási cikkek iránti kereslet növekedésével sokkal arányosabb, csak abban az
esetben ﬁnanszírozható, ha jelentős hitelexpanzió kezdődik és marad is fenn. Más
szóval: a gyorsítóelv végső soron megkívánja a hitelexpanzió tárgyi eszközökbe történő, óriási mértékben eltúlzott befektetés serkentéséhez szükséges növekedésének
bekövetkeztét. Már ismerjük az effajta hitelexpanziónak a termelési struktúrára kifejtett hatásait, és annak módját is, ahogy a relatív árak rendszere óhatatlanul korlátozza az expanziót, valamint válság és recesszió formájában kifejeződő reverziót
kényszerít ki.82
Ötödször: abszurd a fogyasztási cikkek és szolgáltatások iránti kereslet megnövekedésétől azt várni, hogy a tárgyi eszközök kibocsátásának azonnali fellendülését
okozzák. Tudjuk, hogy a hitelexpanzióból ﬁnanszírozott fellendülés alatt a berendezések és a tárgyi eszközök előállítására szentelt vállalatok és ipari szektorok maximum kapacitással működnek. A megrendelések felhalmozódnak, és képtelenek ki82 „Ha az érvelés kedvéért hajlandóak is lennénk elismerni, hogy a kapitalisták és a vállalkozók az
aránytalansági doktrínák által leírt módon viselkednek, arra még mindig nincsen magyarázat, hogy tevékenységeiket hitelexpanzió hiányában hogyan voltak képesek folytatni. Az ilyen pluszbefektetésekre való törekvés mind a kiegészítő termelési tényezők árait, mind a hitelpiaci kamatlábat megemeli. Hitelexpanzió nélkül e hatások igen hamar megfékeznék az expanzionista tendenciákat.” (Mises, Human
Action, 586. oldal)
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elégíteni a megnövekedett igényeket – azaz képesek, de csupán hosszadalmas időbeli elmaradások és a termelési eszközök árának drámai megnövekedése mellett. Ebből kifolyólag lehetetlen azt képzelni, hogy a tárgyi eszközök megtermelt mennyiségének emelkedése olyan hamar valósul meg, ahogyan azt a gyorsítóelv előre feltételezi.
Hatodszor: a gyorsítóelv olyan sajátságos mechanisztikus érvelésen alapul, mely
megkísérli a fogyasztási cikkek és szolgáltatások iránti, monetáris értelemben kifejezett kereslet növekedésének a termelési és tárgyi eszközök iránti kereslet ﬁzikai
értelemben kifejezett emelkedésével való összekapcsolását. A vállalkozók sohasem
monetáris és ﬁzikai nagyságrendek közötti összehasonlításra alapozzák döntéseiket,
hanem mindig a szigorúan monetáris értelemben kifejezett bevételek és költségek
becsült értékét vetik össze. A heterogén nagyságrendek összehasonlítása abszurd, és
a vállalkozói gazdasági számítások elvégzését is teljességgel ellehetetleníti. Nyilvánvaló, hogy amennyiben a tárgyi eszközök ára indul, a vállalkozók által hozott
döntések nem fognak mechanikusan a ráfordítás „állandó arányaként” kifejeződni. Ehelyett a vállalkozók gondosan ﬁgyelemmel kísérik majd a költségek alakulását annak meghatározása érdekében, hogy a termelés milyen mértékben folytatódik
a régi arányok szerint, vagy pedig alternatív tényezőket, különösen a munkaerőt kezdik magasabb arányban használni.83
Hetedszer: William Hutt bebizonyította, hogy a teljes gyorsítóelv egy teljesen
tetszőleges elemzési periódus kiválasztásán alapul.84 Valóban: miért egy egyéves
periódus alapján kellene kiszámítani a tárgyi eszközök iránti kereslet feltételezett relatív növekedését? Minél rövidebb a választott időszak, annál „erőteljesebb” a gépek iránti kereslet feltételezett automatikus emelkedése, mely fellendülés a fogyasztási cikkek és szolgáltatások, illetve a tárgyi eszközök közötti bármekkora állandó
arány eredménye. Ám ha egy hosszabb periódust – például a gép becsült élettartamát – tekintjük, a láthatóan a gyorsítóelvből fakadó szembetűnő ingadozások teljesen megszűnnek. A vállalkozók ráadásul mindig ezt a hosszú távú perspektívát
alkalmazzák. Annak érdekében, hogy amennyiben szükséges, a kibocsátást a jövőben hirtelen megnövelhessék, általában nagyobb mértékben növelik meg a tárgyi
eszközök iránti igényüket, mint amennyire az egy bizonyos mennyiségű fogyasztási cikk előállításához szigorúan szükséges lenne. Így aztán amikor a társadalom egészét és a vállalkozók várakozásait vesszük számításba, a fogyasztáshoz legközelebb
álló szakaszokban az eszközök és a gépek iránti kereslet növekedései a gyorsítóelv
által jelzettnél jóval szerényebb léptékűek.

83 Lásd például Jeffrey M. Herbener érdekfeszítő, „The Myths of the Multiplier and the Accelerator”

című cikkét, mely a Dissent on Keynes 4. fejezeteként jelent meg (63–88. oldal, különös tekintettel a
84–85. oldalakra).
84 William H. Hutt, The Keynesian Episode: A Reassessment (Indianapolis, Ind.: Liberty Press,
1979), 404–408. oldal.
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Röviden: a gyorsítóelv a piaci folyamat legelemibb alapelveit, különösen a vállalkozás természetét kizáró téves, mechanisztikus okfejtésen alapul. A doktrína ﬁgyelmen kívül hagyja az árrendszer működését és hatásait, bizonyos ráfordítások
mással történő helyettesítésének lehetőségét, a tőkeelmélet és a termelési struktúra elemzésének legalapvetőbb aspektusait, végül a megtakarítás és a termelési struktúra meghosszabbodása közötti kapcsolatot irányító mikro-gazdaságtani alapelveket is.85

4. A MARXISTA TRADÍCIÓ ÉS A GAZDASÁGI CIKLUSOK
OSZTRÁK ELMÉLETE. A NEORICARDIÁNUS FORRADALOM
ÉS A VISSZAVÁLTÁSI VITA
A kapitalizmus kritikai elemzésében Karl Marx elfogadja a klasszikus iskolának a
két alapvető fontosságú termelési tényezőjéről (a tőkéről és a munkaerőről) alkotott
objektivista koncepcióját, illetve a mindössze két szakaszból (fogyasztásból és
előállításból) álló termelési folyamatát. Emellett azonban Friedrich Engels Karl Marx
A tőke című munkájához írt előszavában határozott utalást tesz a termelési folyamaton
belüli különböző szakaszokra. Az osztrák iskolához hasonló módon ábrázolja őket,
bár az érvelést a kapitalista gazdasági rendszer feltételezett igazságtalanságának
jobb szemléltetéséért alkalmazza. A következőt jelenti ki:
A kapitalista eladók – így például a nyersanyagok előállítója, a gyártó, a nagykereskedő és a kiskereskedő – tranzakcióikon keresztül proﬁtra tesznek szert úgy, hogy termékeiken a beszerzési árnál magasabb áron adnak túl, vagyis az általuk kiﬁzetett árat mindegyikük megemeli egy bizonyos százalékkal. A ﬁzikai munkás önmagában képtelen árucikke árának megemelésére; elnyomott helyzete arra kényszeríti, hogy munkaerejét a kapitalistának az előállítás költségeinek megfelelő, áron, azaz a megélhetéséhez szükséges
összegért adja el.86

Mihail Ivanovics Tugan-Baranovszkij marxista teoretikus azzal a céllal egészítette
ki és dolgozta át Engels észrevételeit, hogy a gazdasági ciklusok befektetési
szakaszokban észlelhető „túltermelési” jelenségen alapuló elméletét kidolgozhassa.
Amint arra már rámutattunk, ez az elmélet igen szorosan összefügg a gazdasági
cikluselmélet itt ismertetett osztrák verziójával. Noha Tugan-Baranovszkij képtelen

85 Rothbard, Man, Economy, and State, 759–764. oldal.
86 Friedrich Engels Karl Marx Capital: A Critique of Political Economy (A tőke: a politikai gazda-

ságtan bírálata) című munkájának The Process of Capitalist Production as a Whole (A tőkés termelés
összfolyamata) címet viselő 3. kötetéhez írt előszava (Chicago: Charles H. Kerr and Company, 1909),
19–20. oldal.
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volt beazonosítani a túlzott befektetés és a termelési folyamat különböző szakaszai
közötti egyensúlyhiány monetáris eredetét (a hitelexpanziót), a tőkeelméletet illető
megfigyelése – melyet maga Hayek is a gazdasági ciklusok osztrák elméletének
elődéül ismert el – alapvetően helyes.87
Nem meglepő tehát, hogy egy Howard J. Shermanhez hasonló, világos marxista beállítottságú szerző fenntartotta, hogy Hayeknek a termelési folyamat különböző szakaszaival kapcsolatos elmélete tökéletes összhangban van a marxista teoretikai
szerkezettel. E szerkezet hagyományosan kiemelte a kapitalista rendszer különböző
ipari szakaszai közötti jelentős aránytalanság felé hajló tendenciát. Ahogy az várható,
a cél nem a hitelexpanzió, valamint a kormány és a központi bankok által alkalmazott
monetáris politika termelési struktúrára kifejtett káros hatásainak, hanem a kapitalista rendszerben feltehetően benne rejlő labilitásnak a szemléltetése volt.88 Az osztrák
iskola véleménye szerint a marxisták hibája nem a kór tüneteinek (egyébként alapvetően pontos) diagnosztizálásában rejlett, sokkal inkább az okok elemzésében, mely
okokat az osztrákok a monetáris banki letéti szerződés (részleges tartalék készpénzaránya) jogi alapelveinek megsértéséből fakadó hitelexpanzióban látják.
Ezenkívül a technikai visszaváltás lehetőségét illető neoricardiánus és neoklaszszikus vitának a gazdasági ciklusok osztrák elméletének tekintetében kedvező következtetései is vannak. Az újrakapcsolási vita valóban hangsúlyozta a különböző
tárgyi eszközök heterogén, egymást kiegészítő, a leghamisítatlanabb osztrák tradíció szerinti természetét a tőke, mint homogén pénzalap neoklasszikus koncepciójának ellenében. Mi több, az osztrákok – különösen Hayek – már a kezdettől fogva
bebizonyították, hogy a termelési struktúra megnyújtása gyakorta előidézheti az újrakapcsolás látszólag paradox eseteit, melyek előretekintő értelmezés esetén azonban egyszerűen a szokásos hosszabbítási folyamat egyéb megnyilvánulásai.89
87 Hayek Tugan-Baranovszkijra vonatkozó határozott utalása megtalálható a Prices and Production
103., valamint a The Pure Theory of Capital 426. oldalán. Lásd még jelen kötet 6. fejezetének 69. lábjegyzetét is (ZZZ. oldal).
88 Lásd Howard J. Sherman Introduction to the Economics of Growth, Unemployment and Inflation
(New York: Appleton, 1964) című könyvét, különös tekintettel a 95. oldalra.
89 „Nyilvánvaló, és rendszerint magától értetődőnek volt tekintve, hogy a kamatláb hét százalékról
öt százalékra való esése által jövedelmezővé tett termelési eljárásokat egy további, öt százalékról három százalékra történő csökkenés hasznot nem hajtóvá teheti, mivel az előbbi módszer többé nem tud
majd versenybe szállni az immár olcsóbbá vált módszerrel. ... Csak az árváltozások útján tudjuk megmagyarázni, hogy egy ötszázalékos kamatláb mellett jövedelmező termelési eljárás a kamatláb három
százalékra történő esésével miért veszti el jövedelmező természetét. Szintén csak az árváltozások tekintetében tudunk megfelelő magyarázatot adni arra is, hogy a kamatláb megváltozása miért teszi a korábban hasznot nem hajtó termelési eljárásokat jövedelmezővé.” (Hayek, The Pure Theory of Capital,
388–389. oldal [valamint a 76–77., 140., 191. és 200. oldalak])
Augusto Graziani a maga részéről kijelenti, hogy Hayek „bebizonyította az újrakapcsolás lehetőségét.” Lásd Grazianinak a „Hayek on Hayek: An Autobiographical Dialogue” című könyvről írt ismertetését, mely a The European Journal of the History of Economic Thought 2, 1. szám (1995. tavasz)
232. oldalán jelent meg.
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Két, egymást felváltó gyártási technika közötti ugrás – ami egy olyan esemény,
mely a kamatláb folyamatos változásait kísérheti, és mely a neoklasszikus teoretikusokat igencsak megrémítette – az osztrák tőkeelmélet számára semmilyen nehézséget nem okoz. Ami azt illeti, a megtakarítás megnövekedése, és ezáltal a kamatláb hanyatlása is mindenkor a fogyasztók időbeli kilátásainak megváltozásában nyilvánul meg, akik tevékenységeiket egy távolabbi jövő tekintetében kezdik szemlélni. Így a termelési struktúra attól függetlenül meghosszabbodik, hogy a különböző
konkrét termelési módszerek tekintetében bekövetkeznek-e változások vagy akár újrakapcsolás, vagy sem. Másképpen megfogalmazva: amennyiben az osztrák iskola
modelljén belül a kamatláb esésével egy új befektetési projekttel összefüggő korábbi
technika újra felvirágzik, egy adott termelési folyamat kontextusában tekintve ezen
esemény pusztán annak a konkrét jele, hogy e folyamat a megtakarítás megnövekedésének és a kamatláb esésének eredményeképpen meghosszabbodott.90
Ennélfogva nem szabad, hogy a neoklasszikus teoretikusok által elvégzett „öszszehasonlító statikus egyensúlyi elemzés” megtévesszen minket; ezek a teoretikusok, mint amilyen Mark Blaug is, úgy tartják, hogy az újrakapcsolási vita valamilyen
módon megdönti az osztrák tőkeelméletet.91 Ezzel szemben tudjuk, hogy az osztrák
teoretikusok által tanulmányozott való világ állandóan változik, illetve azt is, hogy
a jövőbeli kilátásokat tekintve az önkéntes megtakarítás növekedése minden esetben a termelési struktúra „meghosszabbodását” okozza, mégpedig tekintet nélkül
arra, hogy a csupán magasabb kamatlábak mellett jövedelmező módszerek bizonyos
új befektetési folyamatokban újból alkalmazásra kerülnek-e.92 Egy egyéni cselek-

90 O’Driscoll és Rizzo: The Economics of Time and Ignorance, 183. oldal.
91 Mark Blaug tévesen nevezi az újrakapcsolás-tételt „az osztrák tőkeelmélet koporsójába vert utol-

só szögnek”. Blaug, Economic Theory in Retrospect, 552. oldal. Blaug képtelen megérteni, hogy amint
a Böhm-Bawerk által az osztrák tőkeelméletre hagyott objektivista hagyaték (ami nem más, mint a
mérhető átlagos termelési periódus fogalma) mellőzésre kerül, valamint a termelési folyamat szigorúan előretekintő módon kerül vizsgálatra, az osztrák tőkeelmélet érzéketlenné válik az újrakapcsolást támogató teoretikusok támadásai ellen – sőt még meg is erősödik általuk. A témában lásd Ludwig
M. Lachmann, „On Austrian Capital Theory;” in: The Foundations of Modern Austrian Economics
(szerk. Edwin E. Dolan; Kansas City: Sheed and Ward, 1976), 150. oldal; lásd még Israel M. Kirzner
„Subjectivism, Reswitching Paradoxes and All That” című értekezését az Essays on Capital and Interest 7–10. oldalán. Kirzner ezt a következtetést vonja le:
„Meg kell értenünk, hogy a különböző módszerek összetett, többdimenziós várakozási követelményeinek összehasonlítása nem teszi számunkra lehetővé annak kijelentését, hogy egy adott módszer egy
másiknál határozottan több várakozással jár.” (10. oldal)
92 A neoricardiánus újrakapcsolási elmélet legfőbb hiányossága nem csupán az, hogy a dinamikus
piaci folyamatokhoz való előretekintő megközelítési móddal együtt nem járó, összehasonlító statikus
egyensúlyi elemzésen alapul, hanem az is, hogy képtelen azonosítani a legjövedelmezőbb eljárásokban
feltehetően észlelhető kamatláb-változások alapvető okait. A megtakarítások megnövekedése (ily módon egyéb tényezők egyezése esetén a kamatláb hanyatlása is) egy adott módszer (például a római eke)
tőkeigényesebb módszerrel (a traktorral) történő helyettesítését eredményezheti. A kamatláb rákövetkező esése még így is lehetővé teszi a római eke új termelési folyamatokban történő újbóli bevezetését,
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vő vagy vállalkozó szempontjából nézve amint a termelési tervek meghosszabbítását
megcélzó (a megtakarítás növekedése miatti), előretekintő döntés megszületett, az
összes kezdeti tényezőt (a föld, a munkaerő és a meglévő tárgyi eszközök) szubjektív
módon a termelési folyamatnak pusztán a kiindulópontját meghatározó „eredeti termelőeszközöknek” tekintik. Ennélfogva irreleváns, hogy az új befektetési folyamat
magában foglal-e olyan eljárásokat, melyek egyesével tekintve, magasabb kamatlábak mellett egykor jövedelmezőek lehettek.93

5. ÖSSZEFOGLALÁS
Elemzésünk szempontjából nyilvánvaló, hogy a monetaristák és a keynesiek között
a lehetséges különbségeknél jóval nagyobb hasonlóságok találhatók. És csakugyan;
még maga Milton Friedman is elismerte: „Mindnyájan a keynesi nyelvet és gépezetet
használjuk. Immár egyikünk sem fogadja el Keynes kezdeti következtetéseket.”94 A
melynek korábban a megtakarítás hiánya szabott gátat (más szóval: a bevett folyamatokat mindez nem
érinti, és ezekben még mindig használnak traktorokat). A termelési folyamatok újdonsült meghosszabbítása a mezőgazdaságban vagy a kertészkedésben valóban olyan új szakaszok létrejöttét eredményezheti, melyek olyan módszereket is magukban foglalnak, amik – még a termelési folyamatok tényleges
meghosszabbodását feltételezve is – az összehasonlító statikus egyensúlyi elemzéstől külön vizsgálva
kevésbé tőkeigényesnek tűnhetnek.
93 Nem feledkezhetünk meg arról, hogy bár a neoricardiánusok a körülményekből adódóan az osztrákokkal karöltve kritizálták a neoklasszikus irányzatot, a neoricardiánusok meghatározott célkitűzése pontosan a Menger által 1871-ben kirobbantott szubjektivista forradalomnak az azóta a közgazdaságtanra kifejtett (véleményünk szerint még mindig nem elég erőteljes) befolyásának semlegesítése. A
ricardiánus ellenforradalom a Piero Sraffa által Hayek Prices and Production című könyvéhez írt kritikájával (lásd „Doctor Hayek on Money and Capital”, Economic Journal 42 [1932]: 42–53. oldal) robbant ki, amint azt Ludwig M. Lachmann „Austrian Economics under Fire: The Hayek-Sraffa Duel in
Retrospect” címet viselő, nyomtatásban az Austrian Economics: History and Philosophical Background
(szerk. Wolfgang Grassl és B. Smith; London és Sydney: Croom Helm, 1986) című mű 225–242. oldalán
megjelent cikkében ki is hangsúlyozza. Említést kell még tennünk Joan Robinson 1953-ban megjelent
munkájáról is, melyet a szerző a neoklasszikus termelési függvény kritikájának szentel (lásd Joan Robinson, Collected Economic Papers [London: Blackwell, 1960], 2. kötet, 114–131. oldal). A téma szempontjából különös jelentőséggel bír Piero Sraffa Production of Commodities by Means of Commodities:
Prelude to a Critique of Economic Theory (Áruk termelése áruk révén: Előjáték a közgazdasági elmélet bírálatához) (Cambridge: Cambridge University Press, 1960) című könyvének 12. fejezete. E fejezet
egésze a „termelési módok kapcsolását” tárgyalja. A neoklasszikus álláspontért lásd Paul A. Samuelson
ismert cikkét, melyben a szerző önmagának a Cambridge-i Visszaváltási Elméletnek való feltétlen átadását nyilvánította ki. A cikk a Quarterly Journal of Economics 80 (1966) 568–583. oldalán jelent meg, és
a „Paradoxes in Capital Theory: A Summing Up” címet kapta. E kérdésben Geoffrey C. Harcourt Some
Cambridge Controversies in the Theory of Capital (Cambridge: Cambridge University Press, 1972) című
könyve egy újabb érdekfeszítő forrásként szolgál. Végül lásd még Ludwig Lachmann Macroeconomic
Thinking and the Market Economy (London: Institute of Economic Affairs, 1973) című művét is.
94 Milton Friedman: Dollars and Deficits (Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall, 1968), 15. oldal.
Az új-keynesiek a neoklasszikus mikrogazdaságtan alapjaira építkeztek, mégpedig azért, hogy a bé-
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maga részéről Peter F. Drucker megemlíti, hogy Milton Friedman alapjában véve és
ismeretelméleti szempontból is keynesinek mondható:
Közgazdaságtana tiszta makrogazdaságtan, melyben a nemzeti kormány a gazdaságot a
pénzkínálaton keresztül szabályozó egyetlen egység, egyetlen dinamikus hatalom. Friedman közgazdaságtana teljesen a kereslet köré összpontosul. A pénz és a hitel jelenti a
mindent átható, és valójában az egyedüli gazdasági valóságot. A tény, hogy Friedman
a pénzkínálatra eredetiként, a kamatlábakra pedig származékokként tekint, nem sokkal
több a keynesi szentírások csekély magyarázatánál.95

rek merevségének piaci jelenlétét igazolják. Konkrétan egy olyan, a teljesítménybérről szóló hipotézist
fogalmaztak meg, mely szerint általában a bérek határozzák meg a dolgozó termelékenységét, és nem
fordítva. Lásd például: Robert Gordon: „What is New-Keynesian Economics?”, Journal of Economic
Literature 28 (1990. szeptember); illetve Lawrence Summers: Understanding Unemployment (Cambridge, Mass.: The MIT Press, 1990). Az új-keynesieket (akikre, amint azt Garrison a Time and Money
232. oldalán kifejtette, jobban illene az „újmonetarista” név) illető kritikánk arra a tényre összpontosul, hogy modelljeik a monetarista modellekhez hasonlóan jórészt az egyensúly és a maximalizáció fogalmain alapulnak, illetve hogy hipotéziseik majdnem olyan valószerűtlenek (a tapasztalat azt mutatja,
hogy igen gyakran, ha nem mindig a leginkább keresett tehetséges emberek hajlamosak a felemelkedésre), mint a racionális várakozások elméletét támogató neoklasszikus közgazdászokéi. Peter Boettke
mindkét iskolára vonatkoztatva a következőre jut:
„A racionális várakozásokat támogató teoretikusokhoz – akik minden részletre kiterjedő „bizonyítékokkal” álltak elő és támasztották alá, hogy az új-keynesi kép miért nem lehetett igaz – hasonlóan az
új-keynesiek is annak feltevésével kezdenek, hogy ez igenis igaz, majd azt igyekeznek megmagyarázni,
hogy e »valóság« hogyan jöhetett létre. Az új-keynesiek végső soron éppen olyan elvontak, mint a chicagói iskola tagjai. A közgazdaságtan mindkét csoport kezében egy olyan játékká redukálódik, melyben
a piacok jó vagy rossz természetéről előre kialakított fogalmak egy mutatós elméletben kerülnek kicsinosításra.” (Lásd Peter Boettke, „Where Did Economics Go Wrong? Modern Economics as a Flight
From Reality”, Critical Review 1 [1997. tél]: 42–43. oldal)
A terjengős modern makrogazdaságtanban megfigyelhető tendenciák jól áttekinthetők Olivier J.
Blanchard és Stanley Fischer Lectures on Macroeconomics (Cambridge, Mass.: The MIT Press, 1990)
című könyvében; lásd még David Romer, Advanced Macroeconomics (New York: McGraw-Hill, 1996).
95 Peter F. Drucker, „Toward the Next Economics”, in: The Crisis in Economic Theory (szerk. Daniel
Bell és Irving Kristol; New York: Basic Books, 1981), 9. oldal. Ennélfogva, amint arra Mark Skousen
rámutat, nem meglepő, hogy Ralph G. Hawtrey, az 1930-as évek egyik legkiemelkedőbb monetaristája
Hayek elleni szövetséget kötött Keynessel, a megtakarítást ellenző álláspontot védelmezve, illetve a tőkeelméletet és a makrogazdaságtant illető keynesi szempontokhoz nagyon hasonlókat alkalmazva ezáltal (lásd többek között Hawtrey Capital and Employment című könyvének 270–286. oldalait, illetve
Skousen Capital and its Structure című írásának 263. oldalát). A „fogyasztási függvényről” szóló teljes
vita újfent rávilágít a monetaristákra kifejtett nyilvánvaló keynesi és makro-gazdaságtani befolyásra.
Milton Friedman tulajdonképpen amellett, hogy az összes keynesi elemzési és teoretikai eszközt megőrizte, „állandó jövedelmi hipotézisével” egy olyan empirikus variáns bevezetését kísérelte meg, mely
a makro-gazdaságtani elemzés során levont következtetések módosítását lehetővé tette volna. Amenynyiben a gazdasági szereplők valóban a hosszú távú állandó jövedelem tekintetében tervezik meg fogyasztásukat, úgy a keynesi logika értelmében a jövedelem emelkedéseit nem kísérik majd a megtakarítás több mint arányos növekedései, és következésképpen az alulfogyasztás Keynes által elemzett kérdései is semmivé lesznek. Az „empirikus érvelés” e típusának használata mindazonáltal a megtakarí-
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Továbbá még Keynes General Theory című művének megjelenése előtt a chicagói
iskola fő teoretikusai már a jellemző keynesi orvosságokat írták elő a depresszió
ellen és a nagy költségvetési hiányok leküzdésére.96
A VII-1. táblázat tizenkét, a két megközelítési mód közötti alapvető különbségekre rávilágító összehasonlítási pontban tekinti át és összegzi az osztrák perspektíva és
a főbb makro-gazdaságtani iskolák közötti különbségeket.97

tás káros hatásait és az alulfogyasztás felé hajló kapitalista tendenciákat illető keynesi hipotézisek érvényességének magától értetődő elismerését sugallja. Azonban már felfedtük a hasonló szempontban rejlő elemzési hibákat, okfejtésünket pedig azokra a mikro-gazdaságtani érvekre alapoztuk, melyek magyarázattal szolgálnak arra, hogy bizonyos piaci erők a feltételezett fogyasztási függvény szemmel látható történelmi formájától eltekintve a megtakarított összegek befektetéséhez vezetnek. Lásd Milton
Friedman, A Theory of the Consumption Function (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1957).
96 „Frank H. Knight, Henry Simons, Jacob Viner és chicagói kollégáik az 1930-as évek elején végig
a nagy és folyamatos költségevetési hiány, az arra az időszakra jellemző tömeges munkanélküliség és
defláció leküzdésére történő használata mellett érveltek.” (J. Ronnie Davies, „Chicago Economists, Deficit Budgets and the Early 1930’s”, American Economic Review 58 [1968. június]: 476. oldal)
Még Milton Friedman is elismeri:
„Ami az irányvonalat illette, Keynes semmit nem tudott ajánlani számunkra, akik Simons,
Mints, Knight és Viner tanításait követtük.” (Milton Friedman, „Comment on the Critics”, in: Milton
Friedman’s Monetary Framework [szerk. Robert J. Gordon; Chicago: Chicago University Press, 1974],
163. oldal)
Skousen mindkét perspektívára vonatkoztatva kijelenti:
„Kétségtelen, hogy az egyik ok, amiért a chicagói iskola nagyobb elfogadásra tett szert, az volt,
hogy volt néhány, a keynesiekkel közös pontjuk: mindkét csoport aggregált fogalmakat alkalmazott;
modelljeik alátámasztása érdekében mindkét csoport empirikus tanulmányokra támaszkodott; és végül
mindkét csoport támogatta a kormánynak a makro-gazdaságtani szférába történő bevonódásának valamely formáját. Amikor ez megvalósult, a chicagóiak a monetáris, míg a keynesiek a fiskális politikát részesítették előnyben, ám mindkét csoportban jelen voltak az állami beavatkozás formái.” (Mark
Skousen, „The Free Market Response to Keynesian Economics”, in: Dissent on Keynes, 26. oldal)
A témában lásd Roger W. Garrison „Is Milton Friedman a Keynesian?” című cikkét, mely a Dissent
on Keynes 8. fejezeteként, a 131–147. oldalon jelent meg. Mi több, Robert Skidelsky megerősítette,
hogy az 1930-as években a chicagói iskola teoretikusai számára a recesszió keynesi „orvosságai” nem
mentek újdonságszámba. Lásd Robert Skidelsky, John Maynard Keynes: The Economist as Saviour,
1920–1937 (London: Macmillan, 1992), 579. oldal. Végül lásd George S. Tavlas frissebb, adatokkal jól
alátámasztott, „Chicago, Harvard and the Doctrinal Foundations of Monetary Economics” című cikkét,
Journal of Political Economy 105, 1. szám (1997. február): 153–177. oldal.
97 E táblázat F. A. Hayek Contra Keynes and Cambridge [Contra Keynes y Cambridge, xii. oldal]
című könyvéhez írt előszavunkban jelent meg. A táblázat Hayek The Pure Theory of Capital (47–49.
oldal) és Skousen The Structure of Production (370. oldal) című könyveiben foglalt táblázatok saját átdolgozása. Huerta de Soto „The Ongoing Methodenstreit of the Austrian School” című értekezésének
96. oldalán szintén található egy táblázat, mely az osztrák szempontokat a neoklasszikus szempontokkal állítja szembe; az ott található információ alapvetően itt is felelevenítésre kerül.
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VII-1. táblázat. A közgazdaságtan két ellentétes megközelítése
Az osztrák iskola

Makroközgazdászok
(monetaristák és keynesiek)
1. Az idő hatását ﬁgyelmen kívül hagyják
2. A tőkére egy magától szaporodó homogén
pénzalapként tekintenek

1. Az idő kulcsszerepet játszik
2. A „tőkére” olyan tárgyi eszközök heterogén
halmazaként tekint, melyek folyamatosan
használatban vannak, ezért cseréjük szükséges
3. A termelési folyamat dinamikus, és többszö- 3. Létezik az egyensúlyban lévő, egydimenziós,
rös, függőleges szakaszokra oszlik
horizontális termelési struktúra fogalma
(körkörös jövedelemáramlás)
4. A pénz a relatív árak struktúrájának módosí- 4. A pénz kihat az általános árszintre. A relatív
árak változásait ﬁgyelmen kívül hagyják
tásán keresztül hatással van a folyamatra
5. A makro-gazdaságtani jelenségek mikro-gaz- 5. Makro-gazdaságtani összességek meggátoldaságtani viszonylatban kerülnek megmagyaják a mögöttes mikro-gazdaságtani tényezők
rázásra (a relatív árak változásai)
elemzését (rossz befektetés)
6. Az osztrákok rendelkeznek a gazdasági válsá- 6. Nincsen belülről fakadó cikluselmélet.
A válságoknak külső tényezőkből fakadó okai
gok önmagukban rejlő okainak egy olyan elvannak (pszichológiai, technológiai okok,
méletével, mely megmagyarázza azok visszaés/vagy a monetáris politika hibái)
térő természetét (korrupt intézmények: részleges tartalékkal működő bankrendszer és mesterséges hitelexpanzió)
7. Az osztrákok rendelkeznek egy alaposan ki- 7. Nincsen tőkeelmélet.
dolgozott tőkeelmélettel (termelési struktúra)
8. A megtakarítás döntő szerepet játszik. A termelési struktúra hosszanti változását okozza, illetve meghatározza a használandó technológiát

8. A megtakarítás nem fontos. A tőke laterálisan
sokszorozódik (egy adott dologból több lesz),
a termelési függvény pedig kötött, és a technológia állapota által meghatározott
9. A tárgyi eszközök iránti kereslet közvetlenül
összefügg a fogyasztási cikkek iránti
kereslettel.

9. A tárgyi eszközök iránti, valamint a fogyasztási cikkek iránti kereslet között inverz kapcsolat van. Minden befektetés megtakarítást
kíván, ezzel együtt a fogyasztás átmeneti relatív esését is
10. Feltételezett, hogy a termelési költségek
10. A termelési költségek objektívek, valósak
szubjektívek és nem előre meghatározottak
és előre meghatározottak
11. Általában a piaci árak határozzák meg
11. Általában a termelés történelmi költségei
a termelési költségeket, és nem fordítva
határozzák meg a piaci árakat

12. A kamatláb egy, az időpreferencia szubjektív 12. A kamatlábat általában a tőke határtermelékenysége vagy -hatékonysága határozza meg,
értékelése által meghatározott piaci ár. A kaés annak a belső leszámítolási kamatlábnak
matláb a jelenlegi értékhez (mely felé minden
gondolják, melyen a hozamok várt folyama
tárgyi eszköz piaci ára tendál) való megérkeegyenlő a mindegyik tárgyi eszköz előállítázéshez használatos, mégpedig hozadékainak
sának (megváltoztathatatlannak és előre megvárt jövőbeni áramlásának leértékelése útján
határozottnak tartott) történelmi költségével.
Úgy hiszik, hogy a rövid lejáratú kamatláb
túlnyomórészt monetáris eredetű
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A VII-1. táblázat a monetaristákat és a keynesieket egy csoportba sorolja, mivel
hasonlóságaik a köztük húzódó különbségeknél nagyobb túlsúlyban vannak. El kell
azonban ismernünk, hogy bizonyos lényeges különbségek e két iskolát valóban
elkülönítik egymástól. Csakugyan: bár egyik iskolának sincsen tőkeelmélete,98
és a gazdaságra mindkettő ugyanazt a „makro” metodológiát alkalmazza,99
a monetaristák a hosszú távra összpontosítanak, és a pénz és a valós események
között közvetlen, azonnali és hathatós kapcsolatot látnak. A keynesiek elemzésüket
ezzel szemben a rövid távra összpontosítják, és igen szkeptikusak egy olyan, a
pénz és a valós események közötti lehetséges kapcsolatot illetően, mely valamilyen
módon képes mind az egyensúlyi állapot elérésének, mind annak fenntartásának
szavatolására. Ehhez képest az itt bemutatott osztrák elmélet, illetve az alapjául
szolgáló részletesen kidolgozott tőkeelmélet azt engedi sejteni, hogy a monetarista
és a keynesi szélsőségek között létezik egy egészséges köztes terület. Ami azt
illeti, az osztrákok számára a monetáris támadások (a hitelexpanzió) magyarázatul
szolgálnak a rendszernek az „egyensúlyi állapottól” egy fenntarthatatlan út felé
történő elmozdulása felé hajló, önmagából fakadó tendenciájára. Másképpen
megfogalmazva: azt magyarázzák meg, hogy a tőkekínálat struktúrája miért hajlamos
a gazdasági szereplők fogyasztási cikkek és szolgáltatások iránti keresletével való
összeférhetetlenségre (így Say törvénye átmenetileg érvényét veszti). Mindazonáltal
bizonyos, a vállalkozás, a profit iránti vágyakozás és a relatív árak változásai által
vezérelt feltartóztathatatlan mikro-gazdaságtani erők az expanziós folyamatok
98 „Az

osztrák iskola egészének, valamint a svéd és kora neoklasszikus iskola néhány szektorának
kivételével az egymással szemben álló makro-gazdaságtani elméleteket egy közös mulasztás egyesíti: semmilyen nyílt egyértelműséggel és kielégítő módon nem foglalkoznak a tőkével, vagy még kimondottabban a gazdaság intertemporális tőkestruktúrájával. A tőkeelmélet azonban a makrogazdaságtanban megtalálható kritikus időelem tárgyalásának leggazdagabb és legígéretesebb fórumát kínálja.”
(Roger W. Garrison: „The Limits of Macroeconomics;” The Cato Journal: An Interdisciplinary Journal of Public Policy Analysis 12, 1. szám [1993]: 166. oldal)
99 Luis Ángel Rojo kijelenti:
„Mindent egybevetve a jelenlegi makro-gazdaságtani perspektívát nagyfokú zavar határozza meg. A
keynesi közgazdaságtant – mivel képtelen volt megfelelő magyarázatot szolgáltatni az események láncolatára, és még kevésbé tudta azt kézben tartani – mély válság szorongatja. Az új eszmék ugyanakkor még
nem vertek gyökeret, és az empirikus tanújelek fényében még mindig könnyű célpontul szolgálnak.”
Noha szerintünk Rojo diagnózisa helytálló, és a szerző hivatkozik mind a monetaristák, mind a
keynesiek teoretikai gyengeségeire, sajnálatos, hogy nem tesz említést annak szükségességéről, hogy
a makrogazdaságtan egy olyan megfelelő tőkeelmélet alapjaira kerüljön, mely lehetővé teszi a közgazdaságtan „mikro” és „makro” aspektusainak egyesítését. Lásd Luis Ángel Rojo, Keynes: su tiempo y
el nuestro (Madrid: Alianza Editorial, 1984), 365. oldal. Ugyanezen könyvben Rojo rövid és javarészt
elégtelen utalást tesz a gazdasági ciklus osztrák elméletére (lásd 324–325. oldal). Ramón Febrero „El
mundo de la macroeconomía: perspectiva general y concepciones originarias” című cikkében, mely az
általa szerkesztett Qué es la economía (Madrid: Ediciones Pirámide, 1997) című könyv 13. fejezetének 383–424. oldalain található, hasznos összefoglalást nyújt a makrogazdaságtan aktuális helyzetéről és megkísérli kaotikus és terjengős állapotának rendbehozását. Febrero sajnálatos módon nem bánik igazságosan az osztrák megközelítési móddal, mint alternatívával – jóformán említést sem tesz róla.
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egyensúlyvesztést okozó hatásait általában visszafordítják, a gazdaságot pedig újból
összehangolják. Ezért hát az osztrákok a monetáris és a valós jelenségek között
egy bizonyos kapcsolatot – a hayeki terminológiával élve meglazult ízületet100 –
látnak; e kapocs pedig sem nem abszolút, ahogy azt a monetaristák állítják, de nem
is egyáltalán nem létező, ahogy a keynesiek mondják.101
Dióhéjban: az osztrákok úgy tartják, hogy a pénz sohasem semleges (sem rövid,
sem közép, sem hosszú távon), és hogy az azzal foglalkozó intézményeket (különösképpen a bankokat) olyan egyetemes alapvető jogelvekre kell alapozni, melyek
megakadályozzák a relatív árak szigorúan monetáris tényezőknek köszönhetően
fellépő „falsziﬁkációját.” A hasonló falsziﬁkációk az erőforrások széles körű rossz
befektetéséhez, majd elkerülhetetlenül válsághoz és recesszióhoz vezetnek. Az osztrák teoretikusok tehát a következő három pontot tartják a makro-gazdaságtani irányvonal három alapelvének (fontossági sorrendben):
1. A pénzmennyiségnek annyira állandónak kell maradnia, amennyire csak lehet
(vagyis épp annyira, mint a tiszta aranyvalutában), a hitelexpanzió pedig különösen kerülendő. E célkitűzések megkívánják a monetáris bankletéti szerződést irányító hagyományos jogi alapelvekhez való visszatérést és a bankrendszer százszázalékos kötelező tartalékának létrehozatalát.
2. Mindent meg kell tenni annak biztosításáért, hogy a különböző cikkek, szolgáltatások, erőforrások és termelési tényezők relatív ára rugalmas maradjon. Általánosságban elmondható, hogy minél nagyobb arányú a hitel- és a monetáris
expanzió, annál merevebbek lesznek a relatív árak, annál több ember lesz képtelen felismerni a rugalmasság hiányának valódi árát, és a gazdasági szereplők viselkedése is annál tisztességtelenebbé válik majd. A szereplők végül elfogadják
majd azt a tévesen értelmezett elgondolást, miszerint a létfontosságú helyreigazításoknak mindig a forgalomban lévő pénzmennyiség növekedésének formájá100 Hayek, The Pure Theory of Capital, 408. oldal.
101 „A pénz, mint meglazult ízület koncepciója azt

sugallja, hogy két kerülendő szélsőséges teoretikai struktúra létezik. A pénz »feszes ízületként« történő elfogadtatása az intertemporális koordináció sajátos problémájának megtagadását jelentené. ... A másik szélsőség, azaz a pénz »törött ízületként« történő elfogadtatása még az intertemporális koordináció problémájára való piaci megoldás lehetőségének megtagadását is jelentené. ... A monetarizmus és a keynesianizmus általában a két sarkalatos álláspont egyikét alkalmazta, melynek eredményeként az első közelítés értelmében a makro-gazdaságtani problémák vagy jelentéktelennek, vagy megoldhatatlannak vannak tekintve. E két szélsőséges koncepció között helyezkedik el Hayek laza ízülettel bíró pénzről alkotott fogalma, mely a problémát a piaci megoldás lehetőségének nyitott kérdésként való meghagyásával szándékozik felismerni.”
(Roger W. Garrison: „Time and Money: The Universals of Macroeconomic Theorizing”, Journal of
Macroeconomics 6, 2. szám [1984. tavasz]: 203. oldal)
Garrison szerint az osztrákok a várakozások területén is egy egészséges középutat foglalnak el:
„Azt teszik fel, hogy nagymértékben racionális vagy csekély mértékben racionális várakozások
csökkentik azt a maga a piaci folyamat által játszott ugyanolyan döntő szerepet, mely önmagában is képes folyamatosan áthatni a várakozásokat, illetve levon azon elmélet elfogadhatóságából, amiben e valószínűtlen várakozási sémák alkalmazásra kerülnek.” (Garrison: „What About Expectations?”, 22. oldal)
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ban lehet, sőt kellene is megvalósulnia. Amint azt már megvitattuk, a gazdasági
összhangtalanságok közvetett, mögöttes oka minden esetben a hitelexpanzióban
rejlik, mely folyamat az erőforrások általánossá vált rossz befektetését idézi elő,
ez pedig munkanélküliséget okoz. Minél merevebbek a piacok, annál magasabb
a munkanélküliség is.
3. Amikor gazdasági szereplők hosszú távra szóló, monetáris egységekben kieszközölt szerződéseket kötnek, megfelelő módon meg kell tudniuk jósolni a pénz vásárlóerejében bekövetkezendő változásokat. Ezen utolsó követelmény tűnik a
legegyszerűbben teljesíthetőnek – mind akkor, amikor a pénzegység vásárlóereje folyamatosan hanyatlik (ahogy az a második világháború óta történt és történik), mind pedig akkor, amikor a vásárlóerő fokozatosan és előre kiszámíthatóan
emelkedik (ez a forgalomban lévő pénz mennyiségének állandó szinten tartását
célul kitűző irányelv alkalmazását követően következne be). Ami azt illeti, a feltétel a második esetben még könnyebben kielégíthető.102

6. FÜGGELÉK AZ ÉLETBIZTOSÍTÁSI TÁRSASÁGOKRÓL
ÉS MÁS, NEM BANKI TÍPUSÚ PÉNZÜGYI KÖZVETÍTŐKRŐL
Az utóbbi négy fejezetben elvégzett elemzés révén olyan helyzetbe jutottunk, hogy
képesek vagyunk megérteni az igazi pénzügyi közvetítők által a gazdaságban játszott
fontos szerepet. Logikus módon az igazi szóval írjuk le azokat a nem banki típusú

102 Lásd Hayek „On Neutral Money” című cikkét, mely a Money, Capital and Fluctuations 7. feje-

zeteként jelent meg (159–162. oldal, különös tekintettel a 161. oldalra). Ez az eredetileg német nyelvű,
„Über ‘Neutrales Geld’” című, a Zeitschrift für Nationalökonomie 4 (1933) 659–661. oldalán megjelent cikk angol fordítása. Donald C. Lavoie felfedte, hogy történjék bármi, az általános árszint egyszerű
megváltozása által lehetséges módon előidézett bomlasztó hatások kevésbé károsak és jóval könnyebben megjósolhatóak a bankhitel expanziójával együtt járó pénzbefecskendezés által a termelési struktúrára kifejtett hatásoknál:
„Személyes véleményem az, hogy az árszint által kifejtett hatások kevésbé károsak és könnyebb
hozzájuk igazodni, mint a befecskendezés hatásaihoz; így a monetáris stabilitást célul kitűző optimális
irányvonalnak olyan közel kell lennie a nem mérhető pénzmennyiség-növekedéshez, amennyire csak a
gyakorlatban megvalósítható. Nézetem szerint az ezen irányvonal által lehetővé tett fokozatos defláció
előnyösebb lenne a relatív árak torzulásánál, melyet a gazdaságba az árszint állandó szinten tartásának
érdekében történő elegendő pénz bejuttatásának kísérlete idézne elő.”
Hozzáteszi még:
„Az idő előrehaladtával még az aranypénz kínálata is fokozatos növekedésen menne keresztül.
Egyesek úgy becsülték, hogy éves szinten egy-két százalékos növekedés lenne valószínűsíthető. Számomra ez tűnik a legjobbnak, amit tehetünk.” (Don C. Lavoie: „Economic Calculation and Monetary
Stability”, Cato Journal 3, 1. szám [1983. tavasz]: 163–170., főként a 169. oldal)
A 9. fejezetben a monetáris és bankrendszer reformjának folyamatára teszünk javaslatot. Megvalósulásakor e folyamat szükségtelenné tenné további „makro-gazdaságtani irányelvek” megtervezését
és foganatosítását.
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pénzügyi közvetítőket, melyek sem a kölcsönöket, sem a megfelelő letéteket nem ex
nihilo hozzák létre, és melyek pusztán a viszonteladó szerepét játsszák egy olyan piacon,
ahol a jelenbeli árucikkek jövőbeni árucikkekre történő cseréje zajlik. Más szóval a
pénzügyi közvetítők egyszerűen átveszik a jelenbeli cikkeket ajánló kölcsönadóktól
a pénzt, melyet aztán átadnak a kölcsönvevőknek. Puszta közvetítői szolgálatukért
profitban részesülnek, melynek összege általában alacsony. E csekély haszonkulcs
ellentétben áll azokkal az aránytalanul nagy nyereségekkel, melyeket a bankok a pénz
letétek formájában, ex nihilo létrehozásakor halmoznak fel – e tevékenységet annak a
jogi kiváltságnak köszönhetően folytathatják, mely lehetővé teszi számukra a náluk
látra szóló letétként elhelyezett pénz legnagyobb részének öncélú felhasználását.
Bár egyesek fárasztó módon ragaszkodnak ahhoz, hogy a bankokat a gazdaság
legfontosabb pénzügyi „közvetítőinek” kiáltsák ki, ez egy megalapozatlan, irreális
elgondolás. A bankok alapvetően nem pénzügyi közvetítők. Fő tevékenységük –
mely valódi pénzügyi közvetítőként betöltött funkciójuktól, egy mind mennyiségi,
mind minőségi szempontból másodlagos fontosságú szereptől eltér – kölcsönök és
letétek semmiből való létrehozásából áll.103 A bankrendszer és a bankok a modern
gazdaságokban tulajdonképpen nem azért vállaltak jelentős szerepet, mert pénzügyi
közvetítőkként működnek, hanem mert a kölcsönöket, tehát a letéteket is jellemzően ex nihilo hozzák létre, ezáltal pedig a pénzkínálat nagyságát növelik. Nem meglepő hát, hogy a bankok képesek a termelési struktúra, valamint a gazdasági szereplők
viselkedésének eltorzítására; utóbbiak a jelenbeli cikkek bankoktól való megszerzésének nagyfokú relatív egyszerűségét hihetetlen mértékben csábítónak tartják. Ehhez képest a valós önkéntes megtakarításból felvett erőforrásokhoz nehezebb hozzájutni. A megtakarítás a kívülálló megtakarítók részéről kezdetben mindig nagyobb
áldozatot és fegyelmet kíván meg, ez pedig aránylag jóval nehezebben teljesíthető.
Ebből kifolyólag abszurd azt a néha hallható álláspontot fenntartani, mely szerint a tőkepiac és a nem banki típusú pénzügyi közvetítők elégtelen fejlődése miatt
a bankok „nem tehettek mást”, és jelentős szerepet kellett vállalniuk a termelési folyamatok ﬁnanszírozásában. Valójában ennek pontosan az ellenkezője igaz. A bankok a semmiből történő kölcsönnyújtásra való expanziós kapacitása elkerülhetetlenül megfosztja a tőkepiacot és a nem banki típusú pénzügyi közvetítőket gazdasági
jelentőségük tekintélyes részétől, hiszen a bankrendszer – mely anélkül képes kölcsönöket nyújtani, hogy azonnali fogyasztását megtakarítás révén előbb bárkinek is
fel kellene áldoznia önként – mindig valószínűbb módon biztosít kölcsönt.

103 Luis Ángel Rojo helyesen mutatott rá, hogy a bankok központi tevékenysége nem a pénzügyi közvetítőként betöltött funkciójukat, hanem a kölcsönök és letétek semmiből történő létrehozására való képességüket foglalja magában. Ám még így is pénzügyi „közvetítőkként” utal a bankokra, és elsiklik a
felett a kiemelkedő szerep felett, melyet az igazi pénzügyi közvetítők (melyeket „nem banki típusúnak”
nevez) a bankok különleges előjogaitól mentes gazdaságban játszanának. Lásd Luis Ángel Rojo, Teoría
económica III, órai jegyzetek és tanterv, 1970–1971-es tanév (Madrid, 1970), 13. és 90–96. oldal.
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Amint az emberek elkezdik helyesen beazonosítani a bankhitel expanziója által
okozott bajokat, megérteni azt, hogy az expanziós folyamat a gazdasági szereplők
által nem élvezett jogi kiváltságon alapul, és meglátni, hogy a folyamat elkerülhetetlenül fellendülés és depresszió egymást követő ciklusait váltja ki, képesek lesznek
a bankrendszer reformjának erőteljes ösztönzésére is. Egy ilyen reform a látra szóló letétekhez kötelező százszázalékos tartalék újbóli létrehozásán, vagyis a hagyományos jogi alapelvek banki műveletekre történő alkalmazásán alapul majd. Amint
e reform bevezetésre kerül, a tőkepiac és a valódi pénzügyi közvetítők (vagyis a
nem banki típusú közvetítők) megfelelő státusa helyreáll – a közvetítők e típusába
tartozók pedig természetüknél fogva azon vállalkozók, akik a gazdasági szereplőknek a rövid, közép és hosszú távú megtakarításának fontossága felőli meggyőzésére, valamint a kölcsönadók és a kölcsönvevők hathatós kapcsolatba hozására specializálódtak, mely által növelik a kockázatot, illetve előnyt kovácsolnak a megfelelő
méretgazdaságosságból.

Életbiztosítási társaságok mint valódi
pénzügyi közvetítők
Az életbiztosítási társaságokat társadalmi jelentőségük különbözteti meg a többi
valódi pénzügyi közvetítőtől. Ami azt illeti, ezek által az intézmények által ajánlott
szerződések teszik lehetővé a társadalom széles rétegei számára, hogy a hosszú távra történő megtakarításra irányuló valódi, fegyelmezett törekvésekbe kezdjenek.
Az életbiztosítás csakugyan a megtakarítás tökéletes módját nyújtja, hiszen ez az
egyetlen módszer, mely éppen azokban az időkben garantálja egy nagy pénzösszeg
(mely más megtakarítási módszerrel élve csupán nagyon hosszú idő alatt lenne
felhalmozható) hozzáférhetőségét, amikor arra a háztartás a legjobban rászorul – más
szóval például elhalálozás, rokkantság vagy nyugdíjazás esetén. Az első biztosítási
díj kifizetésével a kötvénytulajdonos kedvezményezettjei felruházódnak annak
jogával, hogy például a tulajdonos halála esetén egy olyan tekintélyes összeghez
juthassanak, melynek más módszerrel történő megtakarítása a kötvénytulajdonosnak
több évébe került volna.
A biztosítók továbbá olyan nagy kereskedelmi hálózatokat fejlesztenek ki és működtetnek, melyek arra specializálódtak, hogy hangsúlyozzák, mennyire fontos,
hogy a családok elköteleződjenek a hosszú távú megtakarítások mellett, és mindez nemcsak a halálhoz, rokkantsághoz vagy betegséghoz társítható balszerencsés
helyzetekre való felkészülés érdekében fontos, hanem azért is, hogy a tulajdonosok
életbenmaradásuk esetén egy bizonyos kor felett tisztességes jövedelmet biztosíthassanak maguknak. Levonhatjuk hát a következtetést, hogy az életbiztosítási társaságok a leglényegesebb „igazi pénzügyi közvetítők”, mert tevékenységük pontosan a
családok hosszú távra szóló megtakarításainak ösztönzéséből és a megtakarított öszszegek igen biztonságos hosszú távú befektetésekbe (főként első osztályú nagyvál-
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lalati kötvényekbe vagy ingatlanba) történő vezetéséből áll.104 Annak ténye, hogy az
életbiztosítási társaságok sem hitelexpanzióval, sem pénz létrehozásával nem foglalkoznak, nyilvánvaló, különösen akkor, ha az általuk értékesített szerződéseket a bankok látra szóló letéti műveleteivel hasonlítjuk össze. Egy életbiztosítási társaságra
jellemző könyvelési tételek a következők:
Attól kezdve, hogy a társaság meggyőzte ügyfeleit egy hosszú távra szóló fegyelmezett megtakarítási terv megkezdéséről, az ügyfelek az életbiztosítási szerződés
időtartama alatt évente biztosítási díjat ﬁzetnek a cégnek. A beﬁzetett díjak a biztosítási cég jövedelmének részét képezik, amint azt alább is láthatjuk:
(76)
Tartozás
Készpénz

Követelés
Életbiztosítási díjak
(A jövedelembevallás bevételi oldalán)

Az életbiztosítási társaságok a kapott biztosítási díjakat egy sor működési költség
(elsősorban a térítési igények, valamint értékesítési és adminisztrációs kiadások)
rendezésére, valamint olyan más kiadások fedezésére fordítják, melyek a halál, a
rokkantság és az életbenmaradás kockázatának technikai fedezetébe beletartoznak.
E technikai költségek kifizetését követő bejegyzés alább tekinthető meg:
(77)
Tartozás
Követelés
Működési költségek
Készpénz)
(Igények, adminisztrációs kiadások stb.)

Ki kell emelnünk, hogy a működési költségek az életbiztosítási társaságok részére
biztosítási díjként kifizetett teljes összegnek csupán egy részét fedezik – a vállalatoknak így a biztosítási díjakból származó bevételük jelentős részét tartalékolniuk
kell, és nemcsak a jövőbeni kockázatok (hiszen a vállalatok állandó éves díjakat
számítanak fel azon kockázatok fedezésére, melyek valószínűsége a kötvénytulaj-

104 Az osztrák közgazdászok mindig elismerték az életbiztosításnak mint az önkéntes megtakarításnak a társadalom széles rétegei közötti elősegítésében játszott fontos szerepét. Richard von Strigl tehát határozott utalást tesz a „tőkeképzés szempontjából különleges fontosságú életbiztosítási üzletre”.
Strigl rámutat, hogy általában az önkéntes megtakarítás, de különösen az életbiztosítás fellendülésének érdekében világosnak kell lennie annak, hogy a pénzegység vásárlóereje legalábbis állandó szinten fog maradni. Lásd Richard von Strigl, Curso medio de economía, 201–202. oldal. Mi több, F. A.
Hayek a megtakarításról szóló klasszikus cikkében az életbiztosítást és a lakásvásárlást az önkéntes
megtakarítás két legfontosabb forrásaként említi (lásd F. A. Hayek „Saving” című írását, mely eredetileg az Encyclopedia of the Social Sciences 1933-as kiadásában jelent meg, majd a Profits, Interest and
Investment [különösen a 169–170. oldal] 5. fejezeteként került újranyomtatásra).
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donos életkorának növekedésével együtt nő), hanem az életbiztosítás legnépszerűbb
fajtáiba általában belefoglalt fontos megtakarítási összetevő fedezéséért is. A díj teljes
összegének e második része hosszú távra szóló befektetés formájában létrejövő tartalékokat eredményez; ezek a biztosító vagyoni eszközeiként kerülnek nyilvántartásba
vételre, és egy olyan matematikai tartalékszámla révén kompenzálódnak a kötelezettség oldalon, mely a befektetési társaság által a kötvénytulajdonosai felé vállalt
jövőbeni kötelezettség jelenlegi biztosítási statisztikai értékét mutatja. A megfelelő
bejegyzések a következők:
(78)
Tartozás

Követelés

Hosszú távú befektetések

Készpénz

(79)
Tartozás
Követelés
A díjbevétel befektetett része Matematikai tartalékok
(kiadások)
(a kötvénytulajdonosok felé vállalt kötelezettségek)

Az életbiztosítási társaság mérlege így festene:
(80) E Életbiztosítási Társaság– mérleg
Eszközök
Kötelezettség
Hosszú távú befektetések

Matematikai tartalékok

Pénz természetesen nem jön létre, és a matematikai tartalékok, melyek a kötvénytulajdonosok felé vállalt jövőbeni kötelezettségek könyv szerinti értékét jelentik, annak
a ténynek felelnek meg, hogy a biztosított átadott egy bizonyos mennyiségű jelenbeli
árucikket egy, a jövőben meghatározatlan időpontban (akkor, amikor a biztosítandó
esemény – halál, rokkantság vagy életbenmaradás – bekövetkezik) átadandó, nagyobb
mennyiségű cikkért cserébe. A várt esemény bekövetkeztéig a kötvénytulajdonos
számára pénzének hozzáférhetősége elvész; a pénz ehelyett a kölcsönvevők számára
hozzáférhető, akik ahhoz a biztosító társaságoktól jutnak hozzá. E kölcsönvevők az
életbiztosítási társaságok által megszerzett megfelelő kötvények és rögzített kamatozású értékpapírok kibocsátói. Amennyiben az életbiztosítási társaságok ingatlanba
fektetnek be, ezt közvetlenül teszik, és így maguk a tulajdonukat a köz számára bérbeadó ingatlantulajdonosok szerepébe bújnak.
Az életbiztosítási társaság jövedelembevallása a következőképpen mutat:
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(81) E Életbiztosítási Társaság– éves jövedelembevallása
Kiadások
Bevételek
Működési költségek
Matematikai tartalékok (juttatás)
Proﬁt

Biztosítási díjak
Pénzügyi jövedelem

Világos, hogy a biztosítók könyv szerinti nyeresége a bevételek (biztosítási díjak
és pénzügyi jövedelem) és a kiadások (működési, illetve a matematikai tartalékok
megnövekedéséből származó költségek) közötti különbségből származik. A biztosító
társaságok általában igen szerény profitra tesznek szert, melynek három lehetséges
forrása van: igényekből származó profit (azaz a vállalat biztosítási díjainak kiszámításakor túlbecsülheti az igények számát), működési és adminisztratív költségekből
származó profit (a biztosítási díjak kiszámításában foglalt adminisztratív költségek
meghaladhatják a cég valós költségeit), és végül pénzügyi profit (a pénzügyi bevételek meghaladhatják a biztosítási díjak számításánal alkalmazott „technikai
kamatlábat”). A piaci verseny ráadásul arra sarkallta a biztosító társaságokat,
hogy éves profitjaik nagy részét adják tovább kötvénytulajdonosaiknak, hiszen az
életbiztosítási szerződések rendszerint immár úgynevezett haszonmegosztási záradékot is tartalmaznak – ezek az ügyfelek biztosított tőkéjét éves szinten a biztosítási
díjak növelése nélkül növelik meg. Gazdasági szempontból tehát jogi státusától (azaz
hogy a cég részvénytársaság vagy közös vállalat-e) függetlenül egy életbiztosítási
társaság legalább részben egyfajta „közös vállalattá” válik, melyben maguk a kötvénytulajdonosok részesednek a társaság profitjaiból.
Az életbiztosítás intézménye a piacon az elmúlt két évszázad folyamán fokozatosan és spontán módon alakult ki. Az üzleti viselkedés egy sor olyan technikai, biztosítási statisztikai, pénzügyi és jogi alapelven nyugszik, melyek lehetővé tették számára
küldetése tökéletes végrehajtását, és azoknak a gazdasági válságoknak és recesszióknak az átvészelését, melyeken más intézmények, főként a bankok képtelenek voltak
felülkerekedni. Ezért azoknak a bankoknak a magas „pénzügyi halálozási aránya”,
melyek a központi bank támogatása nélkül szisztematikusan beszüntetik a ﬁzetést és
csődbe mennek, történelmileg szemben áll az életbiztosítási társaságok egészséges állapotával és technikai ﬁzetőképességével. (Az utóbbi kétszáz évben pénzügyi nehézségekből kifolyólag jelentéktelen számú életbiztosítási társaság szűnt meg.)
Az életbiztosítási szektorban a következő technikai alapelvek hagyományosak:
a vagyoni eszközök történelmi áron értékelődnek, a biztosítási díjak pedig olyan
alaposan átgondolt technikai kamatlábak alapján kerülnek kiszámításra, melyek sohasem foglalják magukban az inﬂációval kapcsolatos összetevőt. Az életbiztosítási társaságok tehát hajlamosak alábecsülni vagyoni eszközeiket, túlbecsülni kötelezettségeiket, illetve hajlamosak a statikus és dinamikus ﬁzetőképességnek egy
olyan magas szintjét elérni, mely által védetté válnak a gazdasági ciklusokkal újra
és újra megismétlődő recessziók legmélyebb szakaszaival szemben. Ami azt illeti,
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a pénzügyi eszközök és tárgyi eszközök értékének a ciklusok legsúlyosabb szakaszai alatt végbemenő zuhanása az életbiztosítási társaságokra általában nincsen kihatással, mégpedig a befektetéseik mellé bejegyzett mérsékelt könyv szerinti értéknek köszönhetően. Felelősségeik számát illetően a biztosítók matematikai tartalékaikat jóval alacsonyabb kamatlábon számítják, mint amekkorákat a piacon valójában felszámítanak. Ezért általában túlbecsülik a kötelezettség oldalon szereplő
kötelezettségvállalásaik jelenértékét. A kötvénytulajdonosok ezenkívül előnyt kovácsolnak a biztosítási társaságok által hozott proﬁtból mindaddig, míg a proﬁtok a
fent említett haszonmegosztási záradékok értelmében a posteriori, azaz utólag kerülnek szétosztásra. Logikus módon a proﬁtok ekkora összegei a megfelelő szerződésekben a priori (előzetesen) nem garantálhatóak.105

Visszavásárlási értékek és a pénzkínálat
Az életbiztosítási szerződések többnyire tartalmaznak egy olyan lehetőséget, mely
útján a társaság a kötvénytulajdonos kérésére egy bizonyos pénzösszeg kifizetése
útján megváltja a kötvényt. Ezen opcióval, melyet általában az életbiztosítás összes
típusa (ez alól kivételt képez a kizárólag halálesetre vagy életbenmaradásra kötött
biztosítás) tartalmaz, a szerződésben kikötött kezdeti időtartamot (rendszerint két
vagy három évet) követően a kötvénytulajdonos óhaja szerint bármikor élhet. E
szerződési feltétel azt a benyomást keltheti, hogy egy életbiztosítási kötvény egy
monetáris látra szóló letéti szerződés jogi végrehajtásának eszközeként is szolgálhat.
Mindamellett tudjuk, hogy a látra szóló letéti szerződéseket alapvető okuk jellemzi,
mely ok a megóvási kötelezettségben és a letevőnek a letétbe helyezett összeg
bármikori kivételének lehetőségében rejlik. Az életbiztosítás tehát alapjaiban véve
különbözik a látra szóló letétektől. A következő tényezők akadályozzák meg a két
fogalom bármekkora mértékű összekeverését:106

105 Másutt már megkíséreltük az osztrák cikluselmélet és a biztosítási technikák magyarázatának
egyesítését, valamint megmagyaráztuk, hogy a biztosítási módszerek hogyan fejlődtek ki spontán módon, hogy aztán a recessziók káros hatásaival szálljanak szembe. A biztosítási társaságok ugyanakkor
az ügyfeleik (özvegyek, árvák és nyugdíjasok) felé vállalt kötelezettségeik folyamatos teljesítésére törekedtek. Következtetésünk szerint ezt a hozzáállást, mely következetesen sikeresnek bizonyult, a biztosítatlan „nyugdíjalapokra” vonatkozóan is alkalmazni kellene, ha elvárjuk tőlük, hogy céljaikat megvalósítsák, és akkora védelmet élvezzenek a ciklus ártalmas következményeivel szemben, amennyire csak az lehetséges. Lásd „Interés, ciclos económicos y planes de pensiones” című cikkünket, mely
az Anales del Congreso Internacional de Fondos de Pensiones 458–468. oldalán jelent meg; a kongresszus Madridban, 1984 áprilisában zajlott le. Jesús Huerta Peña La estabilidad financiera de las
empresas de seguros (Madrid, 1954) című könyvében tanulmányozta az életbiztosítási társaságok pénzügyi stabilitása mögött rejlő alapelveket.
106 „Az életbiztosítási kötvények készpénzes visszavásárlási értékei nem olyan pénzalapok, melyekhez a letevők és a kötvénytulajdonosok hozzájuthatnak és mások készpénzének csökkentése nél-
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Először: az életbiztosítók hagyományosan hosszú távra szóló megtakarítások
eszközeként értékesítették termékeiket. Így amikor az ügyfelek életbiztosítást kötnek, kétségkívül annak vágya motiválja őket, hogy hosszú távon félretehessék és
megtakaríthassák jövedelmük egy részét annak érdekében, hogy családjuk által a
legnagyobb szükséghelyzetben felhasználható tőkét építhessenek fel. A szerződés
okának, illetve a kötvénytulajdonos szubjektív végcéljának szempontjából a jelenbeli cikkek természetesen gazdát cserélnek és teljes hozzáférhetőségük elvész, cserében egy jelentős bevétel vagy tőke bizonyos jövőbeni körülmények fennállása
mellett megvalósuló biztosításáért (például amikor egy családnak a pénzre egy eltartó halála vagy egy bizonyos kor feletti életbenmaradása miatt a legnagyobb szüksége van).
Másodszor: a legtöbb életbiztosítási művelet nem teszi lehetővé a visszavásárlási
értékhez való azonnali (azaz a szerződés aláírásától és a pénz kifizetésétől számított)
hozzájutás lehetőségét. Ehelyett általában van egy várakozási időszak, mely a piactól és a törvényektől függően kettőtől három évig tarthat. Az ügyfél csupán ez után
a kezdeti periódus után szerzi meg a jogot és formálhat igényt a visszavásárlási
értékre.
Harmadszor: a visszavásárlási érték nem közelíti meg a biztosítási társaság részére
biztosítási díjként kifizetett teljes összeget, mivel az összeget a kötvény kezdeti költségei csökkentik – e költségek a kötvény teljes időtartama alatt törlesztődnek, és
technikai, illetve üzleti okokból általában magasak és a kötvény megvásárlásakor
kerülnek kifizetésre. A visszavásárlási érték továbbá rendszerint magában foglal egy,
a biztosítónak kedvező büntetési díjtételt; az ügyfeleket ezzel is biztosításuk lejáratig
tartó megtartására ösztönzik. Nyilvánvaló tehát, hogy az életbiztosítási műveleteket
úgy tervezték, hogy az ügyfeleket a lehető legjobban eltántorítsák a visszavásárlás
lehetőségétől, mégpedig azért, hogy a kötvénytulajdonosok csak sürgős családi esetben vagy akkor élhessenek vele, amennyiben biztosítási társaságot akarnak váltani.

kül elkölthetnek. Ezen összegek nagy része általában befektetésre kerül, így azt a tulajdonos nem monetáris formában birtokolja. Természetesen az a fennmaradó rész, mely bankokban vagy készpénz formájában van, beletartozik abba a pénzmennyiségbe, mely vagy a bankokban vagy azokon kívül található és nem lehet másodszor is számba venni. A jelenlegi törvények értelmében az ilyen intézmények
a hitelt a kapott összegek fölé nem bővíthetik ki. Ha több pénzt kell előteremteniük, mint amennyi az
ügyfelek pénzkivételeinek fedezéséhez rendelkezésükre áll, egyes befektetéseiket pénzzé kell tenniük,
valamint csökkenteniük kell az azokat megvásárló fél bankszámláit vagy készpénzállományait. Következésképpen nincsenek abban a helyzetben, hogy hitelt bővítsenek vagy megnöveljék a nemzet birtokában lévő pénzmennyiséget, ahogy azt megtehetik a kereskedelmi és a központi bankok – melyek mindegyike részleges tartalékalappal működik, és több pénzt tud kölcsönadni, mint amennyi rá van bízva.”
(Percy L. Greaves Mises On the Manipulation of Money and Credit című könyvéhez írt bevezetésében (xlvi–xlvii. oldal)
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Így hát szubjektíven fogalmazva azt a következtetést kell levonnunk, hogy a legtöbb
ügyfél számára a hagyományos életbiztosítási műveletek nem feleltethetők meg a
letéti szerződésekkel.107

Az életbiztosítás hagyományos alapelveinek korrumpálódása
A fenti szempontok ellenére el kell ismerünk, hogy mostanában a „pénzügyi piacok”
feltehetően jótékony hatású „deregulációjának” ürügyén az életbiztosítás intézménye és a bankszektor közötti jól elkülöníthető határok sok nyugati országban gyakran
elmosódtak. Ez tette lehetővé számos feltételezett „életbiztosítási” művelet felbukkanását, melyek a szektor hagyományos alapelveinek követése helyett valódi látra
szóló letéti szerződések palástolására lettek megtervezve, mely szerződések magukban foglalják a „biztosítási díjként” letétbe helyezett pénzösszegek és a megfelelő kamatnak a kötvénytulajdonos számára történő azonnali és teljes hozzáférhetősége garantálására irányuló kísérletet.108 E romlás, melyet a 3. fejezetben már érintőlegesen
107 Noha a szövegben említett érvek több mint elegendőek annak bizonyítására, hogy a hagyományos

életbiztosítás nem a látra szóló letéteket takarja, jogi és gazdasági szempontból efelől nem lehetünk
egészen biztosak – kivéve akkor, ha a biztosítók többé nem garantálnak egy előre meghatározott visszavásárlási értéket, valamint ezen összeget nem korlátozzák a bármely konkrét kötvény matematikai tartalékának megfelelő befektetések által tetszőleges ponton megszerzett piaci árra. Ebben az esetben senki nem formálhatna jogot egy előre meghatározott visszavásárlási értékre; egy ügyfél csak másodlagos
piaci árakon lenne jogosult kötvényének felszámolási értékére. Mindazonáltal az (életbiztosítási szerződések hosszú távra szóló természetéből fakadó) nehézségek, melyekkel a biztosítók adott befektetések minden kötvényhez való rendelésének alkalmával kerülnek szembe, mind jogi, mind biztosítási statisztikai szempontból egy sor olyan szerződési záradék (várakozási periódusok, lemondás esetén büntetési díjak kiszabása stb.) megfogalmazására sarkallták a társaságokat, melyek abban az esetben, ha
az ügyfél egy gazdasági recesszió alatt bontja fel szerződését, de facto ugyanazzal az elrettentő hatással bírnak, mint egy másodlagos piaci árakon számított csökkentett összeg kézhezvétele. A legjellemzőbb visszavásárlási záradékok összefoglalása megtalálható Jesús Huerta Ballester A Brief Comparison
Between the Ordinary Life Contracts of Ten Insurance Companies (Madrid, 1954) című könyvében.
108 A hagyományos életbiztosítás ezért szintén korrumpálódhat, különösen akkor, ha alapelveivel a
„pénzügyi dereguláció” ürügyén különböző mértékben felhagynak, vagy amennyiben az intézménynek
egy olyan szektorral történő egyesítésére történik kísérlet, mely az életbiztosítástól éppen olyan idegen,
mint a bankszakma. John Maynard Keynes az életbiztosításnak e korrumpálódására a londoni National
Mutual Life Assurance Society elnökeként töltött évek alatt történelmi példával állt elő. A kapcsolódó megjegyzéseket lásd a 3. fejezet 48. lábjegyzetében (ZZZ. oldal). Elnöksége ideje alatt Keynes egy
a változó hozamú értékpapírokra összpontosuló ad hoc befektetési politikát folytatott, szemben az állandó hozamú értékpapírokba történő befektetés hagyományos politikájával. Mi több, előnyben részesítette a liberális szellemű számviteli elveket – például a vagyoni eszközök árát piaci szerint becsülte fel, nem pedig történelmi költségük szerint, sőt a meg nem valósult nyereségek elkerüléséért még a
profitok kötvénytulajdonosok részére történő kiosztását is engedélyezte. A hagyományos életbiztosítási alapelvek ellen elkövetett összes, jellegzetesen keynesi támadás a nagy gazdasági válság eljöttével
Keynesnek majdnem a társasága üzleti megbízhatóságába került. A Keynes által a brit életbiztosítási
iparágra kifejtett negatív hatás még napjainkban is érezhető, és bizonyos mértékben még az amerikai
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említettünk, a biztosítási szektor egészére nagyon negatív hatást fejtett és fejt ki, és
egyes életbiztosítási társaságok számára a hagyományos jogi alapelvek megsértése
mellett lehetővé tette a letétek értékesítését, ezáltal különböző mértékben a bankokhoz hasonló viselkedést is (vagyis kölcsönadhatták a náluk tulajdonképpen látra
szóló letétként elhelyezett pénzt). Ebből kifolyólag az életbiztosítási társaságok elkezdtek részt vállalni a hitelexpanzió termelési struktúrát károsító, valamint gazdasági ciklusokat és recessziókat okozó banki folyamatában. E vállalatok továbbá
súlyos kárt okoztak magának a biztosítási iparágnak is, ami egyre növekvő állami
és központi bank általi beavatkozás tárgya volt, és a múltban élvezett kincstári (az
intézmény által széles társadalmi rétegekben elősegített hosszú távú megtakarítás
alkalmával létrehozott tekintélyes haszon fényében igazolt) fölényeiből is sokat
elveszített.109 Mindenesetre a jelen könyvben elvégzett teoretikai elemzést arra

biztosítási piacra is átterjedt. A szektoron belül tartózkodók immár igyekeznek magukat megszabadítani az ilyen egészségtelen befolyásoktól, és azon vannak, hogy visszatérjenek a hagyományos alapelvekhez, melyek kezdettől fogva garantálták az iparág zökkenőmentes működését és megbízhatóságát.
E kérdésekben lásd a következő forrásokat: Nicholas Davenport, „Keynes in the City”, in: Essays on
John Maynard Keynes (szerk. Milo Keynes; Cambridge: Cambridge University Press, 1975), 224–225.
oldal; Skidelsky, John Maynard Keynes: The Economist as Saviour, 1920–1937, különös tekintettel
a 25–26. és az 524. oldalra; valamint D. E. Moggridge, Maynard Keynes: An Economist’s Biography
(London: Routledge, 1992), különös tekintettel a 410. és a 411. oldalra.
Keynes a maga idejében a brit biztosítási iparágnak igen befolyásos vezetőjeként közvetlen korrumpáló hatással bírt. Amellett azonban általánosságban a biztosítási szektorra is közvetett, sokkal károsabb hatást fejtett ki abban az értelemben, hogy gazdaságelmélete hozzájárult az infláció felhajtásához és az átlagemberek megtakarítási szokásainak kétségbe vonásához és elpusztításához – tette mindezt a „járadékélvező kegyes halálának” nevezett szemléletével összhangban, mely világszerte igen kedvezőtlenül befolyásolta mind az életbiztosítási, mind a nyugdíjpiac fejlődését. Mindezek tekintetében
az a tény, hogy Keynes hosszú évekig egy életbiztosítási társaság elnöke volt, az életbiztosítás történetének egyik legnevezetesebb iróniáját jelenti. Lásd: Ludwig von Mises, „Pensions, the Purchasing
Power of the Dollar and the New Economics”, in: Planning for Freedom and Twelve Other Addresses
(South Holland, Ill.: Libertarian Press, 1974), 86–93. oldal. Lásd még Keynesnek a National Mutual
Life Assurance Society elnökeként a társaság tizenhét nagygyűlésén (1922–1938) tartott beszédeit is.
A beszédek mindegyike lebilincselő olvasmány, és nagyszerűen szemlélteti a sors iróniájából fakadóan igen bomlasztó hatásokat, melyek abból fakadtak, hogy egy Keyneshez hasonló spekulatív „farkasnak”, a megtakarítás ellenségének a kezébe néhány békés, jámbor „bárány” (életbiztosítási társasága)
feletti hatalom került. Lásd a The Collected Writings of John Maynard Keynes (London: Macmillan,
1983) 12. kötetének 114–254. oldalát. Hermann Heinrich Gossen a biztosítási szektorban mozgó másik ismert közgazdász volt. Egy pénzügyi szempontból halálra ítélt, növényi terményekkel és állatállományokkal foglalkozó befektetési társaságnál betöltött tanácsadói szerepétől eltekintve Gossen fogalmazta meg egy életbiztosítási üzletágnak szentelt német takarékbank tervezetét. A projekt azonban
soha nem valósult meg. Lásd F. A. Hayek Gossenról írt, a The Trend of Economic Thinking 3. kötetének 356. oldalán megjelent cikkét.
109 Feltéve, hogy a gazdasági szereplők kötvényeik visszavásárlási értékét szubjektív módon egy
számukra mindig hozzáférhető összegnek kezdik tekinteni, a biztosítási és a bankszektor között nemrégiben felmerült „zavar” a (biztosítók matematikai tartalékainál általában kisebb) visszavásárlási értékeket a pénzkínálat részeként biztosítja. Murray N. Rothbard „Austrian Definitions of the Supply
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szánjuk, hogy az életbiztosítóknak visszaadja az abba a hagyományos intézménybe
vetett önbizalmukat és hitüket, melynek a részét képezik, illetve hogy ösztönözze az
életbiztosítás és az attól távol álló „bankszakma” közötti világos, nyilvánvaló elkülönülést. Mint tudjuk, ebből az „üzleti tevékenységből” nem csupán a szükséges jogi
alap hiányzik, de a társadalomra nézve igen káros hatásokat is előidéz. Az életbiztosítás intézménye ezzel szemben egy különlegesen szilárd jogi, technikai-biztosítási
statisztikai és pénzügyi alapon nyugszik. Amikor az életbiztosítási társaságok hűek
a szektor hagyományos alapelveihez, nem csupán annyi történik, hogy nem gátolják
a békés gazdasági növekedést; a hosszú távú megtakarítás és befektetés elősegítése
szempontjából valójában alapvető fontosságúak és rendkívüli módon jó hatásúak –
ebből pedig az következik, hogy a társadalom fenntartható gazdasági fejlődéséhez is
ugyanilyen fontosak.

A pénzügyi közvetítők egyéb típusai:
a befektetési alapok, valamint a holding- és befektetési
társaságok
A befektetési alapok, a holding- és befektetési társaságok, lízing- és pénzügyi társaságok stb olyan valódi pénzügyi közvetítők, melyek a bankok által jelenleg élvezett kiváltságok eltörlésének esetén jóval fejlettebbé válhatnának, Ezeknek az
intézményeknek mindegyike a megtakarítóktól jut jelenbeli árucikkekhez, és közvetítői minőségükben e cikkeket a végső kölcsönvevőkhöz juttatják el. Noha ezeknek
az intézményeknek egyike sincsen birtokában annak a képességnek, mint az életbiztosítás, hogy egy váratlan esemény (halál, rokkantság vagy életbenmaradás) bekövetkeztekor már az első pillanattól tekintélyes jövedelmet legyen képes garantálni, világos, hogy amennyiben a bankok számára kötelező lenne egy százszázalékos tartalékráta fenntartása, és ezáltal elveszítenék azt a képességüket, hogy a
semmiből hozzák létre a letéteket és nyújtsanak kölcsönöket, ezek az előbbi intézmények még a mostaninál is kiemelkedőbbé válnának. Különösen a befektetési
of Money” című cikkében pontosan ezt a tételt mutatja be (New Directions in Austrian Economics,
143–156. oldal, különös tekintettel a 151–152. oldalakra). Azonban nem értünk egyet Rothbard abbéli véleményével, miszerint a visszavásárlási értékeknek automatikusan benne kellene foglaltatniuk
a pénzkínálatban; ez ugyanis végső soron azon múlik, hogy általánosságban a cselekvők kötvényeik
visszavásárlási értékét az azonnal elérhető készpénzes egyenlegeik részeként tekintik-e – és ez a legtöbb piacon egyelőre nem valósul meg. Meg kell jegyeznünk továbbá, hogy a biztosítás és a bankrendszer intézményei közötti zavar nem volt teljes, és még azokon a piacokon is, melyeken a legnagyobb
volt, úgy tűnik, hogy a vállalatok elkezdtek visszatérni a hagyományos biztosítási elvekhez, különösen
a biztosítás és a bankrendszer alapvető elkülönüléséhez. Az új életbiztosítási műveleteket és ezeknek a
bankletétekkel való hasonlóságaikat illetően lásd Thierry Delvaux és Martin E. Magnee Les nouveaux
produits d’assurancevie (Brussels: Editions de L’Université de Bruxelles, 1991) című könyvét.
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alapokra hárulna fontos szerep abban az értelemben, hogy a gazdasági szereplők
rajtuk keresztül fektetnék be egyenlegtöbbletüket, és szintén rajtuk keresztül juthatnának azonnali likviditáshoz részvényeik (igaz ugyan, hogy másodlagos piaci
árakon, soha nem nominális értéküknek megfelelő) eladásával. Ugyanez vonatkozik a holdingtársaságokra és más pénzügyi és befektetési intézményekre, melyek
számos alkalommal az életbiztosítást ért nagyon hasonló korrumpálódási és támadási folyamaton mentek keresztül, mely folyamat a megfelelő „befektetők” részére pénzük azonnali hozzáférhetőségének (vagyis „megtakarításaik” tetszőleges
időpontban, nominális értéken történő felvétele lehetőségének) „garantálására”
szolgáló különböző képletek megtervezéséből álló „innovációs” folyamat. Például
ahogy azt a 3. fejezetben a különböző pénzügyi műveletekkel kapcsolatban láttuk,
az előre meghatározott visszavásárlási árakról szóló záradékok a félrevezető, a
banküggyel egyáltalán össze nem függő más intézményekben a „látra szóló letéti”
szerződések palástolására használatos jogi eszközök közé tartoznak.110 Ezen eljárások elterjedésével gazdasági szempontból nézve a szóban forgó szerződések és
intézmények elkezdték ugyanazokat a káros hatásokat produkálni, mint a részleges
tartalékkal működő bankrendszer. Ennélfogva amint azt a következő fejezetekben
is látni fogjuk, a bankrendszer reformjára irányuló bármely javaslatnak tartalmaznia
kell egy tervet azon különböző félrevezető jogi eljárások azonosítására, melyek az
igazi, részleges tartalékkal működő, látra szóló letéti szerződések elfedésére felhasználhatók. Az ilyen eljárások lerövidítendők, mivel ellenkeznek az általános jogi alapelvekkel és súlyosan bomlasztják a gazdasági összhang harmonikus folyamatát is.

A hitelbiztosításról szóló sajátos észrevételek
Végül rövid említést kell tennünk a fejlett gazdaságokban spontán módon felbukkant
hitelbiztosítási tevékenységekről. Biztosítási díj megfizetése ellenében e kötvények
garantálják, hogy abban az esetben, ha a biztosított üzleti és ipari vállalkozások

110 Gazdasági szempontból könnyű bizonyítani, hogy egy, a nominális értéken (nem a másodlagos

piac megjósolhatatlan, ingadozó árán) történő bármikori visszavásárlási garanciáról szóló megállapodást magában foglaló pénzügyi tevékenység egy százszázalékos tartalékráta meglétét megkívánó látra szóló letétet képez. Egy társaság számára az egyetlen mód azon képességének mindenkori garantálására, hogy összes visszavásárlási megállapodásának eleget tudjon tenni, az, hogy egy pontosan akkora összegű pénzügyi tartalékot tartson hozzáférhető állapotban, mint amekkorát az összes megállapodás egyszerre történő teljesítése esetén kellene kifizetnie (vagyis egy százszázalékos tartalékráta
szükséges). Mindaddig, míg a társaságok képtelenek egy ekkora tartalékot fenntartani, mindig fennáll
majd annak kockázata, hogy nem tudnak majd azonnal eleget tenni a visszavásárlási opció gyakorlatának – e lehetőség pedig a gazdasági ciklus recessziós szakaszai alatt majdnem biztos, hogy egy végső mentsvárként szolgáló központi bank által nyújtott feltétlen támogatás hiányában bizonyossággá válik majd.
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ügyfelei tartozásaikat nem tudják kiegyenlíteni – mely tartozások egy adott pénzügyi
eszköz (például egy váltó) használatával egy adott időszakon (harminc, hatvan,
kilencven nap stb.) belül többnyire rendezésre kerülnek –, a biztosítótársaság a teljes
megfelelő tartozás egy bizonyos (75 és 95 százalék közötti) százalékának megfelelő
összeget kifizeti, ezáltal a tartozást átvállalja, és az összeget később egy hátralékot
felhalmozó ügyféltől szedi be. A hitelbiztosítás tehát egy valós, a piacokon felmerülő
igényt szólít meg. Körülmények olyan halmazára felel, mely a különböző ipari és
üzleti vállalkozások által az ügyfelek részére a megszokott módon bővített hitelből
fakad. Az ilyen hitel gazdasági szempontból megfelel egy olyan hagyományos tevékenységnek, melyben rendszerint egy üzlet birtokában lévő kapitalisták egy időre
megelőlegezik a pénzügyi erőforrásokat a dolgozók és az eredeti termelési eszközök
birtokosai számára, de ugyanígy tesznek ügyfeleikkel is, akiknek néhány napos vagy
hónapos időszakot biztosítanak tartozásaik kiegyenlítésére. Logikus módon ez az
ügyfelek által kézhez kapott hitel bizonyos gazdasági szereplők részéről mindig
megkíván egy előzetes áldozatothozatalt; e szereplőknek csökkenteni kell fogyasztásukat, a megfelelő erőforrásaikat pedig a könnyű fizetési feltételek lehetővé tételének érdekében meg kell takarítaniuk. A fogyasztói hitel tehát nem hozható létre
a semmiből, hanem valakit (a hitelt ajánló társaság tulajdonosait) mindig előzetes
megtakarításra kötelezi. A banki hitelexpanzió által okozott torzulások hiányában
a hitelbiztosítás egy különösen fontos gazdasági funkciót tölt be. A hitelbiztosítási
társaságok hatalmas adatbázisai lehetővé teszik számukra ügyfeleik késedelmi
kockázatuk szerinti besorolását. E társaságok jogi behajtási szolgáltatásokat is nyújtanak, ezáltal kihasználják az egyéni kliensek hatáskörén túl eső jelentős méretgazdaságosság nyújtotta lehetőségeket.
A probléma akkor merül fel, ha a banki hitelexpanzió az összes hitelpiacot eltorzítja, és előidézi a fellendülés és recesszió vissza-visszatérő ciklusait. Ami azt illeti,
a hitelexpanzió általt táplált fellendülési szakasz során sok irreális befektetési projekt indul el mesterségesen, és számos piaci művelet több részletben, a hitelexpanzió által kerül ﬁnanszírozásra. Következésképpen a hitelbiztosításra specializálódott
vállalatok természetüknél fogva technikailag biztosíthatatlan szisztematikus kockázatokat vállalnak. Az expanziós folyamat valójában előbb vagy utóbb visszafelé fog
elsülni, és a széles körben elterjedt csődök, a ﬁzetések beszüntetése, valamint a sikertelen befektetési projektek felszámolása feltárja majd az elkövetett hibákat. Következésképpen a hitelexpanzió torzító hatásainak kitett modern gazdaságokban a
hitelbiztosítás ciklikus természetű, ami megakadályozza, hogy egy sor, ugyanattól a
sorstól megóvó megóvási kikötés hiányában is, melyeket a túlzottan optimista, befektetési projektjeiket az expanziós fellendülési szakaszban indokolatlanul elnyújtó
vállalkozók nagy arányban szenvedtek el, átvészeljék a recessziós szakaszokat. E záradékok közül a következők tűnnek ki: azok, melyek az igények kiﬁzetésére az öszszegtől függően önrészeket és kiﬁzetési haladékot szabnak meg, valamint az, mely
megköveteli a csőd jogi úton történő kimondását, ami a csődeljárás puszta hosszából kifolyólag általában bőséges késedelemmel jár – ez pedig eközben a biztosítási
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társaság számára lehetővé teszi a szükséges beszedések lefolytatását és a szükséges
pénzügyi stabilitás megtartását.111
A fellendülés és a depresszió egymást követő ciklusai óhatatlanul is óriási kihívás
elé állítják a hitelbiztosítási társaságokat, melyek hagyományos szolgáltatásaik (behajtások, fogyasztói kockázati besorolás stb.) mellett még egy ráadást is nyújtanak:
gazdasági fellendülések alatt fontos pénzügyi tartalékokat halmoznak fel, melyeket
később válságok és recessziók alkalmával az ezen időszakok alatt benyújtott, jóval
nagyobb igények szisztematikus kielégítésére használnak fel. Mindenesetre el kell
ismernünk, hogy az eddig a pontig bevezetett jogi elővigyázatossági intézkedések a
nyugaton nemrégiben kirobbant válságok egyike alatt sem bizonyultak elegendőnek
a nyugati világ legkiemelkedőbb hitelbiztosítói csődbe jutásának és felszámolásának
megakadályozásához. El kell ismernünk továbbá, hogy a hitelbiztosítás intézménye
mindig sérülékeny lesz a recesszió szakaszaival szemben, különösen addig, amíg a
bankok működésüket továbbra is részleges tartalékkal folytatják.112

111 Francisco Cabrillo: Quiebra y liquidación de empresas (Madrid: Unión Editorial, 1989).
112 A hitelbiztosító társaságok számára nyilvánvalóan lehetetlen a maga a bankrendszer által annak

expanziós fázisa alatt nyújtott kölcsönök technikai biztosítása, hiszen amint azt már bizonyítottuk, a
biztosítás megléte és a feltételesen biztosított eset eredménye közötti szükséges függetlenség hiányzik.
Amennyiben a banki kölcsönök biztosítva lennének, expanziójuk csakugyan nem lenne korlátozva, és a
hitelexpanzió által minden alkalommal előidézett elkerülhetetlen recesszió során a fizetésképtelen személyek számában bekövetkező szisztematikus növekedés a biztosítást technikailag életképtelenné tenné. Így ugyanazon okokból kifolyólag, amiért a nagy számok törvénye és a részleges tartalékráta nem
megfelelő a látra szóló letétek biztosítására, a bankok hitelműveleteinek a hitelbiztosítási iparágon keresztül történő biztosítása technikailag megvalósíthatatlan.
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A KÖZPONTI ÉS SZABAD BANKTEVÉKENYSÉG
ELMÉLETE

Ez a fejezet a gazdaságról kialakult gondolkodás történetén keresztül a központi
és szabad banktevékenység mellett és ellen felhozott érvek elméleti vizsgálatával
foglalkozik. Először ismertetjük az elméleti vitát a privilegizált bankrendszer, azaz
egy olyan bankrendszer támogatói közt, amely nem hagyományos alapelvek szerint
működik, és így képes bővíteni a hitelek mennyiségét („banking iskola”), valamint
azon gondolkodók közt, akik mindig is azért küzdöttek, hogy a bankok univerzális
szabályok és alapelvek szerint működjenek („currency iskola”).1 A két iskola különböző elméletekben játszott meghatározó szerepe és ezeknek az értékelése biztosítja számunkra azt, hogy tanulmányozhassuk a központi bank támogatói és a
szabad bankrendszer védelmezői közt feszülő ellentétet. Látni fogjuk, hogy a currency iskola tagjai eleinte a központi bank átfogó védelme mellett tették le voksukat, a banking iskola gondolkodói pedig a szabad bankrendszert támogatták,
míg végül a banking iskola inflációt hirdető doktrínái jutottak érvényre, ironikus
módon a központi bank pártfogása alatt. Elemzésünk egyik leglényegesebb konklúziója valóban az, hogy a központi bank – távol a társadalmi együttműködés
spontán folyamatának eredményétől – úgy jött létre, mint a részleges tartalékkal
működő lakossági bankügyletek rendszerének elkerülhetetlen következménye.
Egy részleges tartalékkal működő környezetben, maguk a magánbankárok azok,
akik megkövetelnek egy végső hitelezőt, hogy az segítse őket leküzdeni az effajta
1 A szövegben a „banking iskola” és a „currency iskola” meghatározása alapvetően egybevág azok-

kal a meghatározásokkal, melyeket Anna J. Schwartz javasol. Szerinte a currency iskola gondolkodói
hiszik, hogy a monetáris politikának fegyelmezetten és általános jogi szabályok és alapelvek szerint
kell működnie, míg a banking iskola tagjai általában támogatják, hogy a bankárokat – és történetesen a
központi bankot – teljes diszkrecionális szabadsággal ruházzák fel tevékenységükben, sőt szerintük eltekinthetnek a hagyományos jogi alapelvektől. Anna J. Schwartz felhívja a figyelmet arra, hogy az ellentét lényege abban rejlik, vajon „a politikát – a currency iskola hívei által támogatott – szabályok irányítják, vagy – a banking iskola követői által pártfogolt álláspont szerint – a hatóságoknak kellene mérlegelési szabadságot biztosítaniuk.” (Anna J. Schwartz „Banking School, Currency School, Free Banking School”, in: The New Palgrave: Dictionary of Money and Finance [London: Macmillan, 1992], 1.
kötet, 148–151. oldal)
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rendszer által okozott körkörös gazdasági válságokat és recessziókat. Fejezetünket a
szocialista gazdasági kalkuláció lehetetlenségét leíró tétellel zárjuk. A központi bank
működésére alkalmazva ez a tétel megmagyarázza az adminisztratív banktörvények
problémáit. Végül megvilágítjuk, hogy a mostani, szabad banktevékenységet támogatók azt a hibát követik el általában, hogy elfogadják és helyet adnak a részleges
tartalék gyakorlatának, miközben nem veszik észre, hogy egy ilyen engedmény nemcsak a központi bankok elkerülhetetlen létrejöttéhez vezet, hanem olyan körkörös
válságokat is kivált, amik a gazdaságra és a társadalomra is károsak.

1. A BANKING ISKOLA KRITIKAI VIZSGÁLATA
Ebben a fejezetben a részleges tartalékkal működő banktevékenység támogatóinak
azokat az elméleti érveit vizsgáljuk meg, melyek szerintük egy ilyen rendszer létjogosultságát igazolhatják. Bár ezeket az érveket hagyományosan a 19. század elején
Angliában, a banking és currency iskolák közt kialakuló ellentét eredményeként tartják számon, a részleges tartalékkal működő banktevékenységről és a két szemben álló
oldalról (a banki szemlélet és a pénzügyi szemlélet) szóló legkorábbi viták egészen
a 16–17. századi salamancai iskola gondolkodóinak működéséig vezethetők vissza.

A banki és pénzügyi nézetek és a salamancai iskola
A salamancai iskola gondolkodói nagymértékben hozzájárultak a részletesen tárgyalt
pénzügyi területek vizsgálatához.2
Az első spanyol skolasztikus, aki tanulmányt írt a pénzről, 1550-ben kiadott Veterum collatio numismatum című művével Diego de Covarrubias y Leyva volt. A híres segóviai püspök ebben a munkájában a kasztíliai maravedí leértékelését vizsgálja, és nagy mennyiségű statisztikai adatot gyűjt az árak kialakulásáról. Habár a pénz
mennyiségi elméletének lényeges elemei már megjelentek Covarrubias értekezésében is, még mindig híján voltak az egyértelmű monetáris elméletnek.3 1556-ban for2 Elsősorban

lásd Marjorie Grice-Hutchinson kutatását, melyet F. A. Hayek irányítása alatt publikált: The School of Salamanca: Readings in Spanish Monetary Theory, 1544–1605; Rothbard, „New
Light on the Prehistory of the Austrian School”, 52–74. oldal; Alejandro A. Chafuen, Christians
for Freedom: Late-Scholastic Economics (San Francisco: Ignatius, 1986), 74–86. oldal. Marjorie
Grice-Hutchinsonnal kapcsolatban lásd Fabián Estapé elismerő megjegyzéseit, Schumpeter könyvének harmadik spanyol kiadásának bevezetőjében: The History of Economic Analysis (Historia del
análisiseconómico [Barcelona: Editorial Ariel, 1994], xvi–xvii. oldal).
3 Az Omnia opera kiadást használtuk, melyet 1604-ben adtak ki Velencében. Az első kötetben megtalálható Diego de Covarrubias értekezése, melynek címe: Veterum collatio numismatum, cum his, quae
modo expenduntur, publica, et regia authoritate perpensa (669–710. oldal). Davanzati gyakran idézi
ezt az írást, és Ferdinando Galiani ugyanígy tesz híres munkája, a Della moneta második fejezetében,
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dult elő először, hogy Martín de Azpilcueta egyértelműen kijelentette, hogy az árak
emelkedését, vagy a vásárlóerő csökkenését a pénzkészlet növekedése okozza, mely
az Amerikából Kasztíliába áramló nemesfémeknek volt köszönhető.
Martín de Azpilcueta leírása az árak és a pénzmennyiség összefüggéséről tényleg hibátlan:
Azokon a területeken, ahol komoly pénzhiány van, minden más eladható árucikk, sőt az
emberi munka is kevesebbe kerülnek, mint ott, ahol bőségesen van pénz. Például a tapasztalat azt mutatja, hogy Franciaországban, ahol kevesebb pénz van forgalomban, mint
Spanyolországban, a kenyér, a bor, a ruhaneműk és a munka sokkal kevesebbe kerülnek;
és még amikor kevesebb is volt a pénz Spanyolországban, az eladható árucikkek és az
emberi munka sokkal kevesebbe kerültek, mint miután Indiát felfedezték és az elárasztotta Spanyolországot arannyal és ezüsttel. Ennek oka, hogy a pénz többet ér, amikor kevés
van belőle, mint amikor bőségesen áll rendelkezésünkre.4

A salamancai iskola pénzügyi elméletet vizsgáló alapos és részletes tanulmányaival
összehasonlítva, az idáig igen kevés próbálkozás történt arra irányulóan, hogy
elemezzék és kiértékeljék a tudósok álláspontját a banktevékenységet illetően.5
Azonban a salamancai gondolkodók mélyreható elemzéssel szolgáltak a bankgyakorlatról, és összességében előfutárai voltak azoknak a különböző elméleti álláspontoknak, melyek több mint két évszázaddal később újra megjelentek a banking iskola
és a currency iskola tagjai közt folyó vitában.
A 2. fejezetben említettük már a részleges tartalékkal működő banktevékenység
kemény kritikáját, melynek Doctor Saravia de la Calle adott hangot Instrucción de
mercaderes című könyvének utolsó fejezetében. Hasonlóképp, bár kevésbé kritikusan Martín de Azpilcueta és Tomás de Mercado vállalkozott egy olyan banktevékenység precíz elemzésére, mely magában foglal egy jegyzéket a tisztességes és törvényes
banki letét előírásairól. Ezekre a korai írókra tekinthetünk úgy, mint a salamancai iskolán belül hosszan fejlődő currency iskola legelső tagjaira. Ezek a tudósok szilárd, konzisztens álláspontot képviseltek a bankletétszerződéseket érintő előírásokat illetően,
és ugyanígy kritikus és elővigyázatos hozzáállást a banktevékenységekkel szemben.
a 26. oldalon. Carl Menger szintén hivatkozik Covarrubias tanulmányára a Principles of Economics
(New York and London: New York University Press, 1981) című könyvben.
4 Azpilcueta, Comentario resolutorio de cambios, 74–75. oldal. Mindamellett Nicholas Copernicus
csaknem 30 évvel megelőzte Martín de Azpilcuetát, mivel már ekkor megfogalmazta (jóval kezdetlegesebb formában) a pénz mennyiségi elméletét De monetae cudendae ratio (1526) című művében. Lásd
Rothbard, Economic Thought Before Adam Smith, 165. oldal.
5 Lásd például Francisco Gómez Camacho kommentárját a Luis de Molina könyvéhez (La teoría
del justo precio, Madrid: Editora Nacional, 1981. 33–34. oldal) fűzött bevezetésében; Sierra Bravo
megjegyzéseit az El pensamiento social y económico de la escolástica desde sus orígenes al comienzo
del catolicismo social első kötetének 214–237. oldalán; Francisco Belda cikkét, mellyel részletesen
foglalkozunk a következő oldalakon; és a legaktuálisabb cikket, melyet Huerta de Soto írt „New Light
on the Prehistoryof the Theory of Banking and the School of Salamanca” címmel.
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A gondolkodók egy másik csoportjának élén Luis de Molina állt, és tagjai voltak még Juan de Lugo, Leonardo de Lesio és bizonyos mértékben Domingo de Soto
is. Ahogyan azt a 2. fejezetben állítottuk, ezek a szerzők Molina példáját követték és hozzá hasonlóan csak gyönge jogi alapot követeltek a pénzügyi bankletétszerződésekhez, és elfogadták a részleges tartalékú gyakorlatot. Érvelésük szerint
egy ilyen szerződés inkább egy „bizonytalan” vagy kockázatos kölcsön, mint letét.
Nem áll szándékunkban megismételni minden Molina álláspontja ellen szóló érvet
a bankletétszerződéseket illetően; elegendő azt mondani, hogy széles körben elterjedt tévedés az ő álláspontjának támogatása, mely a középkori szövegmagyarázókig és a depositum confessatum, azaz a szabálytalan letétek intézményének magyarázatához vezethető vissza. Ami jelenleg minket érdekel az az a tény, hogy a tudósok ezen második csoportja sokkal elnézőbb volt kritikáiban a bankárokkal, és eljutott a részleges tartalék beigazolásáig. Így összességében nem túlzás ezt a csoportot a
salamancai iskolán belül működő, korai banking iskolaként emlegetni. Ahogyan azt
angol és európai örököseik tették majd századokkal később, e gondolkodásmód képviselői a hagyományos jogi alapelvek egyértelmű megszegésével nemcsak egyengették a részleges tartalékú banktevékenység útját, hanem úgy hitték, ez kimondottan nagy hasznára válik majd a gazdaságnak.
Holott Luis de Molina érvelése a banki szerződésekkel kapcsolatban igencsak ingatag elméleti alapokon nyugszik, és bizonyos értelemben visszafejlődést mutat a
salamancai iskola más tagjainak álláspontjához képest, meg kell jegyeznünk, hogy
Molina volt az első a banking iskola hagyományában, aki észrevette, hogy a csekkek
és bizonyos mennyiségű követelések kiﬁzetésre jogosító dokumentumok a letétek ellenében teljesen ugyanazt a szerepet töltik be, mint a készpénz. Így nem igaz, habár
széles körben elfogadott, hogy a banking iskola 19. századi angol gondolkodói lettek
volna az elsők, akik felfedezték, hogy a bankokban elhelyezett látra szóló letétek teljes
egészükben a pénzkészlet egy részét alkotják, és így hasonló hatással vannak a gazdaságra, mint a banki váltók. Luis de Molina már két évszázaddal korábban Tratado
sobre los cambios című művében egyértelműen megvilágította ezt a tényt. Kijelenti:
Az emberek kétféleképpen ﬁzetnek a bankároknak: egyrészt készpénzzel, amikor pénzérméket adnak a kezükbe, másrészt váltókkal vagy bármilyen más intézvényekkel, melyeknek jogcímén az, aki az intézvényt ﬁzeti, a bank letétesévé válik az intézvény értékének
megfelelően, amit annak a személynek a számlájára ﬁzetnek, aki letétbe helyezi az intézvényt a bankban.6

Molina félreérthetetlenül hivatkozik bizonyos dokumentumokra, melyeket chirographis pecuniarumnak, azaz írott pénznek nevez, és melyeket számos piaci ügyletkötés során fizetőeszközként használtak. Tehát:

6 Molina, Tratado
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Habár számos tranzakciót készpénzben bonyolítanak, legtöbbjük olyan dokumentumok
segítségével történik, amelyek igazolják, hogy a bank valakinek pénzzel tartozik, vagy
hogy valaki így állapodik meg a ﬁzetésről, és a pénz a bankban marad.

Továbbá Molina jelzi azt is, hogy ezek a csekkek „látra szóló” csekk formájában
vannak nyilvántartva: „A »látra szóló« kifejezést általában ezekre a kifizetésekre
használják, mert a pénzt abban a pillanatban kell kifizetni, amikor az intézvény
bemutatásra és leszámolásra kerül.”7
Molina már jóval Thornton 1797-es és Pennington 1826-os műveinek megjelenése előtt megfogalmazta azt az alapvető gondolatot, miszerint a piacon folytatott
pénzügyi tranzakciók összessége nem kivitelezhető olyan pénzösszeggel, amely gazdát cserél a piacon, hacsak azok nem a bankok által letétekként létrehozott pénzek
és a letétesek által kibocsátott csekkek ezekkel a letétekkel szemben. Következésképpen, a bankok tevékenységének eredménye új pénzmennyiség semmiből való teremtése, melyet az ügyletkötések során használnak. Molina egyértelműen kijelenti:
A legtöbb ügyletkötés előzetesen jön létre [köttetik meg], melyekhez aláírt dokumentumokat használnak, mivel nem áll rendelkezésre elég pénz ahhoz, hogy a nagy mennyiségű eladó árut a piacon készpénzért adják el.8

Végül, Molina éles különbséget tesz azon műveletek közt, melyek egy kölcsön biztosítását foglalják magukban – mivel egy letét kifizetését ideiglenesen elhalasztják
–, és azok közt, melyeket készpénzben, csekkeken vagy bankletéteken keresztül kiviteleznek. Molina az alábbi következtetést vonja le:
Fel kell hívnunk a ﬁgyelmet arra, hogy egy áru sem tekinthető hitelből megvásároltnak,
ha az összeget egy bankszámláról hívják le, még akkor sem, ha azonnali készpénzﬁzetés nem történik; ami a bankárt illeti, legkésőbb a piaci nap végén ki kell ﬁzetnie a tartozást készpénzben.9

Juan de Lugo a maga részéről szigorúan ragaszkodik Molina tételéhez és nézeteihez,
miszerint a bankletét, „bizonytalan” vagy kockázatos kölcsönnek számít, melyet a
bankár saját üzletkötései során használ egészen addig, amíg a letétes követelést nem
nyújt be arra.
Molina és Lugo olyannyira össze vannak zavarodva a bankletétszerződések jogalapját illetően, hogy kijelentik: az érintett feleket illetően különböző lehet a jogi
jelleg (azaz valami egyidejűleg lehet letét a letétes számára, és kölcsön a bankár
számára). E két gondolkodó nyilvánvalóan nem tekinti ezt az álláspontot ellentmon7 Ugyanott,
8 Ugyanott,
9 Ugyanott,
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dásosnak, és a bankárok tevékenységével kapcsolatosan megelégszenek azzal, hogy
megfontolt viselkedésre intik őket, így a nagy számok törvénye alapján ﬁzetőképességük mindig elegendő lesz ahhoz, hogy a letétek visszatérítésével kapcsolatos „fogyasztói” követelményeket kielégítsék. Nem ismerik fel, hogy az általuk említett
egfontoltság mércéje nem egy objektív kritérium a bankárok tevékenységének megfelelő irányítására. Ez semmi esetre sem vág egybe a bankárok azon képességével,
hogy bármikor visszatérítsenek minden rájuk bízott letétet. Molina és Lugo maguk is
rámutatnak arra, hogy a bankárok „halálos bűnt” követnek el, amikor letéteseik tőkéjét használják spekulatív és elővigyázatlan módon, még akkor is, ha az effajta tevékenységek jól végződnek és a bankárok képesek időben visszatéríteni letéteseik pénzét.10 A megfontoltság mércéje nem kielégítő feltétel: egy bankár lehet nagyon megfontolt, még ha nem is túlzottan jó megﬁgyelő, vagy érheti ügyletkötései során balszerencse, így amikor ﬁzetésre kerül sor, híján van a megfelelő ﬁzetőképességnek és
nem képes visszaﬁzetni a letéteket.11 Mi akkor hát a megfontoltság elfogadható mértéke? Erre a kérdésre egyértelmű, hogy nincs olyan objektív válasz, mely a banktevékenységet irányítani tudná. Továbbá, ahogyan azt a korábbi fejezetekben láttuk, a
nagy számok törvénye nem alkalmazható a részleges tartalékkal működő banktevékenységre, mivel az ilyen banki gyakorlatban foglalt hitelexpanzió a gazdasági fellendülések és recessziók körkörösen visszatérő folyamatához vezet, melyek állandó nehézségeket okoznak a bankároknak. Sőt, maguk a bankügyletek is válságokat
okoznak a ﬁzetőképességben, és így a bankok széles körben elterjedt ﬁzetésképtelenségéhez vezetnek. Amikor pedig beüt a krízis, nagyon is lehetséges, hogy a bank
képtelen ﬁzetni, azaz beszünteti a kiﬁzetéseket, és még ha végül minden hitelezője olyan szerencsés is lesz, hogy megkapja pénzét, ez a legjobb körülmények között
is csak egy hosszas felszámolási eljárás után történik meg, melyben a letétesek szerepe módosul. Elveszítik pénzük azonnali elérhetőségét, és kényszerkölcsönzőkké
válnak, akiknek nincs más választásuk, mint elhalasztani letétjeik visszaigénylését,
amíg a felszámolás véget nem ér.
Tomás de Mercadót kétségtelenül ösztönözték a fenti gondolatok, amikor hangsúlyozta, hogy Molina és Lugo megfontoltsági alapelvei olyan célkitűzések voltak,
melyeket a gyakorlatban egyetlen bank sem teljesített. Úgy tűnik, mintha Tomás de
Mercado tisztában lett volna azzal, hogy a bankok garantált ﬁzetőképességének útmutatóját nem alkothatják ilyen alapelvek. Másfelől, ha ezek az alapelvek nem bizonyulnak hatékonynak a ﬁzetőképesség és likviditás következetes elérésében, a rész-

10 Talán Juan de Lugo az, aki a legegyértelműbben és leginkább lényegre törően fogalmazza meg ezt

az alapelvet, ahogyan azt a 2. fejezetben is olvashattuk.
11 Más szóval egy bankár talán elkövet különböző vállalkozói melléfogásokat – melyek a nagy számok törvénye alapján nem biztosíthatóak –, amik komoly vállalkozói veszteségekkel végződnek függetlenül a bankár által mutatott megfontoltság mértékétől. A „tiszta hiba” fogalmával kapcsolatban lásd
Israel Kirzner, „Economics and Error”, in: Perception, Opportunity and Profit (Chicago: University of
Chicago Press, 1979), 8. fejezet, 120–136. oldal.
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leges tartalékkal működő bankrendszer nem lesz képes minden helyzetben teljesíteni kötelezettségeit.
Két jezsuita közgazdász megvizsgálta a banktevékenységre vonatkozó skolasztikus doktrínát; egyikőjük ezt a banking iskola nézőpontjából tette, másikuk pedig
a currency iskola szempontjából. Az első a spanyol Francisco Belda, az „Ética de la
creación decréditos según la doctrina de Molina, Lesio y Lugo” írója volt.12 Belda
atya nyilvánvalónak tartja, hogy:
Molina leírásából kikövetkeztethető, hogy a bankárok esetében valóban kölcsönteremtésről van szó. A bankok beavatkozása korábban nem létező vásárlóerő létrehozásához
vezetett. Ugyanazt a pénzt egyidejűleg kétszer használják fel: a bank használja ügyletkötései során, miközben a letétes is használja azt. Ennek végeredménye, hogy a forgalomban lévő csereeszközök mennyisége többszöröse a keletkezésükkor jellemző valódi pénzmennyiségnek, és a bank hasznot húz mindezekből a műveletekből.

Továbbá Belda szerint Molina hiszi, hogy
a bankok ügyfeleik letétjeit használva ésszerű üzletet tudnak kötni, egészen addig, amíg
ezt megfontoltan teszik, és nem kockáztatják azt, hogy saját kötelezettségeiket nem tudják teljesíteni időben.13

Ezenkívül Belda azt is kijelenti, hogy Juan de Lugo bemutat
egy átfogó elemzést a pénzváltók és bankárok üzleti gyakorlatáról. Ebben nyíltan helyesli a hitelteremtést, habár a létrehozott hitel formai megjelenése nélkül. A bankok ügyfeleik letétjeivel üzletelnek, akik ugyanebben az időben feladják saját pénzük használatát. A
bankok kiterjesztik a ﬁzetőeszközöket kölcsönökön keresztül, kereskedelmi váltók leszámítolásával és más gazdasági tevékenységekkel, melyeket harmadik felek pénzével kiviteleznek. A végeredmény, hogy a piaci vásárlóerő magasabb lesz, mint a készpénzletét
létrejöttekor képviselt érték.14

Belda nyilvánvalóan helyesen vonja le a következtetést, hogy a banktevékenységre
nézve a skolasztikusok doktrínái közül Molina és Lugo tanai a legelőnyösebbek.
Azonban bírálnunk kell Belda atyát, amiért nem magyarázza meg a salamancai
iskola más tagjainak, mint például Tomás de Mercado, illetve különösen Martín de

12 Megjelent a Pensamiento című, negyedévente a Facultades de Filosofía de la Compañía de Jesús

en España által kiadott, filozófiai kutatással és információkkal foglalkozó folyóirat 19. számában
(1963. január–március): 53–89. oldal.
13 Belda, „Ética de la creación de créditos según la doctrina de Molina, Lessio y Lugo”, 63. és 69.
oldal.
14 Ugyanott, 87. oldal. Belda Juan de Lugo Disputationum de iustitia et iure című műve 2. kötete 28.
cikkelyének 5. bekezdésére utal.
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Azpilcueta és Saravia de la Calle álláspontját, akik, mint tudjuk, sokkal kíméletlenebb
és kritikusabb bírái a banktevékenység intézményének. Továbbá Belda elemzését
Molina és Lugo keynesiánus gazdasági elveken alapuló közreműködésére alapozza,
amely perspektíva nemcsak figyelmen kívül hagyja a hitelexpanzió által a termelői
struktúrára gyakorlott összes káros hatást, hanem az effajta szokásokat felettébb
kedvezőnek titulálja, mondván, hogy azok növelik a „tényleges keresletet” és az állami
bevételt. Ebből kifolyólag Belda magáévá teszi a keynesiánus elveket és a banking
iskola nézőpontját, míg a salamancai iskola tagjai közül csak azok közreműködését
veszi górcső alá, akik a legkevésbé szigorúak a pénzügyi bankletétek jogi igazolását
illetően, és így a leginkább hajlamosak a részleges tartalékú banktevékenység
védelmére.
Ugyanakkor egy másik kiemelkedő jezsuita, Bernard W. Dempsey atya, az Interestand Usury15 című közgazdasági tanulmány írója művében szintén a salamancai
iskola tagjainak banki ügyletekkel kapcsolatos álláspontját vizsgálja. Dempsey atya
elméleti tudására alapozva írta meg a pénz, a tőke és a gazdasági ciklusok témájával foglalkozó tanulmányát, és sokkal szilárdabb alapot képvisel, mint amire Belda
atya épített.16
Furcsamód Dempsey nem fejleszti tovább tézisét a banktevékenység ellen kiálló tagok (Saravia de la Calle, Martín de Azpilcueta, és Tomás de Mercado) nézeteinek elemzésével; ehelyett a bankügyletekre nézve „megengedő” írásokra koncentrál (Luis de Molina, Juan de Lugo és Lesio). Dempsey elkészít egy szövegmagyarázatot ezen írók műveiből, és arra a következtetésre jut, hogy a részleges tartalékkal
működő banktevékenység nem volna törvényes, még saját tantételeik szempontjából
sem. Ezek a salamancai írók az uzsoráskodással kapcsolatban megvédenek bizonyos
hagyományos alapelveket, Dempsey az ilyen alapelvek banktevékenységre és ennek
gazdasági következményeire való vonatkoztatásával támasztja alá következtetését,
melyek – bár e skolasztikusok idején még ismeretlenek – Mises és Hayek elméleti munkáiban már napvilágra kerültek, még mielőtt Dempsey elkészítette tanulmányát. Sőt, habár el kell ismernünk, hogy Molina és Lugo a banktevékenységre nézve előnyösen jártak el, Dempsey nyíltan kijelenti, hogy a semmiből teremtett bankkölcsönök a részleges tartalék mellett előidézik az előzetes önkéntes megtakarítás
vagy áldozatvállalás támogatása nélküli vásárlóerő létrehozását. Ennek eredményeképp nagyszámú harmadik fél szenved jelentős kárt, akik köszönhetően a bankok

15 Dempsey,

Interest and Usury. Jeleznünk kell, hogy Belda cikkét valójában Dempsey – ebben a
könyvben megjelenő – gondolatainak keynesiánusi kritikájának szánta. Köszönettel tartozunk James
Sadowsky professzornak (Fordham University), akitől megkaptuk Dempsey könyvének egy másolatát,
amit korábban képtelenek voltunk fellelni Spanyolországban.
16 Dempsey atya könyvéhez írt bevezetőjében Schumpeter nyomatékosan hangsúlyozza Dempsey
mélyreható elméleti tudását és hiánytalan jártasságát Ludwig von Mises, FriedrichA. Hayek, Wicksell,
Keynes és mások gazdasági tantételeiről. Emellett Schumpeter The History of Economic Analysis című
monumentális munkájában. is elismerően említi Dempsey-t.
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inﬂációs bővítésének pénzegységeik vásárlóerejének csökkenését látják.17 Dempsey
szerint a vásárlóerő semmiből való létrehozása – mely mások számára semmilyen
előzetes veszteséget nem von maga után – sérti a Molina és Lugo által lefektetett elengedhetetlen jogi alapelveket, és ebben az értelemben elítélendő. Dempsey egyértelműen kijelenti:
Ebből levonhatjuk azt a következtetést, hogy egy 17. századi skolasztikus szemében a
modern monetáris problémákat illetően kedvező volna egy 100%-os tartalékú terv, vagy
egy időlimit a pénz érvényességére vonatkozólag. Egy rögzített pénzkészlet, vagy egy kizárólag a céloknak megfelelően és kiszámolt feltételek mellett változtatott pénzkészlet
szükséges feltétele egy jelentős és igazságos pénzértékhez.18

Dempsey ragaszkodik ahhoz, hogy a bankok hitelexpanziója csökkenti a pénz
vásárlóerejét, és ebből kifolyólag a bankok hajlamosak a letéteket egyre inkább csökkenő vásárlóerővel rendelkező pénzegységekben visszatéríteni. Ez vezeti el őt ahhoz
a következtetéshez, hogy ha a salamancai iskola tagjai birtokában volnának egy
részletes, elméleti magyarázatnak a gazdasági folyamatok működéséről és azokról
a következményekről, amiket a részleges tartalékkal működő banktevékenység von
maga után, akkor még Molina, Lesio és Lugo is elítélné ezeket a gazdasági folyamatokat, mint az intézményi uzsoráskodás áttekinthetetlen, káros és törvénytelen
formáját.
Most, hogy kielemeztük a salamancai iskola tagjai által képviselt fő álláspontokat, megnézzük, hogy a későbbi évszázadok során hogyan gyűjtötték össze és fejlesztették tovább ötleteiket mind az európai kontinensen, mind pedig az angolszász
gondolkodók földjén.

17 „A hitelexpanzió mindenféle forgalomban lévő eszköz – mellyel a bank kereskedik – értékcsökkenésével végződik. Az árak emelkednek, a vagyon értéke emelkedik. A bank tartozását úgy rendezi,
hogy a letétet kisebb értékű valutában fizeti ki… Egy skolasztikus szerző senkit nem ítélne el uzsoráskodás bűntette miatt. De a folyamat az uzsoráskodáshoz hasonlóan működött; ismét a megtervezett vagy
intézményi uzsoráskodással találjuk szemben magunkat… A modern helyzethez, melyhez a gondolkodók a természetes és pénzbeli kamat eltérésének, a megtakarítás és befektetés eltérésének, valamint a
bevételek elrendezésének és a kényszerű kihelyezések fenntartható formáinak közti különbség fogalmait bevezették, mindegyiknek kellő közös alapja van, késő középkori elemzésekkel, melyek szavatolják az „intézményi uzsoráskodás” kifejezését az ezelőtt, a fenti fogalmakban leírt megmozdulásokkal
kapcsolatosan.” (Dempsey, Interest and Usury, 225. és 227–228. oldal [kiemelés tőlem].)
Röviden Dempsey egyszerűen Juan de Mariana elméletét alkalmazza a banktevékenységre vonatkozólag, mely Tratado y discurso sobre la moneda de vellón című művében található.
18 Dempsey, Interest and Usury, 210. oldal.
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Az angolszász világ válasza a bankpénzekkel kapcsolatos
felvetésekre
Habár egy teljes körű elemzés a pénzügyi gondolkodás fejlődéséről – a skolasztikusoktól kezdve egészen az angol klasszikus iskoláig – túlmutat könyvünk lehetőségein,19 mégis helyénvaló röviden reflektálnunk a részleges tartalékú banktevékenységről szóló gondolatok fejlődésére, egészen addig, amikor hivatalosan is kialakul az
ellentét a banking iskola és a currency iskola között a 19. századi Angliában.
A salamancai iskola tagjai által megfogalmazott eredeti pénzügyi eszmék később
elnyerték az olasz Bernardo Davanzati20 és Geminiano Montanari támogatását, kiknek könyvét (La Moneta) 1683-ban adták ki.21 Ezek a gondolkodók tanulmányaikban a salamancai iskola eredményeit teszik kiindulási ponttá, és folytatják a pénz
mennyiségi elméletének kidolgozását, melyet Azpilcueta és más skolasztikusok fogalmaztak meg. Habár ez az új pénzügyi eszmeáramlat alapjában véve Sir William
Petty (1623–1687),22 John Locke (1632–1704),23 és mások munkái nyomán hamar
elterjedt Angliában, majd csak John Law, Richard Cantillon és David Hume írásai
lesznek azok, melyeket – tekintettel a pénzügyi problémákra és a reálgazdasági szerkezetre – közvetlen összefüggésbe tudunk hozni a részleges tartalékú banktevékenységgel kapcsolatban felvetett problémákkal.
John Law-ra (1670–1729) hivatkoztunk már másutt is ebben a könyvben: a 2.
fejezetben kiemeltük szokatlan személyiségét, csakúgy mint utópisztikus, inﬂációt támogató pénzügyi javaslatait. Habár volt néhány igazán értékes és eredeti észrevétele, mint például Locke, a pénz eredetéről alkotott nominalista, formalista
19 Ennek a monetáris történetnek egy briliáns és tömör elemzését az „English Monetary Policy and

the Bullion Debate”, címmel találhatjuk meg F. A. Hayek The Collected Works című műve harmadik kiadásának 9–14. fejezeteiben (3. rész). Lásd még D. P. O’Brien, The Classical Economists (Oxford: Oxford University Press, 1975), 6. fejezet; és Rothbard, Classical Economics, 5. és 6. fejezet.
20 Davanzati könyvének angol nyelvű fordítása 1969-ben jelent meg, Discourse upon Coins címmel
(London: J. D. and J. Churchill, 1969).
21 Montanari könyvének eredeti címe La zecca in consulta di stato volt, és La moneta címmel nyomtatták újra, a Scrittori classici italiani di economía política (Milan: G. Destefanis, 1804) harmadik kiadásában.
22 Lásd Sir William Petty „Quantulumcumque Concerning Money” című 1682-es írását, in: The
Economic Writings of Sir William Petty (New York: Augustus M. Kelley, 1964), 1. kiadás, 437–448.
oldal.
23 Locke monetáris elméletről szóló írásai: „Some Considerations of the Consequences of the
Lowering of Interest, and Raising the Value of Money” (London: Awnsham és John Churchill, 1692) és
„Further Considerations Concerning Raising the Value of Money” (London: Awnsham és John Churchill, 1695). Mindkettőt újranyomtatták, in: The Works of John Locke, 12. kiadás (London: C. and J.
Rivington, 1824), továbbá a Several Papers Relating to Money, Interest, and Trade, Etcetera (New
York: Augustus M. Kelley, 1968). Locke volt az első, aki Angliában bevezette azt a gondolatot, miszerint a pénzegység értékét végtére is a forgalomban lévő pénzt mennyisége határozza meg.
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elméletéről24 írt kritikája, John Law tett először próbálkozást arra, hogy az elméleti
tekintély látszatával ruházza fel azt a téves és közkedvelt gondolatot, miszerint a
forgalomban lévő pénz mennyisége mindig serkenti a gazdasági tevékenységet.
Valójában, abból a helyes kezdeti feltételezésből kiindulva, hogy a pénz mint széles
körben elterjedt, elfogadott csereeszköz serkenti a kereskedelmet és ösztönzi a munkamegosztást, Law arra a téves következtetésre jut, hogy minél nagyobb a forgalomban lévő pénz mennyisége, annál nagyobb az ügyletkötések száma és annál magasabb a gazdasági tevékenység foka. Ami ezután következik, tantételében ismét
egy fatális hibát rejt, név szerint azt a meggyőződést, miszerint a pénzkészletnek
mindig meg kell felelnie bizonyos igényeknek: a lakosok számából és a gazdasági
termelékenység mértékéből adódóknak. Ez magában foglalja, hogy amíg a forgalomban lévő pénz mennyisége nem tart lépést a gazdasági tevékenységgel, utóbbi csökkenni fog, ami pedig fokozott munkanélküliséghez vezet.25 Law ezen elméletét később kétségbe vonták Hume és az osztrák iskola gondolkodói, ámde ilyen
vagy olyan formában máig „életben van” nemcsak a 19. századi banking iskola gondolkodóinak munkáin keresztül, hanem számos modern monetarista és keynesiánus
gondolkodó által is. Röviden összefoglalva Law Skócia alacsony szintű gazdasági
tevékenységét a „csökkentett” pénzkészletnek tudja be, és így logikusan a merkantilista iskola elméleti következtetéseire jut. Ezen okból kifolyólag Law bármely
gazdaságpolitika elsődleges céljaként jelöli meg a forgalomban lévő pénz mennyiségének növelését. E célt 1705-ben valóra is kívánta váltani, olyan papírpénz kibocsátásával, mely akkor a legfontosabbá váló ingatlanvagyon támogatását élvezte:
a földét.26 Law később meggondolta magát, és gazdaságpolitikája középpontjába
a részleges tartalékkal működő banktevékenység létrehozását állította, ami, a fémpénzre váltható papírpénz bevezetésén keresztül várhatóan megnöveli a pénzkészletet, ahogyan arra szükség van bármilyen helyzetben a gazdasági tevékenység fenntartása és támogatása érdekében. Nem áll szándékunkban elmerülni a Law javaslata által generált inﬂációs fellendülés részleteiben, ami a 18. századi Franciaországot
sújtotta, sem pedig a teljes rendszer összeomlásának elemzésében – mely nagymértékű társadalmi és gazdasági károkat okozott az államnak.

24 Nem

szabad elfelejtenünk, hogy Carl Menger szerint Law volt az első, aki helyesen fogalmazta
meg a pénz eredetéről szóló evolucionista elméletet.
25 Lásd John Law, Money and Trade Considered: With a Proposal for Supplying the Nation with
Money (Edinburgh: A. Anderson, 1705; New York: Augustus M. Kelley, 1966). Law szavaival élve:
„A pénz mennyisége egy államon belül összhangban kell hogy legyen a lakosok számával… Egymillió egység csak bizonyos számú embernek képes munkát adni… egy nagyobb összeg több embernek
teremt lehetőséget a munkára, mint egy kisebb összegű pénz, és a pénzkészlet minden egyes csökkentése azonos arányban lejjebb viszi a foglalkoztatottság fokát.” (Hayek, „First Paper Money in Eighteenthcentury France”, in: The Trend of Economic Thinking, 10. fejezet, 158. oldal.)
26 Lásd John Law Essay on a Land Bank című művét Antoin E. Murphy szerkesztésében (Dublin:
Aeon Publishing, 1994).
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John Law egyik kortársa a bankárkolléga, Richard Cantillon volt (kb. 1680–
1734), akinek élettörténetét és tevékenységét már bemutattuk. Tőzsdespekulánsként
és bankárként Cantillon is rendelkezett az elméleti elemzéshez szükséges rálátással. Igencsak fontos tanulmányt írt a forgalomban lévő pénz mennyiségi növekedésének árakra gyakorolt hatásáról, amely hatás először bizonyos áruk és szolgáltatások áraiban realizálódik, és fokozatosan terjed át az egész gazdasági rendszerre.
Ennél fogva Cantillon hasonlóan érvelt, mint azt Hume teszi majd később: a pénzmennyiség ingadozásai jórészt a relatív árstruktúrára hatnak, nem pedig az általános
árszínvonalra. Cantillon, mint elsősorban bankár, helyet adott a részleges tartalékkal
működő banktevékenységnek, és a letétesek által, az egymástól nem megkülönböztethető, helyettesíthető eszközök szabálytalan letéteként rájuk bízott bármilyen pénz
vagy értékpapír önérdekű használatának. Híres munkájának (Essai sur la nature
du commerce en général) harmadik részében a hatodik fejezet („Des Banques, et
de leur credit”) tartalmazza a részleges tartalékkal működő banktevékenység első
elméleti elemzését, melyben Cantillon nemcsak igazolja az intézmény létjogosultságát, de arra a következtetésre jut, hogy a bankok normál körülmények között könynyedén folytatják le az ügyletkötéseket 10 százalékos készpénztartalékkal. Cantillon
kijelenti:
Ha valaki tartozik egy másik embernek egyezer unciával, bankutalvánnyal fog ﬁzetni ez
után az összeg után. Meglehet, hogy a másik személy nem fogja követelni a pénzt a bankártól, hanem megtartja az utalványt és alkalomadtán átruházza azt egy harmadik félre
kiﬁzetésként. Így a kérdéses utalvány többször is gazdát cserélhet, hogy nagyobb összegű kiﬁzetéseket bonyolítsanak vele, anélkül hogy bárki is követelné a pénzt a bankártól
hosszú ideig. Aligha lesz olyan, aki a teljes bizalmatlanság vagy kisebb összegű kiﬁzetés szükségessége miatt követelné az összeget. Ebben az első esetben a bankár készpénze nem képezi az ügylet 10 százalékát sem.27

Cantillont követően néhány érdekes pénzügyi elemzés kivételével (Turgot, Montesquieu és Galiani)28 Hume munkásságáig nem jelenik meg számottevő munka a
banktevékenységekkel kapcsolatban.
David Hume (1711–1776) tudományos munkásságát pénzügyi témában három
rövid, ámde átfogó és tanulságos munkája tartalmazza: „Of Money”, „Of Interest” és
„Of the Balance of Trade” címmel.29 Hume külön elismerést érdemel, amiért sikeresen cáfolta John Law merkantilista téveszméit úgy, hogy bebizonyította, a forgalomban lévő pénz mennyisége irreleváns a gazdasági tevékenységre nézve. Sőt Hume
amellett érvel, hogy a forgalomban lévő pénz mennyisége lényegtelen, és végül is
csak a névleges árak várható alakulását befolyásolja, ahogyan azt a pénz mennyi27 Cantillon, Essai sur la nature du commerce en général, 399–400. oldal (kiemelés tőlem).
28 Ferdinando Galiani Davanzati és Montanari nyomdokában jár, és írásai (melyek a Della moneta

című könyvében találhatóak) vetekednek Cantillon és Hume munkásságával.
29 Lásd Hume, Essays: Moral, Political and Literary, 281–327. oldal.
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ségi elmélete kimondja. Hume-ot idézve: „A pénzmennyiség nagyobb vagy csekélyebb jelenléte nem bír jelentőséggel, mivel az áruk árát mindig a pénz mennyiségéhez szabott arányban határozzák meg.”30 Azonban az, hogy Hume szakmailag nem
megfelelően igazolta, hogy a pénz mennyisége lényegtelen, nem akadályozta meg őt
abban, hogy helyesen felismerje, hogy a forgalomban lévő pénz mennyiségének
emelkedése és csökkenése igenis mélyreható következményekkel járnak a valós
gazdasági tevékenységre nézve, mivel ezek a változások mindig elsősorban a relatív
árakat befolyásolják, nem pedig az általános árszínvonalat.
Csakugyan vannak bizonyos üzletemberek, akik elsőként jutnak az új pénzekhez
(vagy recessziót tapasztalnak eladásaikban a pénzkészlet csökkentésének eredményeképp), és így a felvirágzás (vagy recesszió) egy mesterséges folyamata indul el meszszemenő következményekkel a gazdasági tevékenységre nézve. Hume ezt állítja:
Véleményem szerint csak ebben az időintervallumban vagy közbenső helyzetben, a pénz
kézhezvétele és az árak emelkedése között érvényes az, hogy az arany vagy ezüst menynyiségi növekedése kedvező az ipar számára.31

Habár Hume híján van az olyan tőkeelméletnek, mely megmutatja, hogy a pénzmennyiség mesterséges emelkedése károsítja a termelési szerkezetet és recessziót
idéz elő, helyesen szemlélteti azt a folyamatot, ahogy az ilyen emelkedések kezdeti
expanziós hatásai elkerülhetetlen megfordulnak. Hume megkérdőjelezi, hogy a
hitelexpanziós növekedésében és a készpénzkibocsátásban bármilyen hosszú távú
gazdasági előnyt kínálnának: „Emiatt kezdtem kételkedni azokban az előnyökben,
amelyeket a bankok és váltóhitelek nyújtanak, és amiket általában oly nagyra becsül
minden nemzet.”32 Ebből kifolyólag Hume általánosságban elítéli a hitelexpanziót
30 Ugyanott, „Of Money”, 281. oldal. Hume e kulcsfontosságú vizsgálata még ma is elkerüli a figyelmét néhány megkülönböztetett figyelemnek örvendő gazdasági szakembernek, ahogy mindez jól
látszik Luis Ángel Rojo következő állításából:
„Társadalmi szempontból a reálpénzügyi mérlegeknek olyan szinten kellene lenniük, ahol a társadalmi határtermelékenység egyenlő a társadalmi határköltséggel, mely kitermeli – ez egy modern gazdaságban nagyon alacsony költséget jelent. Egyéni szempontból a reálpénzügyi mérlegek teljes birtoklása eléri azt a szintet, ahol az egyéni határtermelékenység – amit az egyszerűség kedvéért egyenlőnek vennénk a társadalmi határtermelékenységgel – egyenlő a pénz formájában tartott vagyon alternatív költségeivel. Amint azt az emberek saját maguk fogják eldönteni, hogy milyen mennyiségű reálpénzmérleget szándékozik fenntartani, a valós összeg várhatóan alacsonyabb lesz, mint az társadalmi
szempontból ideálisnak tekinthető volna.” (Luis Ángel Rojo, Renta, precios y balanza de pagos Madrid: Alianza Universidad, 1976, 421–422. oldal)
Ebben a részletben Luis Ángel Rojo nemcsak úgy tekint a pénzre, mintha az a termelés egyfajta tényezője volna, hanem nem veszi figyelembe azt sem, hogy a pénz mind egyéni, mind pedig társadalmi funkciókat is betölt, mennyiségétől függetlenül. Ahogyan azt Hume megállapította: bármilyen pénzmennyiség lehet optimális.
31 Hume, Essays, 286. oldal.
32 Ugyanott, 284. oldal.
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és kivált a részleges tartalékkal működő banktevékenységet, a banktevékenységen
belül pedig kiáll a 100%-os kötelező tartalék mellett, ahogyan azt a 2. fejezetben már
olvashattuk. Hume következtetése:
Egy kereskedő nemzetnek sem állhat soha érdekében az ilyen hitel mesterséges növelésére törekedni; sőt csak hátrányos helyzetbe hozza őket azáltal, hogy a pénz mennyisége a munkához és árucikkekhez viszonyított természetes arányánál magasabbra emelkedik, és így nő a munka és áruk ára a kereskedő és gyártó felé. Ebből a szempontból egy
bank sem lehet jobb választás annál, mint amelyik a befolyó pénzeket kivétel nélkül befekteti [ez a helyzet az Amszterdami Bankkal], és soha nem szaporítja a forgalomban lévő
pénzt, úgy, ahogy általában szokták: azzal, hogy az arany egy részét visszaforgatja a kereskedelembe.33

Hasonlóan értékes Hume egy másik esszéje, melynek címe „Of Interest”. Az esszé
teljességében azt a merkantilista (keynesiánus) elgondolást kritizálja, miszerint a
pénz mennyisége és a kamatlábak között kapcsolat van. Hume érvelése a következő:
Tételezzük fel, hogy egy csoda folytán, az éj leple alatt Nagy-Britanniában minden ember zsebébe öt font csusszan; ez több mint a duplájára emelné a jelenlegi teljes pénzmennyiséget a Királyságban; pedig sem másnap, sem bármikor máskor nem lenne több
pénzkölcsönző, sem pedig bármilyen változás a kamatokban.34

Hume szerint a pénz befolyása a kamatlábakra csak időleges (azaz rövid távú) akkor,
amikor a pénzmennyiséget hitelexpanzió útján növelik, és elindítanak egy folyamatot, amely ha a végéhez ért, a kamat előző szintre való visszatérését okozza:
A kölcsönzők hitelfelvevők fölé való emelése lesüllyeszti a kamatot; és mindez gyorsabb,
ha azok, akik a nagy pénzösszegeket megszerezték, nem találnak ipart vagy munkát az államban, illetve semmilyen módszert pénzük „munkába állítására”, csak ha kamat ellenében kölcsönadják azt. Azonban csak azután térnek a dolgok vissza az eredeti kerékvágásukba, miután az arany és ezüst ezen új tömegét feldolgozzák, és bejárja az államot; amíg
a nagybirtokosok és új pénztulajdonosok tétlenül éldegélnek és elpazarolják bevételeiket
és a korábbi napi szerződéses adósságot, és ez az adósság átterjed tőkéjükre annak végső
megszűnéséig. Talán az összes pénz még mindig az államon belül van, és érezteti jelenlétét az áremelkedésben. De mivel nincs összegyűjtve nagy mennyiségekben vagy értékpapírokban, a kölcsönvevők és kölcsönadók közti aránytalanság ugyanolyan lesz, mint
megelőzőleg, következésképpen a magas kamat is visszatér.35

Hume két rövid értekezését egyedülállóan tömör és pontos gazdasági elemzésnek
tekinthetjük. Elgondolkodtató, hogy a különböző gazdasági elméletek és a társadalmi
33 Ugyanott,
34 Ugyanott,
35 Ugyanott,

bank_1_tord.indd 464

284–285. oldal.
299. oldal.
305–306. oldal (kiemelés tőlem).

2014.10.02. 11:25:08

A KÖZPONTI ÉS SZABAD BANKTEVÉKENYSÉG ELMÉLETE

465

valóság hogyan alakult volna, ha Keynes és más hasonló írók a kezdetektől fogva
olvasták és értették volna Hume e jelentős észrevételeit, és hogy vajon immunissá
lettek volna-e az idejétmúlt merkantilista eszmékkel szemben, melyek ismételten
megjelennek és mindig új értelmet nyernek.36
Hume-hoz képest Adam Smith értelmezését egyértelmű visszalépésként kell értékelnünk. Nemcsak hogy pozitív véleménnyel van a papírpénzről és bankhitelekről, de nyíltan támogatja a részleges tartalékkal működő banktevékenységet is. Sőt,
Smith kijelenti:
A bank egy kereskedőnek vagy bármilyen vállalkozónak nem tudja megelőlegezni az
egész tőkemennyiséget, amivel kereskedik, sőt jelentős részét sem ennek a tőkének, csak
akkora részét, amit máskülönben köteles volna saját magánál tartani kihasználatlanul és
készpénzben, hogy az esetleges követeléseknek eleget tehessen.37

Az egyetlen korlátozás, amit Smith a látra szóló letétek ellenében adott kölcsönökkel
kapcsolatban említ, az, hogy a bankoknak „megfontoltan” kell használniuk ezeket a
letéteket, mert ha nem körültekintőek, elveszítik ügyfeleik bizalmát, és tönkremennek.
Ahogyan a salamancai skolasztikusok (Molina és Lugo) esetében is láthattuk – akik
a legközelebb jártak a banking iskola nézeteihez –, Smith sem definiálja sehol a
„megfontoltság” ismérveit, és nem látja át az ideiglenes hitelexpanzió – az önkéntes
költségmegtakarítás szintjén felüli – termelői struktúrára gyakorolt káros hatásait.38
36 Hayek

felhívta a figyelmet Keynes meglepő tudásbeli hiányosságaira a gazdasági gondolkodás
történelmével kapcsolatban, a 18–19. századi Anglia monetáris problémáit illetően, és jelezte, hogy
ha Keynes ismeretei mélyrehatóbbak lettek volna, az megkímélt volna minket a keynesiánus doktrínák által képviselt nyilvánvaló visszafejlődéstől. Lásd F. A. Hayek „The Campaign against Keynesian
Inflation”, in: a New Studies in Philosophy, Politics, Economics and the History of Ideas, 231. oldal.
37 Adam Smith, An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, első kiadás 304. oldal. Adam Smith banktevékenységgel kapcsolatos eszméinek fejlődéséről lásd James A. Gherity, „The
Evolution of Adam Smith’s Theory of Banking”, History of Political Economy 3. számának (1994.
ősz): 423–441. oldalát.
38 Edwin G. West jelezte, hogy Perlman úgy hiszi, Smith tisztában volt az önkéntes megtakarításon
felüli hitelexpanzió problémáival, habár képtelen volt megoldást találni a részleges tartalékkal működő
bankolást preferáló szemlélete és a között a szilárd elmélete között feszülő ellentmondásra, miszerint
csakis az önkéntes megtakarítás által támogatott befektetések lehetnek kedvezőek a gazdaság számára.
Lásd Edwin G. West, Adam Smith and Modern Economics: From Market Behaviour to Public Choice
(Aldershot, U.K.: Edward Elgar, 1990), 67–69. oldal.
Pedro Schwartz megemlíti, hogy „Adam Smith nem fejezte ki gondolatait a hitelt és pénzügyeket
érintő kérdésekben olyan egyértelműen, mint Hume tette”, és hogy valójában „számos követőjét félrevezette… azzal, hogy nem mindig határozta meg azokat az alapfeltevéseket, amelyek munkája gerincét
adták”. Pedro Schwartz azt is megemlíti, hogy Adam Smith jóval kevesebbet tudott a banktevékenységekről és készpénzről, mint James Steuart, és azt állítja: „Smith előadásának néhány ismérve talán épp
Steuart Political Economy című könyvét olvasva fogalmazódhatott meg benne”. Lásd Pedro Schwartz
cikkét, „El monopolio del banco central en la historia del pensamiento económico: un siglo de miopía
en Inglaterra”, in: Homenaje a Lucas Beltrán (Madrid: Editorial Moneda y Crédito, 1982), 696. oldal.
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Adam Smitht követően a banktevékenységekről gondolkodók legkiemelkedőbb
tagjai Henry Thornton és David Ricardo voltak. Thornton 1802-ben kiadott egy
könyvet a pénzügyi elméletről, melynek címe An Inquiry into the Nature and Effects
of the Paper Credit of Great Britain volt.39 Thornton egy felettébb precíz elemzést
készített a hitelexpanzió árakra gyakorolt hatásairól a termelői struktúra különböző
szakaszaiban. Még azt is megsejti, hogy bármikor, amikor a banki kamatláb alacsonyabb, mint a nyereséges vállalatok által nyert „középárfolyam”, a pénzkibocsátás
indokolatlanul megemelkedik, ami inﬂációt okoz és hosszú távon recesszióhoz vezet. Thornton feltételezései nemcsak Wicksell elméletét – a kamatok természetes rátájáról – előlegezték meg, hanem az osztrák iskola gazdasági ciklus elméletét is.40
Thornton művét követően a legjelentősebb munka David Ricardo tollából származik, akinek a bankokkal szembeni bizalmatlansága hasonlít Hume-éhoz. Ricardót
tarthatnánk az angol currency iskola hivatalos szülőatyjának is. Tulajdonképpen nyomatékosan elutasította a bankárok által elkövetett korabeli visszaéléseket, és különösen rossz néven vette az alsóbb és középosztálybeliek megkárosítását, azt, amikor a
bankok nem voltak képesek kötelezettségeiket teljesíteni. Ezt a jelenséget a banktevékenység során elkövetett bűntettként könyvelte el, és bár nem látta előre az osztrák
elmélet fejlődését vagy a gazdasági ciklusok körkörös hitelelméletét, legalább megértette, hogy az expanzió és visszaesések mesterséges folyamatai bizonyos banki gyakorlatokból származnak, névlegesen a papírpénz ellenőrizetlen és készpénztámogatás
nélküli kibocsátásából, és e pénz hitelexpanzió által a gazdaságba való bevezetéséből.41 A következőkben részletesen megvizsgáljuk a currency iskola alapelveit, kezdve Ricardóval, majd sorra vesszük a banking iskola főbb tételeit.42

39 Lásd a könyv F. A. Hayek-féle kiadását és a bevezetőt (New York: Augustus M. Kelley, 1978).
40 Hayek, The Trend of Economic Thinking, 194–195. oldal.
41 Schwartz, „El monopolio del banco central en la historia del pensamiento económico: un siglo de

miopía en Inglaterra”, 712. oldal.
42 Ricardo fő elmélete a banktevékenység témájában jól ismert könyvében olvasható, melynek címe:
Proposals for an Economical and Secure Currency (1816). Újranyomtatott változata Piero Sraffa szerkesztésében a The Works and Correspondence of David Ricardo (Cambridge: Cambridge University
Press, 1951–1973) című mű 4. kiadásának 34–106. oldalán található. Ez a The Works negyedik kiadásában – Sraffa szerkesztésében – a 177. oldalon található. Nem szabad elfelednünk, hogy Ricardo soha
nem tanácsolta volna egy kormánynak, hogy az előzetes leértékelések mértékének megfelelően tartsa
fenn leértékelt valutájának egyenértékűségét, ahogyan azt egyértelműen belefoglalja John Wheatleynek 1821. szeptember 18-án írt levelébe (The Works 9. kötetének 71–74. oldalán). Hayek maga írta
1975-ben:
„Gyakran felteszem magamnak a kérdést, hogyan alakult volna a világ gazdasági története, ha az
1925-öt megelőző évek eszmecseréi során egy angol gazdasági szakember felhívta volna a figyelmet
erre a rég közzétett szövegrészre Ricardo leveleiben.” (Hayek, New Studies in Philosophy, Politics,
Economics and the History of Ideas, 199. oldal.)
Valójában a végzetes hiba a britek háborút követő törekvéseiben rejlik: megpróbáltak visszatérni az
aranyalaphoz, melyet az első világháború során hagytak el, és próbálták a fontot korábbi értékén tartani, amelyet a háborús infláció lecsökkentett, ami már megmutatkozott egy igencsak hasonló helyzetben
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A currency iskola és a banking iskola közti ellentét
A salamancai iskola idejétől kezdve, a részleges tartalékkal működő banktevékenység
védelmezői által felhozott népszerű érvek széles körben elterjedtek Angliában a 19.
század első felében, az úgynevezett banking iskola erőfeszítéseinek köszönhetően.43
Ebben az időszakban gondolkodók egy nagy csoportja (Parnell, Wilson, MacLeod,
Tooke, Fullarton stb.) alakult meg, a banking iskola három fő tételét összeszedve és
rendszerezve, név szerint: (a) hogy a részleges tartalékkal működő banktevékenység
jogilag és doktrinálisan igazolt és felettébb kedvező a gazdaság számára; (b) hogy
az ideális pénzügyi rendszer olyan, ami lehetővé teszi a pénzkészlet bővítését a
„kereskedelem szükségleteinek” megfelelően, valamint a népesség- és gazdasági
növekedéshez való nagymértékű igazodást (ez a John Law által már korábban kidolgozott
eszme); és (c) hogy a részleges tartalékkal működő bankrendszer a hitelexpanzión
és árupénz-támogatás nélküli értékpapírok kibocsátásán keresztül lehetővé teszi a
pénzkészlet növekedését, hogy az kielégítse a „kereskedelem szükségleteit” anélkül,
hogy inflációs vagy káros hatásokat gyakorolna a termelői struktúrára.
John Fullarton (kb. 1780–1849) kétségtelenül a banking iskola legkiemelkedőbb
képviselője volt. Az iskola egyik legnagyobb hatású szerzőjeként 1844-ben kiadott
egy sokak által olvasott könyvet On the Regulation of Currencies címmel.44 Ebben
Fullarton kidolgozza azt a híres elméletet, mely később Fullarton-féle visszaáramlási törvényként vált ismertté. Fullarton szerint a részleges tartalékkal működő bankrendszerben értékpapírok formájában kibocsátott hitelexpanzió nem jelent inﬂáci-

(a napóleoni háborúkat követően), melyre David Ricardo több száz évvel korábban felhívta a figyelmet. Ricardo akkor azt állította:
„Soha nem tanácsolnám egy kormánynak, hogy állítsa helyre valutáját, ami 30 százalékkal leértékelődött; azt kellene javasolnom, ahogyan azt feltehetően elvárják tőlem, de nem ugyanígy, hogy a valutát rögzíteni kellene a leértékelt árszinten azáltal, hogy csökkentik a normál árat, és semmilyen későbbi eltérésnek nem volna szabad helyet adni.” (David Ricardo, a fent említett, John Wheatley-nek
szóló levelében írja 1821. szeptember 18-i dátumozással, in: The Works and Correspondence of David
Ricardo, 9. kötet, 73. oldal; lásd még a 6. fejezet 44. lábjegyzetét a ZZZ. oldalon.)
43 Valójában a banking iskola fő tantételei már megjelentek – legalábbis kezdetleges formában – az
antibullionista iskola gondolkodóin keresztül a 18. századi Angliában. Lásd az ötödik fejezetet („The
Early Bullionist Controversy”) Rothbard Classical Economics című könyvében (Aldershot, U.K:
Edward Elgar, 1995) a 159–274. oldalon; és Hayek, The Trend of Economic Thinking, 3. rész, 9–14. fejezeteit.
44 John Fullarton On the Regulation of Currencies című műve azon alapelvek tanulmányozásáról
szól, melyek alapján bizonyos rögzített határokon belül javasolt korlátozni az Angol Nemzeti Bank és
más, országszerte létező bankházak hiteleit érintő jövőbeli problémákat (London: John Murray, 1844;
második, szerkesztett kiadás 1845). Fullarton visszaáramlási törvénye a könyv 64. oldalán jelenik meg.
Európában Adolph Wagner (1835–1917) népszerűsítette a banking iskola inflációt támogató hitvallásának Fullarton-féle változatát. Fullarton foglalkozását tekintve orvos, könyvkiadó, fáradhatatlan utazó és bankár volt. Fullarton Marxra, Keynesre és Rudolph Hilferdingre gyakorolt hatásáról lásd Roy
Green tanulmányát, in: The New Palgrave: A Dictionary of Economics, 2. kötet, 433–434. oldal.

bank_1_tord.indd 467

2014.10.02. 11:25:09

468

NYOLCADIK FEJEZET

ós veszélyt, mert az értékpapírokat, melyeket a bankrendszer kibocsát, a gazdasági
rendszerbe „injekciózzák” kölcsönök formájában, ahelyett hogy közvetlenül ﬁzetnének az árukért és szolgáltatásokért. Fullarton arra a következtetésre jut, hogy amikor
a gazdaságnak több ﬁzetőeszközre van szüksége, több kölcsönt követel, és amikor
kevesebbre van szüksége, a kölcsönöket visszaﬁzetik, és az visszaáramlik a bankokhoz, így a hitelexpanziónak semmilyen negatív hatása nincs a gazdaságra. Ez a tantétel igencsak népszerűvé vált, még ha egyértelmű visszalépést is jelentett a Hume
és más szerzők által már megfogalmazott pénzügyi elméletekhez képest. Mindazonáltal nem várt módon még John Stuart Mill támogatását is elnyerte, aki Fullarton
elméleteit végül is egészében jóváhagyta a témában.
Hosszan kifejtettük már, hogy a banking iskola lényegi alapelvei miért tévesek.
Az inﬂációt támogató tévedések csak akkor válnak valamelyest hihetővé, ha ﬁgyelmen kívül hagyjuk az az alapvető pénzügyi és tőkeelméleteket. Fullarton visszaáramlási törvényének legfőbb hibája abban rejlik, hogy nem veszi számításba a fedezetlen hitelek jellemzőit. Tudjuk, hogy amikor egy bank leszámítol egy váltót vagy
kölcsönt nyújt, meglévő árut cserél jövőbeli árura. Mivel a bankok – melyek kiterjesztik hiteleiket – a semmiből teremtenek meglévő árukat, a bankrendszer által létrehozott bizalmi eszközök esetében egy természetes korlátozás lehetséges volna, de csak
azzal a feltétellel, hogy a jövőbeli, piacra szánt áruk mennyiségét a banki kölcsönökért cserébe valamilyen szinten limitálnák. De ahogyan azt Mises már sokatmondóan
kifejezte, ez soha nincs így.45 Tulajdonképpen a bankok limit nélkül bővítenék hiteleiket: egyszerűen a kölcsönökre jóváírt vonatkozó kamatlábak csökkentésével. Ezenfelül, amennyiben a kölcsönvevők megfogadják, hogy nagyobb mennyiségű pénzegységet térítenek vissza egy bizonyos időszak lejártával, a hitelexpanzió határtalanná
válna. Sőt, a kölcsönt felvevők vissza tudnák ﬁzetni kölcsöneiket új pénzegységekkel, amiket a jövőben maga a bankrendszer teremt a semmiből. Ahogyan azt Mises
megfogalmazza: „Fullarton átsiklik a fölött a lehetőség fölött, hogy az adós így hozzájuthat a visszaﬁzetéshez szükséges bizalmi eszköz összegéhez azáltal, hogy új kölcsönt vesz fel.”46
Habár a banking iskola pénzügyi elméletei nem voltak maradéktalanul használhatóak, egy bizonyos szempontból pontosnak mondhatóak. A banking iskola gondolkodói voltak az elsők, akik helyreállítottak egy monetáris tantételt, nevezetesen a salamancai iskola „banktevékenységi” szektorról szóló tételét, mely szerint a
bankletétmérlegek pontosan ugyanazt a gazdasági szerepet töltik be, mint a bankjegyek. Ahogy azt majd látni fogjuk, a banking és a currency iskola vitái során – melyben utóbbi kizárólag a támogatás nélküli papírpénzek káros hatásaira összpontosított – a banking iskola védelmezői helyesen érveltek amikor azt állították, hogy ha a
currency iskola elvárásai ésszerűek (és azok voltak), minden bankletétre alkalmazni
45 Mises, The Theory of Money and Credit, 340–341. oldal.
46 Ugyanott, 342. oldal. Mises banking iskolát érintő kritikájáról

lásd még On the Manipulation of
Money and Credit, 118–119. oldal; és Human Action, 429–440. oldal.
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kellene azokat, mivel, a letétek mint zsírópénzek a támogatás nélküli pénzekhez hasonló szerepet játszanak.
Habár ez a tantétel – azaz hogy a bankletétek a pénzkészlet részei – már a salamancaiak csoportjának támogatását is élvezte (Luis de Molina, Juan de Lugo stb.), a
19. századi Angliában gyakorlatilag elfeledetté vált, amikor is a banking iskola gondolkodói újra felfedezték. Elsőként talán Henry Thornton hivatkozott erre a pontra, aki 1979. november 17-én egy vizsgálóbizottság előtt arról tanúskodott, hogy
„bankletéteket a papírpénzek forgalmához hasonló megvilágításban szükséges vizsgálni”.47 Mindazonáltal e témában James Pennington tette a legegyértelműbb kijelentést 1926-ban:
Egy londoni bankár folyószámlahitelei és egy vidéki bankár kötelezvényei alapvetően
ugyanazt jelentik, mivel ugyanannak a hitelnek különböző formáiról van szó; és ugyanazt
a funkciót hivatottak ellátni… mind az egyik és mind a másik helyettesítője a fémpénznek, és érzékeny a jelentős növekedésre vagy csökkenésre, anélkül hogy növekedne vagy
csökkenne az alap, melyen nyugszik.48

Az Egyesült Államokban Albert Gallatin 1831-ben fedte fel a banki váltók és letétek
gazdasági egyenértékűségét, és határozottabban, de ugyanígy tett Condy Raguet is.
Gallatin kifejezetten így írt:
A folyószámlahitelek vagy bankletétek eredetükben és hatásukban tökéletesen megegyeznek a bankjegyekkel, így nincs más választásunk, mint számításba venni a bankbetétkönyvekben álló, felszólításra ﬁzetendő hitelek teljes összegét mint az Egyesült Államok valutájának részét.49

Mindazonáltal, a banking iskola ezen értékes megállapítását leszámítva – azaz hogy
újra felfedezték, hogy a bankletétek és a papírpénz pontosan ugyanazt a gazdasági

47 Újranyomtatva: Records from Committees of the House of Commons, Miscellaneous Subjects,
1782, 1799, 1805, 119–131. oldal.
48 Kiemelés tőlem. James Pennington eszmefuttatása 1826. február 13-ra datálódik, címe „On
Private Banking Establishments of the Metropolis”. Thomas Tooke A Letter to Lord Grenville; On
the Effects Ascribed to the Resumption of Cash Payments on the Value of the Currency (London: John
Murray, 1826) című könyvének mellékleteként jelent meg; illetve megtalálható Tooke History of Prices
and of the State of the Circulation from 1793–1837 művének 2. kötetében, a 369–374. oldalon. Murray
N. Rothbard megállapítja, hogy Pennington előtt Pennsylvania szenátora, Condy Raguet, egy currency
iskolához tartozó amerikai gondolkodó és a 100%-os kötelező tartalék védelmezője már rámutatott
(1820-ban), hogy a papírpénz egyenértékű a részleges tartalékkal működő bankok által létrehozott letétekkel. E témában lásd Rothbard, The Panic of 1819 könyvének 149. oldal; és Rothbard, The Mystery
of Banking, 3. oldal.
49 Albert Gallatin, Considerations on the Currency and Banking System of the United States (Philadelphia: Carey and Lea, 1831), 31. oldal.
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funkciót töltik be, mint a fémpénz és ugyanolyan problémákat is okoznak –, a többi
banking iskolából származó doktrína, ahogyan azt Mises állította, komoly hibákat
rejtett. A banking iskola gondolkodói képtelenek voltak következetesen megvédeni
ellentmondásos nézeteiket; hiába próbálták megcáfolni a pénz mennyiségi elméletét;
és nem sikerült kifejleszteniük egy tagolt, áttekinthető kamatláb-elméletet sem.50
Ezek a banking iskolához tartozó elméletek a currency iskola védelmezőinek heves ellenkezését váltották ki. Ők egy régóta fennálló hagyományt folytattak, ami
nemcsak a salamancai skolasztikusokig vezethető vissza – akik a legrendíthetetlenebbek voltak a banktevékenységről alkotott nézeteikben, pl. Saravia de la Calle,
Martín Azpilcueta és ide sorolható még Tomás de Mercado –, hanem, ahogyan azt
láttuk, Hume és Ricardo működéséig egyaránt. A 19. században a currency iskola vezető elméleti szakemberei Robert Torrens, S. J. Lloyd (később Lord Overstone), J. R.
McCulloch és George W. Norman voltak.51 A currency iskola gondolkodói helytálló magyarázattal szolgáltak a fellendülés és recesszió visszatérő fázisaira, amik az
1830-as és 1840-es évek során próbára tették az angol gazdaságot: a fellendülések a
hitelexpanzióban gyökereztek, melyet az Angol Nemzeti Bank indított el, és a többi angol bank folytatott. Az arany szisztematikusan áramlott ki az Egyesült Királyságból, amikor annak kereskedelmi partnerei elzárkóztak a hitelexpanziótól, vagy
akkor, ha Angliához képest – ahol a részleges tartalékkal működő bankrendszer viszonylag fejlettebb volt – lassabb tempóban, de csatlakoztak a folyamathoz. A banking iskola gondolkodóinak minden egyes érve, melyet a currency iskola központi
gondolatának megcáfolására szántak – azaz hogy az arany és készpénz kiáramlása
Angliából elkerülhetetlen következménye a helyi hitelexpanziónak –, csúfosan megbukott, mindamellett a currency iskola álláspontjának védelmezői is elkövettek három komoly hibát, amik hosszú távon végzetesnek bizonyultak. Először is nem ismerték fel, hogy a bankletétek pontosan ugyanazt a szerepet töltik be, mint a fémpénztámogatás nélküli bankjegyek. Másodszor, képtelenek voltak szilárd pénzügyi
elméletüket a teljes kereskedelmi körforgás magyarázatával kombinálni: elméletük
csak érintette a probléma felszínét, és megfelelő tőkeelmélet híján nem látták át,
hogy egy nemzet termelői struktúrájának különböző szintjein a bankhitel-expanzió
negatív hatással van a tőkejavakra. Nem elemezték részletesen a meglévő kapcsolatot a pénzkészlet és a piaci kamatlábak ingadozásai között, és így hallgatólagosan
arra a naiv és hibás feltételezésre hagyatkoztak, hogy a pénz lehet semleges – mely
ötlet a mai monetaristák támogatását is élvezi. Így hát majd csak 1912-ben, amikor

50 „A banking

iskola egyetlen érdeme, hogy felismerte, hogy amit zsírópénzeknek neveznek, azok
nem mások, mint pénzhelyettesítők, tehát bankjegyek. De ezt leszámítva a banking iskola tantételei
csalókák voltak. Az iskolát ellentmondásos ötletek vezérelték a pénz semlegességét illetően; megpróbálták megcáfolni a pénz mennyiségi elméletét a deus ex machina-ra hivatkozva, és egészében magyarázták félre a kamatrátával kapcsolatos problémákat.” (Mises, Human Action, 440. oldal)
51 A fent említett szerzők legértékesebb észrevételeit Hayek a banking és a currency iskola közt feszülő ellentétről szóló művében találjuk. Lásd a The Trend of Economic Thinking 12. fejezetét.
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Ludwig von Mises újragondolta a currency iskola tanításait, egyeztették a monetáris
elméletet a tőkeelmélettel a gazdasági ciklusok egy általános elméletén belül. A harmadik végzetes tévedés abban az elgondolásban rejlik, hogy – Ricardo feltételezéseihez illeszkedve – a banking iskola inﬂációs politikájának csökkentésére a legjobb
mód az, ha felruházzuk a központi bankot a bankjegykibocsátás kizárólagos monopóliumával.52 A currency iskola gondolkodói nem ismerték fel, hogy hosszú távon
egy ilyen intézményt a banking iskola tagjai is igénybe vennék, hogy felgyirsítsák a
hitelexpanziót, a forgalomban lévő bankjegyek és letétek formájában.
A currency iskola e három hibája végzetesnek bizonyult: ezek okozták Sir Robert
Peel híres banktörvényének (Bank Charter Act, kiadva 1844. július 19-én) abbéli sikertelenségét – megfogalmazóinak felettébb tiszteletre méltó szándékai ellenére –,
hogy megtiltsa a bizalmi eszközök (fémpénztámogatás nélküli letétek) létrehozását,
bár sikeresen akadályozta a támogatás nélküli váltók kiadását. Ennek folytán, habár
Peel törvényét követően a papírpénz-kibocsátás kizárólagos jogát a központi bank
gyakorolhatta, és noha a központi bank elméletileg csak teljes fémpénztámogatással rendelkező bankjegyeket bocsátott ki (100%-os tartalék), a magánbankok szabadon bővíthették a pénzkészletet új kölcsönök biztosításával és a jóváírt letétek semmiből való teremtésével. Az expanziós fellendülések és az azokat követő válságok
és hanyatlások folytatódtak, és az Angol Nemzeti Bank ezen időszakok alatt kénytelen volt újra meg újra felfüggeszteni Peel törvényének érvényesítését, és papírpénzt
kibocsátani. Ez szükséges volt a magánbankok ﬁzetőképességi követeléseinek teljesítéséhez, így azok megmenekülhettek az összeomlástól. Ironikus, hogy a currency
iskola kiállt a központi bank létrehozása mellett, mely alapvetően és leginkább politikai nyomásnak köszönhetően, továbbá a banking iskola gondolkodóinak negatív hatásának köszönhetően végül is sokkal inkább a pénzügyi könnyelműség és túlkapások politikáját hivatott igazolni és előmozdítani, mint az eredeti elképzeléshez
méltóan megakadályozni azokat.53
Következésképpen, habár elméletben a banking iskola összeomlott, a gyakorlatban végül is diadalmaskodott. Peel banktörvénye valójában azért bukott meg, mert
nem akadályozta az új kölcsönök és letétek kibocsátását a 100%-os tartalék hiánya
mellett. Így a fellendülések és hanyatlások visszatérő időszakai folytatódtak, és a
currency iskola elméletei és javaslatai érthetően nagymértékben veszítettek tekintélyükből. Ebből következően azok a népszerű inﬂációs politikák, melyek serkentik

52

Ricardo előre látta a központi bank kormánytól való függetlenítésének fontosságát. Lásd José
Antonio de Aguirre, El poder de emitir dinero: de J. Law a J. M. Keynes (Madrid: Unión Editorial,
1985), 52–62. oldal és 16. lábjegyzet.
53 Teljesen egyetértünk Pedro Schwartz véleményével, amikor Keynest (és kisebb mértékben
Marshallt) mint a „banking iskola” gondolkodóit említi, akik kiálltak a központi bank rendszere mellett
(maximum „rugalmasság” a pénzkészlet bővítésének érdekében). Lásd Schwartz, „El monopolio del
banco central en la historia del pensamiento económico: un siglo de miopía en Inglaterra”, 685–729.
oldal, különösen a 729. oldal.
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a hitelexpanziót és azok a követelések, melyeket a banking iskola kézenfekvő merkantilista elméletei támogatnak megfelelő táptalajt találtak a központi bankon alapuló rendszerben, mely végül is alapvető eszközévé vált egy intervencionista, megtervezett hitel- és pénzügyi politikának, ami változatlanul az ellenőrzés nélküli pénzügyi és hitelexpanziót célozta.
Csak Modeste, Cernuschi, Hübner, és Michaelis – akiket Ludwig von Mises
jóval kiﬁnomultabb elméletével követett – voltak azok, akik látták, hogy a currency
iskola központi bankra vonatkozó javaslatai tévesek voltak, és az iskola szilárd
pénzre vonatkozó alapelveinek megtartásához vezető legjobb, sőt egyetlen út, ha a
magánjog szerint – azaz 100%-os tartalékkal – működő szabad és előjogok nélküli bankrendszert fogadunk el. Ezt részletesebben a következő fejezetben fogjuk tárgyalni, melyben megvizsgáljuk a szabad bankrendszer támogatói és a központi bank
védelmezői közti nézeteltérést.

2. A központi bank és a szabad banktevékenység pártfogói közti
vita bemutatása
A központi bank védelmezői és a szabad banktevékenység pártfogói közti 19. századi vita elemzésének egyrészt a banking iskola és a free-banking iskola közötti
kezdetben meglevő, másrészt pedig a currency iskola és a central-banking iskola
közti tagadhatatlan, közeli, kapcsolat elismerésével kell kezdődnie.54 Nem nehéz
megérteni, hogy a részleges tartalékkal működő banktevékenység támogatói miért
küzdöttek a bármiféle befolyásolástól mentes bankrendszerért: azt remélték, hogy
folytathatják részleges tartalékon alapuló üzleti tevékenységüket. A banking iskola
által jogosnak vélt támadásokat el akarták kerülni, így a currency iskola gondolkodói
54 Lásd Vera C. Smith, The Rationale of Central Banking and the Free Banking Alternative. Ehhez

a nagyszerű kiadáshoz Leland B. Yeager írta az előszót. A munka egy doktori értekezés, melyet később
Vera Lutz néven írt F. A. Hayek irányítása alatt. Valójában Hayek már szánt némi időt egy, a pénzről
és banktevékenységekről szóló könyvtervezetre sikeres előadássorozata után, melyet a London School
of Economicsben tartott, és melynek gyümölcse a Prices and Production című könyve lett. Ám amikor a híres intézmény „gazdaságtudományok és statisztika”-tanárává nevezték ki, félbe kellett szakítania kutatását. Négy fejezetet írt meg: a pénzügyi elmélet angliai történetéről, a 18. századi franciaországi pénzről, a papírpénz fejlődéséről Angliában, illetve a banking és currency iskola közötti ellentétről
szóló fejezeteket. Ezen a ponton döntött úgy, hogy átadja eddig elvégzett munkáját az ötödik fejezethez tartozó jegyzeteivel együtt egyik legbriliánsabb tanítványának, Vera C. Smithnek, aki mint doktori értekezést kiegészítette ezeket, és megírta a fent említett könyvet. Szerencsére Hayek eredeti kéziratát Alfred Bosch és Reinhold Weit helyreállították, és Grete Heinz angol fordításában a The Collected
Works of F. A. Hayek című könyv harmadik részének 9., 10., 11., 12. fejezetében olvashatjuk őket. Lásd
F. A. Hayek, The Trend of Economic Thinking. Vera C. Smith könyvében a 112–113. oldalon (második
angol kiadás) megemlíti a kezdeti általános egyetértést a banking iskola és a free-banking iskola, valamint a currency és central-banking iskola között. E témában lásd még Rothbard, Classical Economics,
második rész, 7. fejezet.
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számára – akik mindig is gyanakvóak voltak a bankárokkal szemben – szintén csak
természetes volt, hogy naivan megengedjék a kormánynak, hogy egy központi bank
formájában beavatkozzon.

Parnell szabad banktevékenység mellett szóló érve,
illetve McCulloch és Longfield erre adott felelete
Nem akarjuk részletezni a free-banking iskola és a central-banking iskola közt
feszülő ellentétet: Vera C. Smith és mások kitűnő írásai már elemezték ezt a témát.
Mindazonáltal néhány további szempont figyelmet érdemel. Amit mindenképpen
észben kell tartanunk az az, hogy a legtöbb szabad banktevékenységet védelmező
gondolkodó a banking iskola csalóka és inflációt támogató, előző részben részletesen
jellemzett érveire alapozta tantételeit. Így, függetlenül a szabad bankrendszer
gazdaságra gyakorolt esetleges hatásaitól, az elméleti alap, melyre a legtöbb szabad
bankrendszer mellett kiálló gondolkodó alapozta érveit, vagy egészében hibás,
vagy legalábbis igencsak megkérdőjelezhető. Következésképpen, ez időszak során
a free-banking iskola igen kevés doktrinális értékű eredményt tud felmutatni. Az
egyik ilyen, az a helyes felismerés lehetne, hogy gazdasági értelemben a letétek
és támogatás nélküli banki váltók ugyanolyan szerepet játszanak. Egy másik, mely
érdeklődésre tarthat számot, Sir Henry Parnelltől származik 1827-ből. Szerinte a
bankok között jóváírt elszámolásoknak köszönhetően egy szabad bankrendszer
természetes határokat szabna a bankjegykibocsátásra Ez a skót bankmodell
alapján Parnell szerint bárhol kialakulna, ahol a bankok szabadon konkurálnának a
bankjegyek kibocsátásában. Parnell amellett érvelt, hogy a bankok egy teljesen szabad
rendszeren belül képtelenek volnának a végletekig bővíteni papírpénzalapjukat
anélkül, hogy arra ösztönöznék versenytársaikat, hogy a váltókért cserébe kifizetést
követeljenek abbéli félelmük miatt, hogy nem tudnak majd megküzdeni a jóváírt
arany kiáramlásával, ami, saját érdekükben szigorú korlátokat szabna a bizalmi eszközök kibocsátásának.55
Parnell elemzésének jelentős érdemei vannak, és analízise a mai napig a szabad
banktevékenységet támogató érvelések középpontjában áll. Még a currency iskola
írói is (mint Ludwig von Mises) felhasználták és továbbfejlesztették, akik mindazonáltal felettébb szkeptikusak voltak a központi bankrendszerrel szemben.56

55 Henry Parnell, Observations on Paper Money, Banking and Other Trading, including those parts
of the evidence taken before the Committee of the House of Commons which explained the Scotch
system of banking (London: James Ridgway, 1827), különösen a 86–88. oldal.
56 Lásd például Mises Human Action című művében a 17. fejezet 12. részét „The Limitation of the
Issuance of Fiduciary Media” címmel a 434–448. oldalon; és lásd különösen az „Observations on the
Discussions Concerning Free Banking” részt a 444. oldalon.
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Sikertelen rajt: a központi bank
és a szabad banktevékenység között húzódó ellentét
A currency iskola két kiemelkedő gondolkodója, J. R. McCulloh és S. M. Longfield
elutasította Parnell kijelentését. McCulloch érvelése szerint a Parnell által leírt
mechanizmus, az, ha egy szabad bankrendszerben minden banknak kollektívan
számolnia kellene a bankjegyek kibocsátásának hullámával, nem akadályozná meg
az inflációt.57 Samuel Mountifort Longfield továbbgondolta McCulloch ellenvetéseit, és kijelentette, hogy ha egy szabad bankrendszerben csak egyetlen bank is
bővíti papírpénzalapját, a többi is elkerülhetetlenül így fog tenni, nehogy pénzpiaci részesedésük vagy profitjuk csökkenjen.58 Longfield érvelése fontos igazságot
tartalmaz: mivel a többletbankjegyek felszámolása az elszámolóházon keresztül
időigényes, és mindig ott a késztetés (talán ellenállhatatlan csábítás) a túlzott mértékű
kibocsátásra, amiatt a feltételezés miatt, hogy minden más bank előbb vagy utóbb
ugyanígy tesz majd. Ezúton az első expanziós politikát bevezető bank mondhatja
magáénak a legnagyobb profitot, és történetesen előnyre tesz szert versenytársaival
szemben.
Függetlenül Parnell, McCulloch vagy Longﬁeld érveinek elméleti alapjától egy
dolog biztosnak tűnik: vitájuk egy álellentétet robbantott ki a központi bank és a szabad banktevékenység támogatói között. Azért használjuk az „ál” jelzőt, mert a két
oldal közti elméleti vita elsiklik a probléma lényegi része fölött. Parnell nem követ
el hibát, amikor kijelenti, hogy egy szabad banki kontextusban az elszámolási bankrendszer hajlamos ütközőként funkcionálni az olyan elszigetelt ügyekkel szemben,
mint a bankjegykibocsátás expanziója. Ugyanakkor McCulloch és Longﬁeld úgyszintén helyesen mutatnak rá, hogy Parnell elmélete megbukik, amennyiben minden bank egyidejűleg kezd expanziós politikába. Mindazonáltal a currency iskola
gondolkodói úgy érezték, Parnell ellen szóló érveik meggyőző támogatást jelentettek egy központi bank létrehozásához, melyről úgy hitték, a leghatékonyabb védelmet fogja adni a részleges tartalékkal működő bankrendszer visszaéléseivel szemben. Parnell a maga részéről megelégedett annyival, hogy megvédte a szabad banktevékenységet, habár a korlátozásokkal a bankok közti elszámolási rendszer védelmi
rendszerként szolgált volna a bankok felelőtlen papírpénzalap-bővítéseivel szemben.
57 J. R. McCulloch, Historical Sketch of the Bank of England with an Examination of the Question as
to the Prolongation of the Exclusive Privileges of that Establishment (London: Longman, Rees, Orme,
Brown and Green, 1831). Lásd még: A Treatise on Metallic and Paper Money and Banks (Edinburgh:
A. and C. Black, 1858).
58 Longfield eszmefuttatása négy cikkből álló cikksorozatként („Banking and Currency”) jelent meg
a Dublin University Magazine-ban 1840-ben. Vera C. Smith az alábbi következtetésre jut:
„A Longfield-érvelés által felhozott szempont messzemenőkig a legfontosabb vitatott pont a szabad
banktevékenység témájában. A későbbi irodalomban nem találunk ennek megismétlésére vonatkozó
próbálkozást.” (Smith, The Rationale of Central Banking and the Free Banking Alternative, 88. oldal)
Lásd még Longfield kezdeti meglátását támogató elemzésünket a 664–671. oldalon.
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Azonban, Parnell ﬁgyelmen kívül hagyta, hogy függetlenül McCulloch és Longﬁeld
érveitől, a hagyományos jogi alapelvekhez és a 100%-os kötelező tartalékhoz való
visszatérés sokkal egyszerűbb volna és jóval hatékonyabb, mint bármely elszámolási bankrendszer. Ennek az opciónak a ﬁgyelmen kívül hagyása – legalábbis a bankletétekre vonatkozóan – a legnagyobb hiba, amit McCulloch és Longﬁeld társasága
a Currency iskolán belül elkövetett. A központi bank létrehozásának jóváhagyásával
a csoportosulás nem szándékosan, de kikövezte az ellenlábasai által támogatott inflációs politikák jövőbeli megerősítéséhez vezető utat.59

A központi bank védelmében
Kezdetét vette tehát egy hosszas vita a szabad banktevékenységért küzdők és a központi bank támogatói között. Az utóbbiak a banking iskola és free-banking iskola
álláspontjával szemben a következő érveket hozták fel ügyük védelmében:
Először is, egy szabad bankrendszer (természetéből fakadóan) még optimális körülmények közt is hajlamos volna időnkénti, esetszerű bankválságokra, ami sértené az ügyfelek érdekeit, a bankjegy- és letéttulajdonosokat. Következésképpen ilyen
körülmények között szükség van egy hivatalos központi bankra, amely fel tud lépni
válság esetén a váltótulajdonosok és letéttulajdonosok védelmében. Ez az érv egyértelműen paternalista és a központi bank létezését hivatott igazolni. Figyelmen kívül
hagyja a tényt, hogy ha a válság sújtotta embereket támogatjuk, hosszú távon a támogatás csupán akadályozni fogja a bankrendszer zökkenőmentes működését, ami állandó és aktív felügyeletet, valamint bizalmat követel meg a nyilvánosságtól. A felügyelet feszültségmentes és a bizalom megalapozott akkor, amikor a közvélemény
bizonyosra veszi a központi bank azon közbelépését, hogy bankcsőd esetén mindenféle veszteséget elkerüljenek. Továbbá a bankárok is kevesebb felelősséget tanúsítanak, amikor biztosak abban, hogy szükség esetén a központi bank támogatásában részesülhetnek. Így könnyen elhihetjük, hogy a központi bank létezése fokozza
a bankválságokat, ahogyan azt már elmúlt esetek során kiderült. A „letétbiztosítás”
rendszere számos országban főszerepet játszott a bankárok ellentmondásos viselkedésében, a bankválságok elősegítésében és súlyosbításában. Mindazonáltal, politikai
szempontból a fenti paternalista érvelés kimondottan nagy hatású lehet, már-már ellenállhatatlan csábítást testesíthet meg egy demokratikus környezetben. Már az első

59 Párhuzamos vita azzal, ami Belgiumban és Franciaországban a free-banking és a banking iskola
támogatói (Courcelle-Seneuil, Coquelin, Chevalier és mások) és a currency iskola központi bankot támogató gondolkodói (úgymint Lavergne, D’Eichtal és Wolowsky) között folyt. Németországban a vitázó csoportokat a szabad bankolás részéről Adolph Wagner és Lasker, a központi bankot támogatók
részéről pedig Tellkampf, Geyer, Knies és Neisser vezették. A témában lásd Smith, The Rationale of
Central Banking, 8. és 9. fejezet, 92–132. oldal.
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érv is hibás a free-banking kontra central-banking vitában, abban az értelemben,
hogy az érvelés elvesztené értelmét, ha a hagyományos jogi alapelveket tiszteletben
tartanák és újra a 100%-os kötelező tartalék volna érvényben. Ilyen feltételek mellett nem károsulnának a váltó- és letéttulajdonosok, akik függetlenül bankjuk sorsától bármikor visszaigényelhetnék pénzüket. Ebből kifolyólag az a paternalista érv,
hogy a központi banknak szükségszerűen meg kell védenie a károsult felek érdekeit, értelmetlen. Ha a részleges tartalékkal működő bankrendszer logikáját követjük,
ez az érvelés a központi bankra nézve igencsak kétségbe vonható, míg egy 100%-os
tartalékkal és hagyományos jogi alapelvekkel működő, szabad bankrendszeren belül teljességgel irreleváns.
A központi bankok mellett szóló második érv azon a felfogáson alapszik, miszerint a központi bank által ellenőrzött bankrendszer kevesebb gazdasági válságot idéz
elő, mint egy szabad banktevékenységi rendszer. Ez az érv, akárcsak az első, nem
megfelelő megközelítésből vizsgálja a kérdést. Már tudjuk, hogy a részleges tartalékkal működő szabad banktevékenység kölcsönök formájában növekedést idézhet
elő a pénzkészletben, és ez a növekedés megváltoztathatatlanul rontja a tőkejavak
termelői szerkezetét és endogén módon, ismétlődően visszafejlődési folyamatot indít el, amely gazdasági recesszió formájában manifesztálódik, és ez nagymértékben
hatással van a bankokra is. Valójában az elsődleges cél a bankok védelme volt ezekkel a visszatérő válságokkal szemben, amiket a részleges tartalékkal működő banktevékenység okozott, és arra vette rá a bankárokat saját magukat is, hogy egy központi bank létrehozását sürgessék azért, hogy az mint végső hitelező kölcsönözzön
számukra pénzt. A tapasztalat azt mutatja, hogy a központi bankok nemhogy hatástalanították volna ezeket a gazdasági válságokat, hanem felerősítették azok hatásait. A részleges tartalékkal működő bankrendszeren belül – központi bank nélkül –
ugyan elkerülhetetlen az expanziós folyamat, ami válságokhoz vezet, de a visszaigazodás folyamatai, amik a gazdasági hibák szükséges visszaállításához és korrekciójához vezetnek, sokkal hamarabb és gyorsabban működésbe lépnek, mint a központi
bank által irányított rendszeren belül. Sőt, a közösség bizalmának elvesztése nem az
egyetlen tényező, amely a legtöbb expanziós politikát folytató bankot veszélyezteti, melyeknek tartalékalapjai rohamosan megszűnnek, amikor tulajdonosaik pénzben
követelik vissza letétjeik ellenértékét. A letétekkel kapcsolatos bankközi klíringmechanizmusok szintén azokat a bankokat veszélyeztetik, melyek gyorsabban növelik
hitelalapjaikat, mint a többi bank. Még akkor is, ha a legtöbb bank egyidejűleg bővíti hiteleit és váltóit, a gazdasági körforgás elméletén alapuló spontán folyamatok
korán lendületet vesznek és a kezdeti expanziós hatásokat hajlamosak visszaállítani
és csődbe vinni az egyébként kevésbé hitelképes bankokat. Ezzel szemben, egy központi bank megléte – egy végső hitelező létezése – jóval inkább meghosszabbíthatja a hitel- és pénzügyi expanzió folyamatait a szabad bankrendszerben alkalmazott
független folyamatokhoz képest. Lehetetlen nem észrevenni a központi bank intézményében rejlő ellentmondást: azt elméletileg azért hoztak létre, hogy korlátozza a
pénzügyi expanziót, fenntartsa a gazdasági stabilitást és megakadályozza a gazdasá-
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gi válságokat, de a gyakorlatban arra hivatott, hogy új ﬁzetőképességgel ruházza fel
a bankokat, amikor azok válságokkal és gazdasági zavarokkal találják szemben magukat. Ha a politikai befolyást és a nyilvánosság inﬂációs kívánságait is ﬁgyelembe vesszük, megértjük, miért voltak az inﬂációs folyamatok és a termelői struktúrára gyakorolt negatív hatásaik felerősítve, és végeredményében miért voltak sokkal súlyosabbak és mélyrehatóbbak, mint azok, melyek egy szabad bankrendszeren
belül adódtak volna. Így levonhatjuk azt a következtetést, hogy ez, a központi bank
támogatására felhozott második érv nem megalapozott, mivel a központi bank létezése már önmagában súlyosbítja a gazdasági válságokat és recessziós időszakokat.
Mindazonáltal azt is el kell ismernünk, hogy a válságok a részleges tartalék mellett
is felütnék fejüket, habár nem járnának annyi hatással, mint egy központi bank által
irányított monetáris rendszeren belül. Az előző fejezetekben felhívtuk már erre a ﬁgyelmet, de a következőkben be is bizonyítjuk ennek megalapozottságát. Mindenesetre nem szükségszerű az, hogy hozzászokjunk a gazdasági válságok és recessziók
visszatérő körforgásához, mivel csupán már az általános jogi alapelvek újralétrehozása (100%-os kötelező tartalék) megvédené a szabad bankrendszert attól, hogy negatív hatással legyen a gazdasági folyamatokra, és ezúton semmissé válna a leggyakoribb ürügy a központi bank létrehozására is.
A központi bankot támogató harmadik érv az, hogy válság esetén a szükséges ﬁzetőképesség biztosításához a legegyenesebb utat a központi bank kínálja. Ismét magától értetődő, hogy a banktevékenység gazdasági problémáinak okát nem sikerült
megtalálni, ami oda vezetett, hogy a gondolkodók lényegében nem megfelelően álltak a központi bank és szabad banktevékenységet támogatók közt kibontakozó vitához. Habár a bankközi klíringmechanizmusok és a folyamatos bankfelügyelet határt
szabna a hitelexpanziónak egy részleges tartalékkal működő bankrendszeren belül,
képtelenek volnának teljesen elejét venni annak, és a bankválságok és gazdasági recessziók elkerülhetetlenül felvetnék fejüket. Kétségtelen, hogy a válságok és receszsziók ideális lehetőséget kínálnak a politikusoknak és technokratáknak, hogy erősítsék a központi bank beavatkozását. Így hát nyilvánvaló, hogy a részleges tartalékkal működő bankrendszer puszta létezése a központi bank mint végső hitelező, létrejöttéhez vezet. Amíg a banktevékenységeken belül a hagyományos jogi alapelveket
vissza nem állítják egy 100%-os kötelező tartalék kíséretében, gyakorlatilag elképzelhetetlen lesz a központi bank megszűnése – más szóval, elkerülhetetlenül létrejön
és fennmarad.
Ugyanakkor a központi bank létrehozása annak érdekében, hogy szembeszálljon
a válságokkal, rontja a gazdasági recessziós helyzetet. Egy végső hitelező létezése
felerősíti az expanziós folyamatokat, sokkal lendületesebbé és hosszabbá teszi azokat, mint az egy részleges tartalékkal működő szabad bankrendszerben – azaz központi bank nélkül – történne. Így ellentmondásos kijelenteni, hogy a gazdasági és
bankválságok kezelésének helyes módja a központi bank létezésén múlik, amikor
végül is a központi bank a fő vétkes a válságok elmélyítésében. Mindazonáltal ne
feledkezzünk meg arról, hogy még ha a részleges tartalékkal működő szabad bank-
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rendszer bevezetése valamennyire meg is szelídítené a válságokat, nem törölné el
azokat teljesen, és a különböző gazdasági résztvevők – leginkább a bankárok és állampolgárok, akiket a leginkább negatívan érintenek a válságok – elkerülhetetlenül
sürgetnék egy központi bank létrehozását. Az ördögi körnek véget vetni kizárólag úgy
lehetne, ha felismernénk, hogy a probléma valójában a részleges tartalékkal működő
banktevékenységben rejlik. Valójában a 100%-os kötelező tartalék újraalapítása nemcsak megakadályozná a gazdasági válságokat és a visszatérő gazdasági recessziókat,
hanem érvénytelenítené ezt a harmadik, a központi bank igazolására felhozott legelavultabb érvet.
Végül, két további, kiegészítő érvet hoztak még fel a központi bank mellett. Az
első a központi bankon keresztül föntről bevezetett „ésszerű” monetáris politika
„szükségességére” utal. A második összefügg az elsővel, és a különböző országok
közötti monetáris együttműködés megfelelő politikájának kiépítését célozza. Feltehetően ez a cél megköveteli a különféle, összehangolt központi bankok létezését. A
következő fejezetben meg fogjuk vizsgálni a központi bankon keresztül, központosítottan, erőszakos módon létrehozott monetáris és bankpolitika lehetetlenségét. A későbbiekben bemutatjuk majd a szocializmus jogosulatlanságát is a banki és pénzügyi
szektoron belül, így itt most nem elemezzük részletesen e két utóbbit.

A szabad bankrendszert támogató currency iskolához tartozó
gondolkodók álláspontja
Sajnos, annak köszönhetően, hogy a currency iskola gondolkodói képtelenek voltak a letétek és bankjegyek gazdasági hatásainak kiegyenlítésére, továbbá abbéli
naivitásuknak köszönhetően, amiért egy központi bank létrehozását javasolták, hogy
a részleges tartalékkal működő bankolás visszaélései ellenőrizhetőek legyenek, a
fent említett gondolkodók nem látták előre, hogy az általuk felírt „gyógyszer”
csak rontani fog az egyébként helyesen diagnosztizált „betegségen”. Csak néhány
currency iskolához tartozó gondolkodó értette meg, hogy monetáris stabilitással és
fizetőképességgel kapcsolatos céljaik jóval nagyobb kockázatnak volnának kitéve,
ha létrehoznának egy központi bankot. Mint kisebb rosszat és a visszaélések lehető
legmesszebb menő megakadályozásának érdekében ezek a gondolkodók a központi
bank nélkül működő szabad bankrendszert támogatták. Mindazonáltal a currency
iskola legtöbb íróját, akik kiálltak a szabad bankrendszer mellett, nem vezették félre
a rendszer kínálta expanziós lehetőségek, és mindig is fenntartották azt, hogy a
végső megoldás kizárólag a bizalmi eszközök további kibocsátásának tilalma volna
– azaz a valós önkéntes megtakarítások nélküli hitelexpanzió megtiltása. Egy olyan
rendszer javaslatánál, amelyben a bankok szabadon bocsáthatnak ki bankjegyeket
és letéteket, alapvetően úgy remélték, hogy a bankközi klíringmechanizmusok,
az ügyfelek felülvizsgálata, és piaci felügyelete, továbbá a nyilvánosság bizalmát
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már nem élvező bankok azonnali bukása jóval hatékonyabban szabnának határt a
támogatás nélküli bankjegyek és letétek kibocsátásának.60
Ezen a közvetett útvonalon terveztek egy hatékony lépést a 100%-os kötelező
tartalék felé – bankjegyekkel és letétekkel szemben egyaránt –, egy olyan cél felé,
melyre mindig minden törvényes eszközzel törekedni kellene.
Az ötlet először Victor Modeste támogatását nyerte el Franciaországban.61 Ugyanez a cél lebegett a szeme előtt Henri Cernuschinak, aki 1865. október 24-én egy
banktevékenységeket vizsgáló bizottság előtt a következőt jelentette ki:
Hiszem, hogy ami a banktevékenységek szabadságát jelenti, az végül a bankjegyek teljes betiltását fogja jelenteni Franciaországban. Mindenkinek meg akarom adni a jogot a
korlátlan bankjegykibocsátásra, így senkinek nem lenne szüksége többé bankjegyekre.62

Cernuschi tantétele csupán két hibát tartalmazott: csak a bankjegyekre vonatkozott
és figyelmen kívül hagyta a bankletéteket, továbbá nem volt olyan radikális, mint
Modeste doktrínája, mely szerint a részleges tartalékkal működő banktevékenység
tisztességtelen ügylet, amit nem volna szabad engedélyezni.

60 A kifizetések

és elszámolási rendszerek jövőbeli fejlődése – köszönhetően az internetes és más
számítógépes alapon működő kommunikációs formáknak – lehetővé fogja tenni a részleges tartalékkal
működő bankok kiürítését majdnem közvetlenül azt követően, hogy a legkisebb kétség is felmerül fizetőképességüket illetően. E tekintetben, a számítógépes kommunikáció területén jelentkező technológiai forradalom a magánbankolást fogja előremozdítani, ami közel 100%-os tartalékkal működik – feltéve, hogy a jelenlegi rendszert teljesen privatizálják és eltörlik a központi bank intézményét. Lásd ehhez
Jesper N. Katz, „An Austrian Perspective on the History and Future of Money and Banking” (jogi és
közgazdasági Erasmus-program keretében, 1997). Lásd még a The Future of Money in the Information
Age című értekezést James A. Dorn-tól (Washington, D.C.: Cato Institute, 1997). Mivel általánosan ismertek, ami a hitelkártyákat vagy a „műanyag” „elektronikus” pénzt illeti, meg kell jegyeznünk, hogy
ezek nem pénzek, hanem puszta eszközök, mint a csekkek például, melyek lehetővé teszik, hogy valódi
pénzként (vagy kiváló pénzhelyettesítők, mint a letétek) elszámolva fizessünk velük.
61 Victor Modeste, „Le billet des banques d’émission et la fausse monnaie”, Le Journal des
Économistes (1866. augusztus 15.).
62 Henri Cernuschi, Contre le billet de banque (Paris: Guillaumin, 1866), 55. oldal. Lásd még
Cernuschi érdekfeszítő munkáját, melynek címe Mécanique de l’échange (Paris: A. Lacroix, 1865).
Ludwig von Mises teljes mértékben elfogadja Modeste és Cernuschi nézeteit – ahogyan azt fentebb már
említettük –, és Human Action című művébe bele is foglalja a részletet, a következő megjegyzés kíséretében: „A bankjegykibocsátás szabadsága jelentősen leszűkítette volna a bankjegyhasználatot, ha nem is
szüntette volna meg azt teljesen.” (Mises, Human Action, 446. oldal.) A banking iskola szabad banktevékenységet támogató gondolkodói Cernuschi ellen voltak. Franciaországban ezt az iskolát Jean-Gustav
Courcelle-Seneuil vezette. Lásd kimondottan a La banque libre: exposé des fonctions du commerce
de banque et de son application à l’agriculture suivi de divers écrits de controverse sur la liberté des
banques (Paris: Guillaumin, 1867) című művét. Modeste és Cernuschi tantételeiről a legjobb beszámolót
(beleértve egy elemzést a különbségekről) Oskari Juurikkala „The 1866 False Money Debate in the Journal des Économistes: Déjà Vu for Austrians?” című írásában a Quarterly Journal of Austrian Economics
negyedévente megjelenő osztrák közgazdasági lapban találjuk (5. szám [2002. tél]: 43–55. oldal).
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Mialatt a francia currency iskola a 100%-os kötelező tartalékkal működő, szabad bankrendszer mellett foglalt állást, számos német közgazdász, köztük Hübner
és Michaelis egy mélyrehatóbb elemzésbe kezdtek, ami azonos végeredményhez vezetett. Az Egyesült Államokban az 1819-es pánik elindította egy, a részleges tartalék és a központi bank létrehozása ellen szóló doktrína megfogalmazását, ami nagyban befolyásolta a fent említett német csoport gondolkodását is. Mint már tudjuk,
az Egyesült Államokban Condy Raguet és mások (William M. Gouge, John Taylor,
John Randolph, Thomas Hart Benton, Martin Van Buren stb.) kidolgoztak egy igencsak kritikusnak mondható monetáris doktrína a banktevékenységekkel kapcsolatban.63 Nem tévedtek, amikor a részleges tartalékot tették felelőssé a válságokért és
arra a következtetésre jutottak, hogy vissza kell térni a 100%-os kötelező tartalékhoz, ami egyetlen útja a válságok megelőzésének.64 Tellkampf, aki ﬁatalemberként
látogatott el az Egyesült Államokba láthatta a részleges tartalék okozta visszaéléseket és károkat, és magába szívhatta az akkoriban Amerikában fejlődő szigorú monetáris politikát. Németországba visszatérvén Wroclawban közgazdaságtani profeszszorrá nevezték ki, és számos írást közölt, melyekben a bankok bizalmon alapuló pénzeszköz-kibocsátási jogának megszüntetését sürgette.65 Otto Hübner szintén

63

A 100%-os kötelező tartalék mellett működő bankrendszer támogatója volt még a híres Davy
Crockett is, a szenátorrá lett vadnyugati hős, akinek a részleges tartalékú bankrendszer „magas fokon
űzött pénzügyi szélhámosságot” jelentett (Skousen, The Economics of a Pure Gold Standard, 32. oldal). Hasonló nézeteket vallott Andrew Jackson, a fent idézett Martin Van Buren, Henry Harrison, és
James K. Polk, akik később mindannyian amerikai elnökök lettek.
64 Az iskola egyesült államokbeli (19. század első fele) fejlődéséről szóló áttekintést megtalálhatjuk James E. Philbin cikkében, „An Austrian Perspective on Some Leading Jacksonian Monetary
Theorists”, The Journal of Libertarian Studies: An Interdisciplinary Review 10, 1. szám (1991. ősz):
83–95. oldal. Egy további könyv, amely a különböző banking és pénzügyi iskolákról szól, melyek 1860
előtt jöttek létre az Egyesült Államokban: Harry E. Miller, Banking Theory in the United States Before
1860 (1927; New York: Augustus M. Kelley, 1972).
65 Johann Ludwig Tellkampf, Essays on Law Reform, Commercial Policies, Banks, Penitentiaries,
etc., in Great Britain and the United States of America (London: Williams and Norgate, 1859). Lásd
még ugyanőtőle Die Prinzipien des Geld- und Bankwesens (Berlin: Puttkammer and Mühlbrecht, 1867).
Mises már 1912-ben említést tett Tellkapf (és Geyer) javaslatairól, a következő, igencsak talányos
szövegrészben:
„A bizalmi eszközök kibocsátása lehetővé tette azon torzulások elkerülését, melyeket a pénz objektív csereértékében bekövetkező növekedés idézett volna elő, és csökkentette a monetáris apparátus
költségét.” (Mises, The Theory of Money and Credit, 359. oldal.)
Ez a megjegyzés nem egyezik meg más, Mises által tett kijelentésekkel, aki könyve végén a 100%os kötelező tartalékhoz való visszatérést javasolja, és támogatja az új bizalmi eszközök kibocsátásának tilalmát, csakúgy mint Tellkampf és Geyer (a központi bank védelmezői közt), illetve Hübner és
Michaelis (a szabad banktevékenység támogatói közül). Amint azt a 7. fejezetben megvizsgáltuk, hasonló ellentmondás fedezhető fel Hayek Monetary Theory and The Trade Cycle (1929) és Prices and
Production (1931) című műveiben. Az egyetlen magyarázat a két író által követett szellemi fejlődés folyamatában rejlik, akik kezdetben vonakodtak saját elemzéseik erélyes védelmezésétől. Továbbá észben kell tartanunk – ahogyan azt a következő fejezetben látni fogjuk –, hogy Mises kiáll a 100%-os tar-

bank_1_tord.indd 480

2014.10.02. 11:25:09

A KÖZPONTI ÉS SZABAD BANKTEVÉKENYSÉG ELMÉLETE

481

egyetértett Tellkampf és az amerikai iskola bizonyos nézeteivel. Megﬁgyelte, hogy
minél kevésbé szabályozottak a bankok, annál kevésbé gyakoriak a ﬁzetőképességi
problémák is. Úgy érezte, a két lehetőség nem más, mint a kiváltságos bankok egy
olyan rendszere, amit a központi bank támogat és hajlamos a felelőtlen banki gyakorlatok támogatására, vagy egy központi bank nélkül, szabadon működő bankrendszer, amelyben nincsenek kiváltságok és védelem sem. A második rendszeren belül
minden egyes bank szükségszerűen felelős volna saját politikájáért, következésképpen a bankárok sokkal megfontoltabban cselekednének. Hübner szerint a végső cél a
100%-os fémpénztámogatás nélküli bankjegyek kibocsátásának megszüntetése volna. Mindazonáltal a jelen helyzet ismeretében úgy hitte, a leggyorsabb és leghatékonyabb útja az említett ideális rendszer felé való elmozdulásnak a szabad banktevékenységen keresztül vezet, melyben minden banknak kötelessége lenne teljességgel
eleget tenni szerződéses kötelezettségeinek.66
A neves gondolkodó, Philip Joseph Geyer már 1867-ben megfogalmazott egy elméletet, amely magyarázatként szolgált a gazdasági ciklusokra – az e könyvben közölt elmélet előfutáraként –, és melynek logikus következtetéseit később Mises és
Hayek is továbbvitték. Valójában Geyer kifogástalanul összegzi a részleges tartalékkal működő bankrendszer hibáit, és leírja, hogyan alakulnak ki a gazdasági ciklusok. Szerinte, a bankrendszer „mesterséges tőkét” (németül künstliches Kapital) termel, ami pontosan a bizalmi eszközökre vonatkozik, melyeket a bankok nem létező
támogatottságból, önkéntes megtakarítás nélkül hoznak létre. Geyer megmagyarázza, ilyenkor mért következik felvirágzás és ennek miért kell elkerülhetetlenül bankválságba és gazdasági recesszióba fordulnia.67 Végül, csakúgy mint Hübner, Otto

talék létrehozása mellett, de csakis az újonnan létrehozott bankjegyekkel és letétekkel kapcsolatban,
ugyanúgy, mint az Peel törvényében állt. Így érthető, miért említi a bizalmi eszközök múltbeli kibocsátásának előnyeit, habár meglepő, hogy nem magyarázza meg, hogy a jövőre vonatkozóan legmegfelelőbbnek tartott rendszer miért nem bizonyult a múltban a legjobbnak. Úgy hisszük, a bizalmi eszközök
múltbeli kibocsátásának előnyeit ritkán hasonlították össze az általuk okozott gazdasági válságok és recessziók negatív hatásaival, és a jelenlegi pénzügyi rendszer komoly hiányosságaival – melyek ezen
múltbéli hibák eredményei – főleg nem foglalkoztak.
66 Lásd Otto Hübner Die Banken című művét, melyet 1853-ban és 1854-ben adtak ki Lipcsében.
67 Philip Geyer, Theorie und Praxis des Zettelbankwesens nebst einer Charakteristik der Englischen,
Französischen und Preussischen Bank (München: Fleischmann’s Buchhandlung, 1867). Lásd még
Geyer Banken und Krisen (Leipzig: T.O. Weigel, 1865) című könyvét. Vera C. Smith kritikával illette
Geyer és Tellkampf javaslatát, miszerint meg kell szüntetni a bizalmi eszközök kibocsátását és 100%os kötelező tartalékot kell létrehozni. Smith kijelenti, hogy ezzel egy deflációs folyamat indulna el, de
nem veszi számításba, hogy nem szükséges újraéleszteni a bankjegyek és fémpénzek bizalmi eszközökkel való korábbi kapcsolatát – amint azt a következő fejezetben látni fogjuk, amikor megvizsgáljuk a
100%-os kötelező tartalékra való átállás folyamatát. Épp ellenkezőleg, bármely egészséges átállási folyamat megköveteli a defláció elkerülését továbbá a bizalmi eszközök és a fémpénzek kapcsolatának
újrafogalmazását a bankrendszer által már kibocsátott bankjegyek és letétek teljes mennyiségének fényében. Ebből következően a lényeg nem az, hogy pénzügyi összehúzódást segítsünk elő, hanem a cél
az elkövetkező hitelexpanzió megelőzése.
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Michaelis is kiállt a szabad bankrendszer mellett, mellyel megfékezhetőek volnának
a visszaélések és el lehetne mozdulni a 100%-os kötelező tartalék irányába.68
Modeste, Cernuschi, Hübner és Michaelis hagyományát Ludwig von Mises vitte tovább, aki 1912-ben meggyőzően érvelt a currency iskola elvei mellett. Nemcsak
azt állította, hogy a bankjegyek és banki letétek bizalmi eszköznek számítanak, hanem pénzügyi elméletet alapozott a határhaszon és a Böhm-Bawrek tőkeelméletre.
Az eredmény elsőre egy teljes, koherens és integrált elmélet volt a gazdasági ciklusokról. Mises felismerte, hogy az angol currency iskola gondolkodói tévedtek, amikor a központi bankot javasolták a legjobb és egyetlen megoldásként az iskola céljainak elérésére (ﬁzetőképesség), amit a kiváltságok nélküli, a magánjog szerint működő (100%-os kötelező tartalék) szabad bankrendszer létrehozásán keresztül gondoltak megvalósítani. Továbbá Mises jól látta, hogy végül a banking iskola alapelveinek
legtöbb védelmezője örömmel fogadta a központi bank megalapítását, ami mint végső hitelező garantálta és állandósította volna a magánbejegyzés nélküli bankárok expanziós kiváltságait. Ezek a magánszemélyek komoly erőfeszítéseket tettek, hogy kivonják magukat kötelezettségeik alól, és hitelexpanzión keresztül annak a jövedelmező „üzletágnak” szenteljék magukat, amely a bizalmi eszközök létrehozásán alapul;
miközben a központi bank támogatása lehetővé tette számukra ezt anélkül, hogy aggódniuk kellett volna a ﬁzetőképességi problémák miatt. Nem meglepő, hogy Mises
különösen kritikusan ítéli meg a tényt, miszerint Peel 1844-es banktörvénye – annak
ellenére, hogy azt kitűnő szándékkal fogalmazták meg – sikertelenül tiltotta a bizalmi eszközök expanzív létrehozását, ahogyan annak idején a bankjegyekkel megtette. Mises szintén elítéli a törvény alkalmazását azért a törekvéséért, hogy létrehozzanak és megerősítsenek egy központi bankrendszert, ami, mint tudjuk, valójában csak
a monetáris káosz és pénzügyi túlkapások politikájának támogatását szolgálta jóval
„pusztítóbb” módon, mint az általa kivédeni kívánt politikák.
Mises munkássága a pénz és gazdasági ciklusok tanulmányozásáról a The Theory
of Money and Credit című művében jelenik meg, melyet 1912-ben adtak ki.69 Nem

68 Otto Michaelis, Volkswirthschaftliche Schriften (Berlin: Herbig, 1873), első és második kötet.
69 Mises, Theorie des Geldes und der Umlaufsmittel. H. E. Batson fordította a könyvet angolra,

és Jonathan Cape adta ki az első angol változatot (Londonban) 1934-ben. Feltehetően a munka befolyással volt Vera Smith doktori értekezésére is, amit két évvel később adtak ki. Érdemes megjegyezni,
hogy Smith könyvében a 144–145. oldalon található kettős táblázatban együtt említi Misest Hübnerrel,
Michaelissel és Cernuschival. A currency iskola legszigorúbb gondolkodók közt sorolja fel őket, akik
kiálltak a szabad bankrendszer mellett, amit az adott körülmények közt legjobb megoldásnak tartottak
a 100%-os kötelező tartalék létrehozásához. Smith könyvének talán egyik legértékesebb szempontja,
hogy felfedi: a banking iskola és a free-banking iskola nem feltétlenül és automatikusan esnek egybe,
ahogyan a currency iskola és a central-banking iskola sem egyezik meg. Ehelyett a gondolkodókat négy
külön csoportra lehet osztani, melyet a táblázat be is mutat. Mivel Vera Smith táblázata idevágó és felettébb tanulságos, bemutatunk itt egy átdolgozott verziót.
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egészen nyolc évvel később, 1920-ban kifejtette híres tantételét a szocialista gazdasági kalkuláció lehetetlenségéről, elindítva ezzel egy jelentős vitát, mely az elkövetkező évtizedekben a téma körül zajlott. Nincs egyértelmű bizonyíték, mely arra utal,
hogy Mises tisztában volt azzal, hogy az általa 1920-ban felhozott alapvető érvek a
szocializmus lehetetlenségéről alkalmazhatóak a részleges tartalékú banktevékenységre és különösen a központi bank létrehozására, illetve működésére. Azonban, a
következő fejezetben kiállunk az elmélet mellett, hisz elemzésünk a részleges tartalékról és központi bankról különleges eset, ami akkor érvényesül, amikor a szocializmus elméleti lehetetlenségéről szóló tantételt a pénzügyi szektorra vonatkozóan
alkalmazzuk.70
VIII-1. táblázat

Banking iskola
(részleges
tartalék)

Free-banking iskola
A legtöbb banking iskolához tartozó
19. századi gondolkodó.
White, Selgin, Dowd és David
Friedman a 20. században.

Central-banking iskola
A keynesiánus gondolkodók és a legtöbb
20. századi gondolkodó.

→
(A banking iskola természetes fejlődése)
Currency iskola Modeste
(100%-os
Cernuschi
tartalék)
Hübner
Michaelis
Mises, feltehetően Hayek 1925–1937
között
Rothbard, Huerta de Soto
Joseph Salerno
Hans-Herman Hoppe
és Jörg Guido Hülsmann

A chicagói iskola 1930-as évekbeli
javaslata.
Maurice Allais

←
(A currency iskola természetes fejlődése)
A gondolkodók négy iskolára osztása (a részleges tartalékú szabad banktevékenységet, a részleges
tartalékú központi banktevékenységet, a szabad banktevékenységet 100%-os kötelező tartalék mellett, valamint a központi banktevékenységet 100%-os kötelező tartalék mellett támogató iskolák)
egyértelműbb és célravezetőbb módszer, mint az Anna J. Schwartz és Lawrence H. White (és mások)
által választott megoldás, akik csak három iskolát neveznek meg: a currency iskolát, a banking iskolát és a free-banking iskolát. (Lásd Anna J. Schwartz, „Banking School, Currency School, Free Banking School”, 148–152. oldal.)
70 A központi bank létrehozásáról szóló tantétel kidolgozásáról és annak a spanyol jegybank létrehozásában játszott szerepéről lásd Luis Coronel de Palma La evolución de un banco central (Madrid: Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, 1976) című művét és a benne idézett hivatkozásokat. Lásd még Rafael Anes, „El Banco de España, 1874–1914: un banco nacional”, illetve Pedro Tedde
de Lorca, „La banca privada española durante la Restauración, 1874–1914” írásokat. Mindkettő a La
banca española en la Restauración (Madrid: Servicio de Estudios del Banco de España, 1974) első részében található. A könyvekben található értékes hivatkozások ellenére a spanyol gazdasági gondolkodás történetéről és előzményeiről való értekezés megírása a központi és szabad banktevékenységről
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3. A „szocializmus lehetetlenségének tétele”
és annak alkalmazása a központi bankra
A 2. fejezetben láttuk, hogy az idők során a központi bankok nem a spontán,
evolúciós szabadpiaci folyamatok eredményeképpen jelentek meg, hanem a banki
szektort érintő tervszerű állami beavatkozás eredményeképpen. Valójában a központi
bank intézménye abból eredeztethető, hogy az állami közhatalmak képtelenek
voltak megfelelően meghatározni és megvédeni a letétesek tulajdonjogait; más
szóval nem tudtak véget vetni a bankárok visszaéléseinek, akik helytelen módon
használták ügyfeleik letétként elhelyezett pénzét. Ez a hiba lehetővé tette a részleges
tartalékkal működő banktevékenység létrejöttét, ami, mint tudjuk, lehetőséget
nyújt a bankároknak, hogy új pénzügyi eszközöket teremtsenek a semmiből, és így
termeljenek jelentős profitot. Nem ismeretlenek már számunkra az effajta banki
gyakorlat gazdasági szerkezetre gyakorolt negatív hatásai (rossz beruházások,
súlyos válságok, recessziók). Ez a gyakorlat elvileg azt hivatott bizonyítani,
hogy a kormányok különösen odafigyelnek, hogy a hagyományos jogi alapelvek
érvényesülését biztosítsák – 100%-os kötelező tartalék a látra szóló letétekre nézve.
Mindazonáltal az idők során a kormányok – távol attól a céljuktól, hogy biztosítsák
a törvénynek való megfelelést –, saját maguk lettek az elsők, akik hasznot húztak
a banki ügyletekből, miközben a bankároknak számos kiváltságot biztosítottak.
Pénzügyi nemtörődömségüknek köszönhetően az állandó pénzügyi nehézségekkel
való küzdelem során nemcsak a részleges tartalékot legalizálták, de időről időre megpróbáltak hasznot húzni ebből a felállásból, vagy a részleges tartalék által a semmiből
teremtett kölcsönök összegének követelésével, vagy a felettébb jövedelmező részleges tartalékkal működő bankügyletek teljes, vagy részleges kisajátításával.
Ami a magánbejegyzés nélküli bankárokat illeti, a maguk részéről ők tisztában
voltak azzal, hogy üzletáguk visszatérő zűrzavarok és hitelképességi válságokon
ment keresztül, ami rendszeresen veszélyeztette a bankárok jövedelmező ügyleteinek folytonosságát. Sőt, ezek a bankárok elsőként javasolták a központi bank létrehozását, amely mint végső hitelező garantálta volna a túlélést a nehéz időszakok
során. Ezúton a magánbejegyzés nélküli bankárok érdekei egybevágtak az állam és
központi bankjának érdekeivel, így egyfajta szimbiózis alakult ki a két fél között. Az
állam könnyedén jut pénzhez kölcsönök és inﬂáció formájában, amiknek ára észrevétlen marad az állampolgárok számára, akik kezdetben nem tapasztalnak súlyosabb adóterheket. A bankárok örömmel fogadják a központi bank létezését és az általa bevezetett szabályokat, mivel úgy tapasztalják, hogy ügyleteik teljes struktúráját az összeomlás fenyegetné, ha egy hivatalos intézmény támogatása nélkül, amely
a szükséges ﬁzetőképességet biztosítja, amikor az „elkerülhetetlen” bankválság és
még várat magára. A legfontosabb részleges tartalékkal kapcsolatos szabad banktevékenységet támogató gondolkodó Spanyolországban Luis María Pastor (1804–1872) volt. Lásd Libertad de Bancos y Cola
del de España (Madrid: B. Carranza, 1865) című könyvét.
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gazdasági recesszió bekövetkezik. Így tehát Vera Smith érvelése alapján levonhatjuk
azt a következtetést, hogy a piaci folyamatoknak a központi bank nem spontán eredménye, hanem az állam vezette be kötelezően annak érdekében, hogy bizonyos célokat elérjen – főként a könnyű pénzellátás és az inﬂációs politikák kihangsúlyozása, amik mindig nagyon népszerűek –, és mindezt a magánbankok beleegyezésével
vagy támogatásával tette, amik ezen a területen szinte mindig a kormányok bűntársaiként működtek a múltban.71
A fentiek magyarázzák, hogy a központi bank megjelenése, olyan érdekközösségen alapszik, ami a hagyományosan szövetséges kormányokból és bankárokból áll,
és ez teljesen megmagyarázza a bizalmas „megértést” és „együttműködést” a két intézménytípus között. Manapság ez a kapcsolat – enyhe változtatásokkal – minden
nyugati államban szinte minden helyzetben nyilvánvaló. A magánbankok túlélését a
központi bank biztosítja, így ez az intézmény – és végül is a kormány maga – szoros
felügyeletet, politikai és gazdasági ellenőrzést tud alkalmazni a bankokkal szemben.
Továbbá a központi bank hivatott minden ország monetáris és hitelpolitikáját irányítani azzal a céllal, hogy meghatározott gazdasági célkitűzéseket valósítson meg. A
következő részben látni fogjuk, elméletileg miért lehetetlen, hogy egy központi bank
olyan monetáris és hitelrendszert tartson fenn, ami nem okoz komoly gazdasági zavarokat és rossz megoldásokat.72
71

„A központi bank nem természetes »következménye« a banktevékenység fejlődésének. Kívülről rendelik el, vagy a kormány kívánalmainak megfelelően jön létre. Ez a tényező felelős a valuta- és hitelszerkezet egészére gyakorolt hatásokért, ami éles ellentétben áll azzal, aminek egy szabad
bankrendszeren (a kormány pártfogásától mentes rendszerben) belül kellene történnie.” (Smith, The
Rationale of Central Banking and the Free Banking Alternative, 169. oldal)
Így elfogadjuk Charles Goodhart professzor feltételezését (lásd a következő lábjegyzetet), aki úgy
hiszi, a központi bank felemelkedése szükségszerű következménye az árupénzről a bizalmi eszközök
rendszerére való átállásnak. Elfogadjuk ezt a feltevést egészen addig, amíg igazolást nyer, hogy egy
ilyen átállás nem spontán eredménye a piaci működésnek, hanem épp ellenkezőleg: egy elkerülhetetlen folyománya a hagyományos jogi alapelvek megsértésének – 100%-os kötelező tartalékarány a látra szóló letéteken –, ami alapvető feltétele minden szabadpiac működésének. Vera Smith könyvének
egyetlen komoly hibája abban rejlik, hogy az író csak részben ismeri fel, hogy a központi bankrendszer egyszerűen a magánbejegyzés nélküli bankárok által fokozatosan és rejtett módon bevezetett részleges tartalékú bankrendszer logikus és elkerülhetetlen következménye. Sajnos Smith nem szentel figyelmet a 100%-os kötelező tartalékot célzó javaslatoknak, amik könyvének megírásakor pedig már
elterjedőben voltak. Ha megvizsgálta volna ezeket a javaslatokat, felismerte volna, hogy egy igazságos szabad bankrendszer megköveteli a 100%-os kötelező tartalék újrateremtését a látra szóló letétekkel kapcsolatban. Ahogyan azt látni fogjuk, számos, a szabad bankrendszert támogató mai gondolkodó ugyanezt a hibát követi el.
72 Charles Goodhart klasszikusnak számító munkája a központi bankok fejlődéséről: The Evolution
of Central Banks, második kiadás (Cambridge, Mass.: MIT Press, 1990), különösen a 85–103. oldalak.
Rövid, hasznos kivonat található a központi bankok létrejöttéről és fejlődéséről a 99. oldalon Tedde de
Lorca könyvében is: El Banco de San Carlos, 1782–1822. Ramón Santillana szintén jól illusztrálja a
központi bank kialakulását a 19. századi Spanyolországban, amit azért hoztak létre, hogy megküzdjön
az állam pénzügyi nehézségeivel, ami folyamatosan arra volt kényszerítve, hogy a részleges tartalék-
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Az intézményi kényszerítésen vagy a hagyományos
jogi alapelvek megsértésén alapuló társadalmi koordináció
lehetetlenségének elmélete
Másutt már védelmünk alá vettük azt az elméletet, miszerint a szocializmust újra
kellene definiálni, mint bármely, a szabad vállalkozással szembeni, intézményi
agresszión alapuló rendszert.73 Ez az agresszió megnyilvánulhat a kormányszervek
által alkalmazott közvetlen fizikai erőszak formájában – vagy ezzel való fenyegetésben – vagy bizonyos társadalmi osztályoknak (egyesületek, bankárok stb.)
garantált kiváltságok formájában úgy, hogy ezek állami beleegyezéssel sértik a
hagyományos jogi alapelveket. Megpróbálni azt, hogy intézményi kényszerítő erővel irányítsák a társadalmat, intellektuális tévedés, mert egy vezető pozícióban lévő
hivatal elméletileg nem alkalmazhatna ilyen fajta agressziót (tervhivatal) azért, hogy
megszerezze a szükséges információt ahhoz, hogy saját rendeleteivel teremtse meg
a társadalmi összehangoltságot.74 Ez már csak a következő négy okból kifolyólag
is így van: először is lehetetlen, hogy egy hivatal feldolgozza a különböző emberek
agyában raktározott óriási mennyiségű információt; másodszor a szükséges információk személyes, valódi, hallgatólagos és nem verbális volta megakadályozza
azok eljutását a központi szervig; harmadszor, az információ, amelynek a szereplők
még nincsenek birtokában, vagy nem fedeztek még fel, és amelyek egyszerűen a
szabadpiaci folyamatok eredményeképp jönnek létre, a vállalkozói rendszer saját
termékeként szintén a törvény alá esnek és nem lehet őket átadni; negyedszer pedig a
kényszerítés megakadályozza a vállalkozókat abban, hogy létrehozzák a társadalom
irányításához szükséges információkat.
Ez pontosan Mises eredetileg 1920-as érvelésének lényege, a szocializmus lehetetlenségével és általában a gazdaságba való állami beavatkozás lehetetlenségével
kapcsolatban. Az érvelés elméletben magyarázza meg a korábbi Nyugati blokk gazdaságainak bukását, csakúgy mint a növekvő nyomást, rossz befektetéseket és a hatékonyság hiányát, melyek a nyugati gazdaságok jóléti államainak beavatkozó jellegéből fakadnak.
Ugyanígy a kiváltságok biztosítása, ami ellentmond a hagyományos jogi alapelveknek, megakadályozza a társadalom különböző ágenseinek irányított együttműkö-

kal működő banki ágazat pénzteremtéséből (bankjegyek és letétek) húzzon hasznot. Lásd Santillana,
Memoria histórica sobre los bancos Nacional de San Carlos, Español de San Fernando, Isabel II,
Nuevo de San Fernando, y de España (újranyomva a Banco de España által, Madrid, 1982), 1., 3., 132.,
236. és 237. oldal.
73 Huerta de Soto, Socialismo, cálculo económico y función empresarial, 87. oldal. lásd még Jesús
Huerta de Soto, „The Economic Analysis of Socialism” című írását a New Perspectives on Austrian
Economics (London és New York: Routledge, 1995) 14. fejezetében Gerrit Meijer szerkesztésében.
74 Huerta de Soto, Socialismo, cálculo económico y función empresarial, 95. oldal.
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dését, továbbá a hagyományos jogi alapelvek elengedhetetlenek a békés, irányított
vállalkozói szellem gyakorlásához is. Következetes megsértésük akadályozza a vállalkozói kreativitás szabadságát, csakúgy mint a társadalom irányításához szükséges
információhoz való hozzáférést és annak továbbítását. Amikor ezeket az alapelveket
nem tartják tiszteletben, a rossz társadalmi megoldások rejtve maradnak és szisztematikusan súlyosbodni fognak.75
Az állam által tervszerűen a társadalomra gyakorolt kényszerítő erő alkalmazásának és a hagyományos jogi alapelvekkel szembenálló kiváltságok megadásának
elkerülhetetlen következménye a széles körű társadalmi rendezetlenség és zavar, továbbá a kényszerítő erő és kiváltságok sérelmét viselő társadalom minden szintjére és területére jellemző összehangoltság hiánya. Valójában mind a kényszerítő erő,
mind pedig a kiváltságok helytelen információkat és felelőtlen cselekedeteket szülnek, és mindkettő a személyes viselkedési szokások romlásához vezetnek, segítik az
feketegazdaság működését, röviden összefoglalva ezek okolhatóak mindenfajta társadalmi negatívumért és konﬂiktusért.

A szocializmus lehetetlenségéről szóló elmélet a közponi bankra
és a részleges tartalékkal működő bankrendszerre vonatkoztatva
Könyvünk egyik központi feltevése az, hogy a szocializmus lehetetlenségének elmélete és a társadalmi összehangolatlanságról – amely elkerülhetetlen velejárója a
törvénytől eltérő intézményi kényszerítésnek és a kiváltságok biztosításának – szóló
osztrák elmélet közvetlenül alkalmazhatóak a korunkban kialakult pénzügyi és bankszektorra. Ez a rendszer magánjellegű részleges tartalékú banktevékenységen alapul
és egy hivatalos szerv irányítása alatt áll (a központi bank), mely a monetáris politika
formálójává nőtte ki magát. A piacgazdaságok modern pénzügyi és bankrendszerei
teljességében a szabad vállalkozói szellem érvényesítésének megakadályozására
törekvő, tervszerű kényszerítő erőn alapulnak a pénzügyi szektoron belül, továbbá
a bankoknak megadott kiváltságokon, amik ellentmondanak a hagyományos jogi
alapelveknek és hagyják, hogy a bankok részleges tartalékkal működjenek.
Nem szükséges kitérnünk a részleges tartalékú banktevékenység „szégyenteljes”
kiváltságának jogtudományi jellemzőire, mivel az első három fejezetben részletesen tanulmányoztuk ezt a szempontot. Ami a kényszerítő erő tervszerű alkalmazását
illeti a bankszektoron és a pénzügyi területeken belül: nem nehéz megérteni, hogy
az effajta manipulációt a törvényes ﬁzetőeszközt érintő szabályozásokon keresztül
viszik véghez, melyek a központi bank által kiadott pénzegység mint „felszabadító” csereeszköz elfogadását erőltetik.76 A központi bank által alkalmazott intézményi
75

Az elméleti következtetések részletes elemzésének vázlatát lásd Huerta de Soto, Socialismo,
cálculo económico y función empresarial című könyvének első három fejezetében, a 21–115. oldalon.
76 Például lásd a Spanyol Nemzeti Bank 1994/13-as rendeletének 15-ös cikkét. A rendelet olvasata:
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kényszerítés szintén a hivatalos banki jogszabályozás egész rendszerében nyilvánul
meg, melyet arra terveztek, hogy szigorú ellenőrzés alatt tartsa a bankok működését, makroökonómiai szinten meghatározza és alkalmazza az egyes országok monetáris politikáját.77
Röviden tehát nehezen kerülhetjük el azt a következtetést, hogy „a bankrendszer
szerveződése jóval közelebb áll egy szocialista gazdasághoz, mint egy piacgazdasághoz.”78 Így banki és hitelügyekben helyzetünk megegyezik a korábbi Keleti blokk
szocialista országaiban érvényesülő helyzettel, ahol egy központi tervezési rendszeren keresztül igyekeztek a gazdasági döntéseket és folyamatokat összehangolni. Más
szavakkal „a központi tervezés” egyfajta közhellyé vált a piacgazdaságok banki és
hitelszektorán belül, így természetes, hogy ezen a területen ugyanazt az összehangolatlanságot és eredménytelenséget kellene látnunk, ami a szocializmusra is jellemző. Hadd vizsgáljuk most az intervencionizmus és a banktevékenységen belüli kiváltságok három különálló esetét; (a) a központi bank legelterjedtebb esetét, amikor
részleges tartalékú bankrendszert felügyel; (b) a 100%-os kötelező tartalékkal mű-

„A Spanyol Nemzeti Bank a bankjegy, azaz pezeta-kibocsátás kizárólagos jogát élvezi, amely, nem
ellentmondva a pénzverésre vonatkozó jogállapotnak, az egyetlen teljes, korlátlan felszabadító erővel bíró törvényes fizetőeszköz Spanyolország területén.” (Spanyol Hivatalos Közlöny, 1994. július 2.
15404. oldal [kiemelés tőlem].)
Spanyolország 2002. január elsején csatlakozott az Európai Unióhoz, aminek következményeképp
az Európai Központi Bank lecserélte a pezetát és a Spanyol Nemzeti Bankot is.
77 Lásd például a Spanyol Nemzeti Bank autonómiáról szóló szabályzatának 7. cikkében található
általános felsorolást a központi bank kötelezettségeiről.
78 Lásd diákunk, Elena Sousmatzian Ventura írását: „¿Puede la intervención gubernamental evitar
las crisis bancarias?”, Revista de la Superintendencia de bancos y otras instituciones financieras 1
(1994. április–június): 66–87. oldal. Ebben a tanulmányban Elena Sousmatzian összegzi, hogy habár
a jelenlegi bankrendszer jellemzően magában foglalja egy szocialista vagy ellenőrzött gazdaság tulajdonságait, talán sokakat meglep, milyen könnyű ezt megérteni, ha észben tartjuk, hogy: (a) az egész
rendszer a valutára kiterjedő állami monopóliumon nyugszik; (b) a rendszer azon a kiváltságon alapul, amely lehetővé teszi, hogy a bankok a semmiből teremtsenek kölcsönöket azáltal, hogy csak részleges tartalékot tartanak fenn a letétekre vonatkozóan; (c) az egész rendszer irányítása mint független
pénzügyi hatóság a központi bank kezében van, amely mint valódi tervezési bankügynökség működik
a pénzügyi rendszerre vonatkozóan; (d) jogi szempontból a kormányra vonatkozó alapelv, azaz hogy
az állam csak saját hatáskörén belül cselekszik, a bankokra is vonatkozik, szemben a más magánszemélyekre vonatkozó szabályokkal; (e) a bankok általánosan ki vannak zárva a kereskedelmi szokásjog
által kikötött általános bankcsőd-eljárásokból, és ehelyett a közigazgatási jogi eljárások alá esnek, úgy
mint például a beavatkozás vagy a vezetőség cseréje; (f) a bankcsődöket a bankok fizetésképtelenségi
válságaival járó hatások kivetítésével akadályozzák meg, aminek árát az állampolgárok fizetik meg a
központi banktól származó, adott időpontban a legalacsonyabb kamatú kölcsönök útján, vagy behajthatatlan hozzájárulásokon keresztül biztonsági tartalékletétekből; (g) hatalmas, szerfölött bonyolult szabályozások vonatkoznak a banktevékenységekre, amik nagyon hasonlítanak azokra, amelyek a kormányokat irányítják; és (h) nincs vagy csak minimális a kormányok közbelépésének felülvizsgálata bankcsődök idején. Sok esetben az ilyen beavatkozást ad hoc beavatkozásként határozzák meg, és az ésszerűség, hatékonyság és eredményesség alapelveit figyelmen kívül hagyják.
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ködő központi bank esetét; (c) és a szabad banktevékenység esetét (szabályozások
és központi bank nélkül), mely azonban alkalmazza a részleges tartalék fenntartásának kiváltságát.
a) Egy központi bankon alapuló rendszer, mely részleges tartalékkal működő bankok hálózatát irányítja és felügyeli
A pénzügyi szférán belül a legbomlasztóbb az a rendszer, mely egy központi bankból
és részleges tartalékkal működő lakossági bankügyletekből áll.79 Ez a rendszer a
magánbejegyzés nélküli bankárok által élvezett kiváltságokon alapul (részleges tartalékarány használata), és amely természetesen torzulásokat okoz hitelexpanzió,
rossz beruházások és a fellendülés és recesszió visszatérő körforgásának formájában.
A központi bank továbbá az egész rendszert erősíti, irányítja és támogatja, ami
így mint végső hitelező működik, és tervszerű, intézményi kényszert alkalmaz a
banktevékenységek és pénzügyek területén. Válságos időkben a bankok számára
szükséges fizetőképesség biztosításával a központi bank igyekszik ellensúlyozni
a szabadpiacokon zajló mechanizmusokat, hogy spontán visszafordítsa a banktevékenység expanziós hatásait. (Ezek a mechanizmusok magukban foglalják azokat a bankokat, amelyek a leginkább folytatnak expanziós politikát és a legkevésbé hitelképesek.) Következésképpen a letétek létrehozásának folyamata és a
hitelexpanzió – azaz valódi, önkéntes megtakarításból származó háttér nélkül –
bizonytalan ideig eltarthat, így fokozva a termelői struktúra torzulásait és súlyosbítva
az elkerülhetetlen gazdasági válságokat és recessziós időszakokat, melyeket létrehoz. A központi bank intézményén nyugvó pénzügyi tervezési rendszer nem
képes megszüntetni a visszatérő gazdasági ciklusokat. A legtöbb, amit tehet, hogy
késlelteti azok megjelenését új fizetőképesség teremtésével és a veszélyeztetett
bankok támogatásával válságok idején; mindezt azon az áron, hogy súlyosbítja az
egyébként elkerülhetetlen gazdasági visszaesést. Előbb vagy utóbb a piac spontán
reagálni fog, és visszafordítja a monetáris agresszió rá gyakorolt hatásait, és így az
ezeket a hatásokat megakadályozni kívánó, kényszerítő erővel bíró legelszántabb
próbálkozások is bukásra vannak ítélve. A legtöbb, amit ezekkel az erőfeszítésekkel
elérhetnek, az a szükséges visszaigazodás és helyreállítás, vagy gazdasági válság
késleltetése és következetes súlyosbítása, legkevésbé sem a megakadályozása.
Egy részleges tartalékkal működő, szabad bankrendszeren belül (központi bank
nélkül), a visszaigazodás jóval hamarabb elkezdődik, köszönhetően a bankközi
klíringfolyamatoknak – még ha a termelői szerkezet valamelyest torzult is. A központi bank létrehozása azért, hogy mint végső hitelező működjön és biztosítsa a
szükséges fizetőképességet válságok idején, hajlamos semlegesíteni a piac spontán

79 Nyilvánvalóan kizárjuk a teljességében államosított bankrendszereket (Kína, Kuba stb.), amelyek
manapság úgysem bírnak túl nagy jelentőséggel.
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visszaigazodási és helyreállítási folyamatait, és ennek eredményeképpen az expanziós folyamatok sokkal tartósabbá és pusztítóbbá válnak.80
A központi bank mint a „pénzügyi tervhivatal” egy belső ellentmondás megtestesítője. Sőt, ahogyan azt F. A. Hayek felfedte, minden központi bank egy alapvető
problémával szembesül, mivel változatlanul nagy és korlátlan erőt fektetnek politikájuk igazgatásába, még sincs birtokukban az összes információ, ami céljaik eléréséhez szükséges. A központi bank a magánbankokon gyakorolja hatalmát, főként azzal fenyegetőzve, hogy nem biztosítja a szükséges ﬁzetőképességet. Ugyanakkor
szerintünk a központi bank fő kötelessége és célja éppen az volna, hogy nem tagadja meg a szükséges ﬁzetőképesség biztosítását, amikor a bankcsőd bekövetkezik.81
A fentiek igazolják, hogy a bankároknak próbálkozásaik és elhivatottságuk ellenére komoly nehézségekkel kell szembenézniük a gazdasági válságok megszüntetésekor. Szintén magyarázattal szolgálnak a bankok lakossági ügyleteivel kapcsolatban, a központi bank által alkalmazott közigazgatási törvénykezés és közvetlen
kényszerítés formájában megnyilvánuló szoros ellenőrzésről.82
80 Ezenfelül

a központi bank nem tudja garantálni minden ügyfelének a független vásárlóértékkel
rendelkező pénzegységekben elhelyezett letétek visszafizetését. Az a hiedelem, miszerint a központi bankok minden állampolgár számára „garantálják” letétjeik visszafizetését – tekintet nélkül a bankok tevékenységére –, fikció, mivel a legtöbb, amit a központi bankok tehetnek, hogy új fizetőképességet biztosítanak a semmiből, hogy a magánbankokkal szembeni letét-követeléseknek eleget tegyenek.
Mindazonáltal ezzel elindítanak egy inflációs folyamatot, ami gyakran jelentősen csökkenti a letétekből visszakövetelhető pénzegységek vásárlóerejét.
81 Van egy alapdilemma, amellyel minden központi bank szembesül, és ami elkerülhetetlenné teszi,
hogy politikájuk több mérlegelési szabadságot tartalmazzon. Egy központi bank csak közvetett és így
korlátozott ellenőrzést tud gyakorolni a forgalmi eszközökre. Ereje főként abban a fenyegetésben rejlik, hogy nem nyújt pénzellátást, amikor az szükséges volna. Ugyanakkor ez kötelességeként van nyilvántartva, melyet soha nem tagadhat meg. Ez jelenti a problémát, nem pedig a központi bank döntései
miatt a pénz értékét érő általános hatások, amik egyébként szükségszerűen nap mint nap lefoglalják a
központi bankárt. Ez egy olyan feladat, mely megköveteli a központi banktól, hogy folyamatosan megelőzze vagy ellensúlyozza a hitel birodalmában bekövetkező fejlődéseket, amikhez semmilyen egyszerű szabály nem szolgál adekvát irányelvként. (Hayek, The Constitution of Liberty, 336. oldal.)
82 A letétek „biztosítására” tervezett különféle rendszerek és hivatalok a legtöbb nyugati országban
az eredeti céllal ellentétes hatást váltanak ki. Ezek a „letétbiztosítási alapok” létrehívnak egy kevésbé
megfontolt és felelősségteljes politikát a lakossági bankok ügyletein belül, mivel azt a hamis garanciát
kínálják az állampolgároknak, hogy letétjeik „biztosítottak” és így nem kell megkérdőjelezniük az
egyes intézményekbe fektetett bizalmukat. Ezek az alapok arról is meggyőzik a bankárokat, hogy végül is viselkedésük nem sérti közvetlenül az ügyfeleket túlzott mértékben. A letétgarancia vagy -biztosítás rendszere által az 1990-es évek amerikai bankválságában játszott főszerepről lásd más források
mellett The Crisis in American Banking, szerk. Lawrence H. White (New York: New York University
Press, 1993). Ezért is kétségbeejtő, hogy az európai banktörvény harmonizációs folyamatában helyet
kapott az 1994. május 30. 94/19 C. E. direktíva jóváhagyása a letétbiztosítási rendszerek tárgyában.
Eszerint minden tagállamnak hivatalosan el kell ismernie egy letétbiztosítási rendszert és megkövetelnie minden európai hitelintézettől, hogy az egyes országokban e célból létrehozott ügynökségek valamelyikéhez csatlakozzon. A direktíva azt is kimondja, hogy a biztosítási rendszerek 24 000 ECU-s fedezetet fognak biztosítani az összes, bármely letétes által letétbe helyezett pénzre, és ötévente az Európai Bizottság fogja ezt felülvizsgálni.
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Emellett, ahogyan a Gosplan – a ma már nem létező Szovjetunió legjelentősebb
gazdasági tervezési bankügynöksége –, a központi bank is köteles folyamatosan, kimondottan nagy mennyiségű statisztikai információt gyűjteni a bankügyletekről, továbbá a pénzkészlet és pénzkereslet összetevőiről. Ez a statisztikai információ nem
tartalmazza a kvalitatív adatokat, amikre a központi banknak lehet szüksége ahhoz, hogy észrevétlenül avatkozhasson bele a bankügyletekbe. Ilyen mennyiségű információt, ami ráadásul szubjektív, dinamikus és állandóan változik, kimondottan
nehéz megszerezni a pénzügyi szektorban. Fájdalmasan nyilvánvaló tehát, hogy a
központi bank feltehetően nem képes megszerezni minden információt, ami ahhoz
szükséges, hogy összehangolt módon működjön, és ez ismét csak alátámasztja a szocializmus lehetetlenségének elméletét, ez esetben a pénzügyi övezetre alkalmazva.
A pénzellátás és pénzkereslet különböző összetevőinek ismerete soha nem elérhető objektív felhalmozás céljából. Épp ellenkezőleg, gyakorlati, szubjektív és diffúz jellege miatt nehéz meghatározni. Az effajta tudás a gazdasági szereplők szubjektív kívánalmaiból fakad, amik folyamatosan változnak és nagyban függnek a
pénzkészlet fejlődésétől. Már tudjuk, hogy a pénz bármilyen mennyisége optimálisnak mondható – ha egyszer a pénzkészletben bekövetkező változás hatással volt a
relatív árfolyamszerkezetre, a gazdasági szereplők maradéktalanul kihasználhatják
pénzük vásárlóerejét tekintet nélkül annak abszolút összegére. Amikor a pénz menynyisége és elosztása változik, a kölcsönök kiterjesztésén keresztül (megtakarítási
támogatottság nélkül) vagy az új pénzegységek közvetlen elköltésekor bizonyos
gazdasági szektorokban, akkor komoly zavar keletkezik, rossz befektetések kapnak
teret és a gazdasági szereplők összehangolatlanul kezdenek viselkedni.
Nem meglepő tehát, hogy az általunk elemzett központi bankrendszer jellemzően az eddigi legsúlyosabb intertemporális összehangolatlanságot idézte elő. Láttuk,
hogy a központi bankok által a pénzegység vásárlóerejének „stabilizálása” céljából
átvett monetáris politikák), különösen az Angol Nemzeti Bank és a Fed esetében,
nagyléptékű monetáris és hitelexpanziót idéztek elő a „dübörgő” 1920-as évek során, mely folyamat az elmúlt évszázad leggyorsabb lefolyású gazdasági válsághoz
vezetett. A második világháborút követően a gazdasági ciklusok visszatérővé váltak és némelyik komolyságában megközelítette a világgazdasági válságot. Említhetjük a hetvenes évek második felében bekövetkező visszaesést, vagy kisebb mértékben a kilencvenes évek recessziós időszakát is. Ezek az események számos politikai
kijelentés ellenére következtek be, melyek azt kívánták, hogy a kormányok és központi bankok stabil monetáris politikát tudjanak fenntartani, és az elszánt próbálkozások ellenére emberi, statisztikai és anyagi erőforrás tekintetében meg tudják valósítani ezt a célt. Azonban az effajta erőfeszítések kudarcai nem is lehettek volna nyilvánvalóbbak.83
83

A monetáris politikában elkövetett hiba, mely leginkább hozzájárult a gazdasági világválsághoz, az volt, amit az Európai Központi Bank és a Fed követett el az 1920-as években, nem pedig
amit Stephen Horwitz, illetve őt megelőzően Milton Friedman és Anna Schwartz megjelöltek, hogy
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A központi bank mint központi tervezési bankügynökség számára, lehetetlen küldetés megvalósítani, hogy a magánpénzek ugyanazt a funkciót töltsék be, mint a jogi
elvek szerint működő szabadpiacon tennék. A központi bank nemcsak híján van a
szükséges információknak, de ráadásul puszta létezése is hajlamos felerősíteni a káros, expanziós hatásokat, melyek a részleges tartalékkal működő bankrendszerrel
járnak, teret adván ezzel a piacon kialakuló súlyos összehangolatlanságnak, amit a
legtöbb esetben a központi bank sem képes leleplezni addig, míg túl késő nem lesz.
Még az olyan, központi bank mellett állóknak is, mint Charles Goodhart, el kellett
fogadniuk – egyensúlymodelljeik következtetéseivel ellentétben és minden próbálkozás ellenére –, hogy gyakorlatilag lehetetlen, hogy a központi bank tisztviselői
megfelelően koordinálják a pénzellátást és pénzkeresletet, mivel felettébb változékony, megjósolhatatlan és idényjellegű változókkal dolgoznak, és kimondottan nehézkes – ha nem lehetetlen – az úgynevezett „monetáris alapot” és egyéb változókat és mutatókat (úgymint az árindex, a kamatlábak és valutaárfolyamok) manipulálni kiszámíthatatlan és destabilizáló monetáris politikák gerjesztése nélkül. Továbbá Goodhart elismeri, hogy a központi bankok ugyanannak a nyomásnak és erőknek vannak kitéve, mint amik bármelyik másik bürokratikus ügynökséget irányítják, amiket a public choice iskola már tanulmányozott. A központi bank tisztviselői
is emberből vannak, és ugyanazok az indítékok és tiltások érintik őket, mint minden
más közalkalmazottat. Így hát többé-kevésbé ingadozhatnak döntési folyamataik során azon csoportok közt, amelyek titkon befolyásolni kívánják a központi bank monetáris politikáját. Ezek a csoportok lehetnek politikusok, akik szavazatokat szeretnének biztosítani maguknak, valamint maguk a magánbankok, tőzsdepiaci befektetők és számos egyéb érdekcsoport. Goodhart következtetése:
Van egyfajta kísértés abban, hogy a pénzügyi erélytelenség útjára tévedjünk. A kamatlábemelés (politikailag) népszerűtlen, csökkentése annál nagyobb népszerűségnek örvend.
Még politikai alárendeltség nélkül is lesz lehetőség halasztgatni a kamatlábak emelését, amíg az aktuális fejlesztésekről több információ áll majd rendelkezésre. A politikusok nem szívesen eszközölnek ki meglepetésszerű inﬂációt választókörzetükben, helyette azt javasolják, hogy egy választási szempontból kényelmetlen kamatlábemelést el kell
halasztani, vagy egy csökkentést kell „biztonságosan” felgyorsítani. Az eredmény végül
is ugyanaz. A kamatlábak effajta politikai manipulációja, és így a monetáris résztvevőké

a központi bank a tőzsde 1929-es összeomlása után nem tudott megfelelően reagálni a forgalomban
lévő pénzmennyiség 30 százalékos csökkenésére. Mint tudjuk, a válság a megelőző monetáris és hitelexpanzió és a termelői stuktúrát érintő torzulások miatt tört ki, nem pedig azért, mert a megfelelő visszaigazodási folyamat deflációt vont magával. Horwitz cikkében a részleges tartalékkal működő szabad bankrendszert támogató iskola érveinek védelme mellett ezt a hibás értelmezését is olvashatjuk, lásd Horwitz, „Keynes’ Special Theory”, Critical Review: A Journal of Books and Ideas (1989.
nyár–ősz): 411–434. oldal, különösen a 425. oldal.
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is, a hitelesség elvesztéséhez vezet, és a politikusok inﬂációellenes felszólalásainak cinikus és kritikus fogadtatásához.84

A központi bank tisztségviselőinek káros magatartása – amit a public choice iskola
elemzett –, valamint a politikusok és más érdekcsoportok befolyásának elismerése
ahhoz a megegyezéshez vezetett, hogy a központi bankoknak olyan „függetlennek”
kellene lenniük az aktuális politikai döntésektől, amennyire csak lehet, és ezt a függetlenséget törvénybe kellene iktatni.85 Ez a pénzügyi rendszer megreformálása
felé tett kis lépést jelenti, habár ha a központi bankok függetlensége mellett szóló
felszólalások helyet is kapnak a törvényhozásban és az alkotmányban, és ha a gyakorlatban ez hatásossá is válik – ami a legtöbb esetben több mint kétséges –, számos
közösségi választási (public choice) érv a központi bankok tisztségviselőinek viselkedésével kapcsolatban cáfolatlanul marad. Ami pedig még fontosabb, hogy a
központi bank ebben az esetben is folytatná a szilárd, tervszerű, rossz gazdasági
megoldások előidézését, még ha úgy is tűnik majd, hogy egy „stabilabb” monetáris
politikát gyakorol.86
Furcsa módon, a központi bankok függetlensége miatt folyó vita megfelelő kontextust teremtett arra, hogy megvitassák a központi bank dolgozóira leginkább ható
ösztönző erők szerkezetét, aminek köszönhetően helyes monetáris politika alakulhat
ki. Így a „pénzügyi tervezési bankhivatallal” kapcsolatban, az ösztönző erőkről szóló 1960–70-es években jellemző, terméketlen vitát újraértelmezték. Valójában a javaslat, hogy a banki tisztségviselők ﬁzetését teljesítményüktől tegyék függővé – tekintettel bizonyos árstabilitási célok kitűzésére –, erősen emlékeztet a szocialista országokban bevezetett ösztönző mechanizmusokra, amivel sikertelenül célozták meg
az állami cégek vezetőit, hogy „hatékonyabban” működjenek. Az ösztönző rendszer
megreformálását célzó javaslatok megbuktak, csakúgy mint a legutóbbi, hasonló, jó84 Charles A. E. Goodhart írt egy lényegre törő összefoglalást az elméletileg és gyakorlatilag leküzdhetetlen nehézségekről, amelyekkel a központi bank találja szemben magát, miközben monetáris politikáját igyekszik érvényesíteni. Lásd Goodhart, „What Should Central Banks Do? What Should be their
Macroeconomic Objectives and Operations?”, Economic Journal 104 (1994. november): 1424–1436.
oldal (a fenti részlet az 1426–1427. oldalon). Egyéb érdekes munkáit lásd a The Business of Banking
1891–1914 (London: Weidenfeld and Nicholson, 1972), illetve The Evolution of Central Banks című
művekben. Thomas Mayer szintén hivatkozott az elkerülhetetlen politikai befolyásra, melyek a központi bank döntéseit érintik, még ha azok a bankok a végrehajtó hatalmi ágtól jogi szempontból a legfüggetlenebbek is. Lásd Mayer, Monetarism and Macroeconomic Policy (Aldershot, U.K.: Edward
Elgar, 1990), 108–109. oldal.
85 Antonio Erias Rey és José Manuel Sánchez Santos készített egy hasznos áttekintést az e témában aktuális álláspontokról és a legújabb vonatozó irodalmakról, lásd „Independencia de los bancos
centrales y política monetaria; una síntesis”, Hacienda Pública Española 132 (1995): 63–79. oldal.
86 A központi bankok függetlenségének pénzügyi szektorra gyakorolt pozitív hatásairól lásd Geoffrey A. Wood et al., Central Bank Independence: What is it and What Will it Do for Us? (London: Institute for Economic Affairs, 1993). Lásd még Otmar Issing, Central Bank Independence and
Monetary Stability (London: Institute for Economic Affairs, 1993).
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indulattal hozott bukásra ítélt központi bankkal kapcsolatos indítványok. Sikertelenek lesznek, mert a kezdetektől ﬁgyelmen kívül hagyják azt az alapvető tényt, miszerint a kormánytisztviselők, akár állami tulajdonban lévő vállalatokról, akár központi bankokról legyen is szó, mindennapi működésük során nem tudnak menekülni abból a bürokratikus környezetből, melyben dolgoznak, és nem tudnak úrrá lenni
azon, hogy őket semmibe veszik. Kornai János a következő kritikus, ámde helytálló
megjegyzést teszi a tisztségviselők viselkedését hatékonyabbá tevő mesterséges ösztönzési rendszer kidolgozásával kapcsolatban:
Egy mesterségesen bevezetett ösztönző programra van szükség, melyet jutalmakkal és
pénzbüntetésekkel támogatnak. Ez képviselheti a már említett, be nem vallott motivációs
mozgatóerőket, de ha ellentétbe kerül ezekkel, tétovázás és kétértelműség következhet. A
szervezetek vezetői meg fogják próbálni befolyásolni azokat, akik bevezetik az ösztönző-programot vagy megpróbálják majd megkerülni a szabályokat. ... Ennek az eljárásnak
a végeredménye nem egy sikeresen ösztönzött piac, hanem a szabályalkotó hatóságok és
a bürokrácia szerint működő cégek közötti általános konﬂiktus lesz. ... A politikai bürokrácia belső konﬂiktusokkal küzd, ami tükrözi a társadalom megosztottságát és a társadalmi csoportok különböző irányból érkező nyomását. Saját, egyéni és csoportérdeküket
hajszolják, beleértve a konkrét, szakosodott bankhivatalt, amelyhez tartoznak. A hatalom
ellenállhatatlan kísértést jelent, hogy kihasználjuk azt. Egy bürokrata a beavatkozás híve
kell hogy legyen, hiszen ez a társadalmi szerepe, ezt diktálja a helyzete.87

b) A központi bank szabályozása alatt álló, 100%-os kötelező tartalékaránnyal működő bankrendszer
Ebben a rendszerben a torzulás és összehangolatlanság, ami a központi bank pénzügyi
piacra gyakorolt nyomásának köszönhető, csökkenthető volna, ha a magánbankok
nem élveznék tovább azt a kiváltságot, hogy részleges tartalékkal működhetnek. Ebben az értelemben a banki kölcsönök szükségszerűen tükröznék a gazdasági résztvevők valódi kívánságait, tekintettel a megtakarításokra, és a hitelexpanzió (előzetes,
valós, önkéntes megtakarítás hiányából eredő) torzulásokat ellenőriznék. Mindazonáltal nem vonhatjuk le azt a következtetést, hogy a központi bank által okozott
összehangolatlanságok hiánytalanul megszűnnének, mivel a központi bank puszta
létezése és a tervszerű erőszakra való támaszkodása – a törvényes fizetőeszközre
vonatkozó szabályok meghozása és kötött monetáris politika – továbbra is rombolóan
hatna a társadalmi koordinációs folyamatokra.

87

János Kornai, „The Hungarian Reform Process”, Journal of Economic Literature 24, 4. szám
(1986. december): 1726–1727. oldal. (Magyarul megjelent: „A magyar reformfolyamat: víziók, remények és a valóság I–II”, Gazdaság 21 [1987] 2. és 3. szám.)
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Ebben a példában a legkritikusabb összehangolatlanság inkább intratemporális
volna, mint intertemporális,88 mert a központi bank által létrehozott és a gazdaságba juttatott új pénz a viszonylagos árfolyamszerkezetet horizontálisan fogja befolyásolni. Más szavakkal olyan termelői szerkezetet idézne elő, ami nem feltétlenül esne
egybe azzal, amit az ügyfelek fenn szeretnének tartani. Az erőforrások rossz elosztása következne be, miközben szükségessé válna az újonnan bevezetett pénzek gazdaságra gyakorolt hatásainak visszafordítása.89
Ráadásul – habár nem tudunk felhozni egy olyan valós esetet sem, amikor a központi bank 100%-os kötelező tartalékkal működő bankrendszert felügyelt – egy ilyen
rendszer szintén politikai befolyás alatt állna, és érintenék a public choice iskola által is vizsgált érdekfeszültségek. Naiv dolog volna azt hinni, hogy a központi bank
bankárjai a pénzkibocsátási hatalmukkal vágynának és képesek volnának egy stabil,
zavartalanul működő monetáris politika létrehozására, még ha 100%-os kötelező tartalék mellett működő magánbankrendszert felügyelnének is. A pénzkibocsátás hatalma olyan ellenállhatatlan csábítást jelent, hogy a kormányok és bizonyos érdekcsoportok nem tudnának ellenállni és élnének az általa kínált előnyökkel. Így, még ha a
központi bank nem is követi el a részleges tartalékkal működő rendszerre jellemző
hibákat, akkor is szembe kellene néznie a politikusok és érdekérvényesítők nyomásával, akik a központi bank által birtokolt hatalomból akarnak előnyre szert tenni,
hogy bármikor érvényesíthessék épp aktuális politikai céljaikat. Röviden tehát el
kell ismernünk, hogy mivel a részleges tartalékú banktevékenység kiváltsága hiányzik az itt tárgyalt modellből, a legtöbb, a gazdasági ciklusok mögötti intratemporális
összehangolatlanság is hiányzik. Mindazonáltal az intratemporális összehangolatlanság többszörös lehetősége megmarad, köszönhetően a központi bank által létre88 Mindazonáltal ebben az esetben nem tudjuk kizárni az intratemporális torzulásokat. Még ha a ban-

kok 100%-os tartalékkal működnek is, ezek a torzulások elkerülhetetlenül megjelennek, ha a bank új
pénzt vezet a gazdasági rendszerbe szilárd, nyíltpiaci vásárlások útján, amik közvetlenül hatnak az értékpapírpiacra, a megtérülési rátákra és így közvetetten a hitelpiaci kamatlábakra.
89 F. A. Hayek megmagyarázta, hogy a munkanélküliség gyakran az intratemporális eltérésekből
ered, amik a különböző fogyasztási cikkek, szolgáltatások, a munkamegosztás és más, az áruk előállításához szükséges termelői forrásokkal szemben állított követelések felosztására jellemzőek. Az, hogy
a központi bank új pénzt hoz létre és vezet be a gazdaság különböző pontjain, ilyen minőségi összehangolatlanságot hajlamos létrehozni és súlyosbítja is azt. Ez az érvelés – amit a részleges tartalékkal működő bankrendszer megerősít, ahogyan egybeolvasztja az intratemporális torzulásokat a jóval gyorsabb
lefolyású intertemporális összehangolatlansággal – még akkor is jelentőséggel fog bírni, ha a központi bank egy 100%-os kötelező tartalékkal működő bankrendszert irányít majd. Ebben az esetben, a központi bank által végrehajtott bármiféle pénzkészletnövelés annak érdekében, hogy elérje monetáris politikájának célkitűzéseit, mindig horizontálisan vagy intratemporálisan torzítaná a termelői struktúrát,
amíg – és ez elképzelhetetlen a való világban – az új pénz egyenlően el nem lesz osztva az összes gazdasági szereplő között. Ez esetben, a forgalomban lévő pénz mennyiségi növelése nem járna következményekkel, kivéve, hogy arányosan felvinné az árát minden árucikknek, szolgáltatásnak és termelői tényezőnek. Minden reális feltétel, amit kezdetben felhozhattunk a pénzkészlet növelésének igazolására
változatlan maradna.
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hozott új pénzegységek gazdasági rendszerbe áramoltatásának, tekintet nélkül arra
a speciális módszerre, ahogyan ez az új pénz a társadalomi körforgásba kerül (kormányzati kiadások fedezése stb.). Továbbá a public choice iskola által vizsgált hatások is kulcsszerepet játszanának ezekben az intratemporális rossz gazdasági megoldásokban. Elkerülhetetlen az is, hogy a központi bank pénzkibocsátási hatalmát
a különféle társadalmi, gazdasági és politikai csoportok politikailag kihasználják, a
termelői struktúra torzulását okozva. Habár a monetáris politika biztosan megjósolhatóbb és kevésbé volna torzító hatású, ha a bankok 100%-os tartalékkal működnének, a gondolkodók, akik a központi bank megőrzése mellett állnak ki, naivan úgy
hiszik, hogy a kormányok és különböző társadalmi csoportok fenn akarnak tartani és
képesek is lesznek fenntartani egy stabil és – amennyire lehetséges – semleges monetáris politikát. Még ha a bankok 100%-os tartalékot is tartanának fenn, a központi
bank létezése jelentős pénzkibocsátási hatalmával mindenképp mágnesként vonzaná
a rossz politikai ráhatásokat.90
c) Részleges tartalékú szabad bankrendszer
A harmadik és egyben utolsó rendszer, amit elemezni fogunk a szocializmus lehetetlenségének elméletére vetítve egy privilegizált szabad bankrendszer, azaz
központi bank nélküli, de részleges tartalékkal működő rendszer. A szocializmus
lehetetlenségének elmélete megmagyarázza azt is, hogy a kiváltságok megadása
– amely bizonyos társadalmi csoportok számára lehetővé teszi, hogy megszegjék
a hagyományos jogi alapelveket – ugyanazokat az összehangolatlanságokat
okozza, mint a szocializmus, vagy bármely rendszer, amely rendszeres, intézményi
erőszakkal él a szabad vállalkozói szellemmel szemben. Könyvünk jelentős
részét (4–7. fejezetek) annak szenteltük, hogy megvizsgáljuk, a hagyományos
jogi alapelvek megkerülése a pénzügyi bankletétszerződésekkel kapcsolatban
hogyan kínál a bankoknak lehetőséget saját hitelalapjuk növelésére, még olyankor
is, ha a társadalom önkéntes megtakarítása nem emelkedett. Láttuk, hogy mint
következmény, összehangolatlanság lép fel a megtakarítók és befektetők között, és
ez bankcsőd vagy gazdasági recesszió formájában mutatkozik meg.
A legfőbb dolog, amit tisztáznunk kell a részleges tartalékú szabad bankrendszerrel kapcsolatban az az, hogy a spontán piaci folyamatok – melyek visszafordítják a
hitelexpanzió torzító hatásait – jellemzően korábban kezdődnek ebben a rendszerben, mint a központi bank jelenléte mellett, és így a visszaélések és káros hatások
nem válhatnak olyan súlyossá, mint ami gyakran előfordul egy végső hitelező jelenlétében, ami felerősíti az expanziós folyamatokat.

90 A központi bank által irányított, 100%-os kötelező tartalékon alapuló bankrendszer elvi védelme-

zői közt találjuk az 1930-as évek chicagói iskolájának tagjait és a közgazdasági Nobel-díjjal kitüntetett
Maurice Allais-t. A következő fejezetben részletesen elemezzük javaslatait.

bank_1_tord.indd 496

2014.10.02. 11:25:09

A KÖZPONTI ÉS SZABAD BANKTEVÉKENYSÉG ELMÉLETE

497

Így elképzelhető, hogy egy szabad bankrendszeren belül, a banki hitelexpanzióra tett elszigetelt próbálkozások viszonylag hamar és spontán módon megfékezhetőek volnának az ügyfelek óvatosságával a bankok hitelképességével és működésével szemben, a bankokba vetett bizalom folyamatos átértékelésével, sőt mi több, a
bankok közötti elszámolások hatásával. Valójában bármely elszigetelt bank, amely
gyorsabb ütemben növeli hiteleit, mint a szektoron belüli átlag, vagy gyorsabban bocsát ki bankjegyeket, mint a legtöbb bank, azt fogja tapasztalni, hogy megtakarításainak összege gyorsan lecsökken köszönhetően a bankközi klíringmechanizmusoknak, és a bankárok arra kényszerülnek, hogy leállítsák az expanziós folyamatokat,
hogy elkerüljék a kiﬁzetések felfüggesztését és történetesen a teljes csődöt.91
Mindazonáltal még ha ez a konkrét piaci reakció kontrollálja is a visszaéléseket és bizonyos bankok elszigetelt expanziós programjait, kétségtelen, hogy a folyamat a priori működik, és nem akadályozz meg az új bizalmi eszközök kibocsátását. Ahogy azt a 2. fejezetben láttuk, a részleges tartalékkal működő banktevékenység – ami kezdetben központi bank nélkül létezett – megjelenése alapvető és folyamatos növekedést idézett elő a bizalmi eszközökben, először a támogatás nélküli letétekben és kölcsönökben, majd később a fémpénztámogatás nélkül kiadott bankjegyekben. Ez a folyamat mindegyre torzította a termelői struktúrát és létrehozta a felvirágzások és recessziók körkörösen visszatérő folyamatát, amikben a bankok részleges tartalékkal működtek, a központi bank létezése és felügyelete nélkül, és amit az
idők során számos helyzetben feljegyeztek és tanulmányoztak. A legkorábbi tanulmányok a Firenzét sújtó 14. századi bankválságig vezethetők vissza. Ahogyan azt a
szabad banktevékenység elmélete mutatja, ezeknek az expanziós bankoknak a többsége felszámolta magát, de csak miután változó időn keresztül bizalmi eszközöket
bocsátott ki, amivel bénító hatást gyakorolt a gazdaságra bankválságok és gazdasági recessziók formájában.92
A részleges tartalékkal működő szabad bankrendszer nemcsak a hitelexpanziót
és a gazdasági ciklusokat képtelen elkerülni, hanem tulajdonképpen arra csábítja a
bankárokat, hogy általánosságban bővítsék hiteleiket, és ennek a politikának az eredménye, amiben valamilyen mértékben minden bankár bizakodva tekint a kölcsönök

91

Ez pontosan az a folyamat, amit Parnell már 1826-ban leírt, és Ludwig von Mises később továbbfejlesztett a Human Action 12. fejezetében: „The Limitation on the Issuance of Fiduciary Media”,
434–448. oldal.
92 Charles A. E. Goodhart azt állítja, „számos bankválság és bankpánik ütötte fel fejét a központi bankok létrehozatalát megelőzően”, és O. B. W. Sprague History of Crises and the National Banking System című könyvét idézi, melyet 1910-ben adtak ki és New Jersey-ben 1977-ben nyomtatott újra
Augustus M. Kelley. Lásd még Charles A. E. Goodhart, „What Should Central Banks Do? What Should
be their Macroeconomic Objectives and Operations?”, 1435. oldal. Lásd még tőle „The Free Banking Challenge to Central Banks”, Critical Review 8, 3. szám (1994. nyár): 411–425. oldal. Charles A.
E. Goodhart legfontosabb munkáinak gyűjteményét pedig lásd: The Central Bank and the Financial
System (Cambridge, Mass.: MIT Press, 1995).
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biztosítására és a letétek létrehozására.93 Jól ismert tény, hogy bármikor, amikor a
tulajdonjogokat helytelenül határozzák meg – és ez a helyzet a részleges tartalékkal
működő banktevékenység esetében, ami meghatározása szerint magában foglalja a
letétesek hagyományos tulajdonjogainak megsértését – a „közlegelő tragédiája” hatás jelenik meg.94 Így a kölcsöneit kiterjesztő bankár nagyobb proﬁtra tesz szert – ha
bankja nem bukik be –, mialatt felelőtlen cselekedetének árát a többi gazdasági szereplőnek kell megﬁzetnie. Emiatt van az, hogy a bankároknak szembe kell nézniük
azzal az ellenállhatatlan kísértéssel, hogy mindenki másnál hamarabb kezdjenek expanziós politikába, főként, ha fel vannak készülve arra, hogy más bankok is így fognak cselekedni, ami gyakran megesik.95
93 A bankok

optimizmusáról és a „passzív inflációtámogatásról”, amely a bankároknak, a mesterséges expanzió időbeni megszüntetésével kapcsolatos félelmeiből ered, lásd Mises, Human Action,
572–573. oldal. Mises amellett is érvel, hogy a kiváltságokból származó előnyök kifutnak egyszer – a
bankszférán belül ez a fiókintézetek, költségek stb. növekedésének köszönhető –, így indítva el az infláció további dózisait (ugyanott, 749. oldal).
94 A „közlegelő tragédiája” kifejezés Garret Hardin „The Tragedy of the Commons” (Science, 1968)
című cikkének köszönhetően került a használatba; újranyomtatva in: Managing the Commons, szerk.
Garret Hardin és John Baden (San Francisco: Freeman, 1970). Egyébként ezt a folyamatot már 28 évvel korábban teljes részletességgel leírta Ludwig von Mises: „Die Grenzen des Sondereigentums und
das Problem der external costs und external economies”, in: Nationalökonomie: Theorie des Handelns
und Wirtschaftens (Geneva: Editions Union, 1940; Munich: Philosophia Verlag, 1980), 4. rész, 10. fejezet, 599–605. oldal.
95 Selgin és White kritikusan állt „a közlegelő targédiája” elmélet részleges tartalékra vonatkozó alkalmazásához. Azt állítják, hogy ami ebben a szektorban megjelenik, az egy pénzügyi – azaz az árrendszerből adódó – kivetülés, aminek semmi köze a műszaki kivetüléshez, amin a „közlegelő tragédiája”
alapszik. Lásd George A. Selgin és Lawrence H. White, „In Defense of Fiduciary Media”, vagy „We
are Not (Devo)lutionists, We are Misesians!”, Review of Austrian Economics 9, 2. szám (1996): 92–93.
oldal, 12. lábjegyzet. Mindazonáltal nem úgy tűnik, mintha Selgin és White hiánytalanul megértették
volna, hogy a bizalmi eszközök kibocsátása a pénzügyi bankletétszerződésekkel kapcsolatos hagyományos tulajdonjogok megsértéséből ered, és hogy így a bizalmi eszközök nem spontán jelenségei egy törvényileg megalapozott szabadpiaci folyamatnak. Hoppe, Hülsmann és Block a maguk részéről Selgin
és White védelmére keltek a következővel:
„Azzal a problémával kapcsolatban, hogy az összegyűjött pénzek és pénzhelyettesítők együttes címen mint »pénzek« szerepelnek (mintha valahogyan ugyanazt jelentenék), Selgin és White elsiklanak a
lényegi kérdés mellett, miszerint a bizalmi eszközök kibocsátása – a tulajdoni jogcímek növelése – nem
ugyanaz, mint az eszközök kínálatnövelése, és hogy a bizalmi eszközök kibocsátásán keresztül érintett relatív árfolyamváltozások teljesen más »kivetülési« problémát jelentenek, mint a tulajdon-készlet emeléséből fakadó árváltozások. Ezt az alapvető megkülönböztetést szem előtt tartva a tulajdonjog és tulajdoni
jogcím között – Huerta de Soto analógiája a részleges tartalék és a közlegelő tragédiája között – tökéletesen érthetővé válik.” (Hans-Hermann Hoppe, Jörg Guido Hülsmann és Walter Block, „Against Fiduciary
Media”, The Quarterly Journal of Austrian Economics 1, 1. szám [1998]: 23. oldal, 6. lábjegyzet)
Ezenkívül Mises hangsúlyozza, hogy a negatív külső költségek legfőbb gazdasági hatása az, hogy bonyolítják a gazdasági kalkulációt és rontják a társadalom összehangoltságát, mely jelenségek egyértelműen a részleges tartalékú banktevékenység során a hitelexpanzió esetén jelennek meg. Lásd Mises, Human
Action, 655. oldal, valamint Philipp Bagus, „La tragedia de los bienes comunales y la escuela austriaca:
Hardin, Hoppe, Huerta de Soto, y Mises”, Procesos de Mercado 1, 2. szám (2004): 125–129. oldal.
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A fenti példa csak leheletnyit különbözik „a közlegelő tragédiájának” Hardin-féle
klasszikus bemutatásától, amelyben rámutat, milyen hatással van a környezetre a tulajdonjogok helytelen elismerése. Hardin példájától eltérően, a részleges tartalékkal
működő banktevékenységben egy spontán mechanizmus – bankok közötti elszámolás – hajlamos korlátozni az elszigetelt expanziós programokat abban, hogy eredményesen fejeződjenek be. A VIII-2. táblázat vázlatosan bemutatja a bankok által leküzdendő problémákat egy ilyen rendszerben.
VIII-2. táblázat
A Bank
Nem kezd expanziós
politikába
B Bank

Expanziós politikába kezd

Nem kezd expanziós
politikába
Mindkét bank fennmarad
(csökkentett haszonnal)
„B” bank csődbe megy
„A” bank fennmarad

Expanziós politikába kezd
„A” bank csődbe megy
„B” bank fennmarad
Mindkét bank nagyobb
haszonra tesz szert

Ez a táblázat A és B Bankokat mutatja, amikor mindkét banknak két választása van:
vagy tartózkodnak a hitelexpanziótól, vagy elfogadják a hitelexpanziós politikát. Ha
mindkét bank egy időben indítja meg a hitelexpanziót – feltéve, hogy nincs más bank
az iparágban –, az új pénzegységek és bizalmi eszközök kibocsátásának képessége
mindkettőjük számára ugyanazt a nagy profitot hozza majd. Ha bármelyikük egyedül
kezd hitelexpanzióba, életképességét és hitelképességét veszélyeztetni fogják a
bankközi klíringmechanizmusok, ami miatt gyorsan áthelyezi majd készleteit a
másik bankhoz, ha az első nem szünteti meg a hitelexpanziót időben. Végül, az is
lehetséges, hogy egyik bank sem kezd hitelexpanzióba, és mindkettő megfontolt
kölcsönbiztosítási politikát folytat. Ebben az esetben mindkettőjük túlélése garantált,
habár hasznuk jóval alacsonyabb lesz. Egyértelmű, hogy a fenti választások fényében,
erős a késztetés a két bank számára, hogy megállapodást kössenek annak érdekében,
hogy elkerüljék a független működés kedvezőtlen következményeit, és közös
expanziós politikába fogjanak, ami mindkettőjüket megvédi a fizetésképtelenségtől,
és közben szép haszonra tehetnek szert.96
96 A VIII-2. táblázat nem tartalmazza a „súlyokat” és értékeket, és jellemzően az együttműködési
megoldások és fogolydilemmák – amikor egy megfontolt és megbízható bank visszautasítja az együttműködést, vagy egy felelőtlen, megbízhatatlan bank akar elsőként expanziós politikába kezdeni – illusztrálására szolgál. A „közlegelő tragédiájának” alkalmazása mögötti érvelés – a szabad bankrendszeren belüli részleges tartalékra vonatkoztatva – megfelel az eredetileg Longfield által kínált érvelésnek, habár ő különösebb bizonygatás nélkül próbálta esetét az elszigetelt expanziós példákra vonatkoztatni, míg a mi elemzésünkben az ilyen esetek a bankközi klíring-mechanizmusoknak köszönhetően korlátozottak – amit Longfield figyelmen kívül hagyott. A közlegelő tragédiája megmagyarázza azokat a motivációs erőket is, amelyek ráveszik a bankokat egy részleges tartalékkal működő szabad bankrendszeren belül az együttműködésre és összeolvadásra, továbbá a központi bank létrehozásá-
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A fenti elemzés a bankoknak arra a nagy csoportjára terjed ki, amelyek egy szabad bankrendszerben működnek és részleges tartalékot tartanak fenn. Az elemzés azt
mutatja, hogy ilyen körülmények között, még ha a bankközi klíringmechanizmusok
csökkentik is az elszigetelt expanziós programokat, ezek a spontán mechanizmusok
valójában arra ösztönzik a bankok többségét, hogy implicit vagy explicit megállapodások útján, közösen kezdjenek expanziós politikába. Így egy részleges tartalékkal
működő szabad bankrendszeren belül a bankok hajlamosak lesznek implicit és explicit megállapodásokat kötni egymás között, és végül is létrejön majd egy központi
bank. A központi bankok általában a bankárok saját követeléseinek eredményeképp
jelennek meg, mert azt remélik, hogy intézményesíthetik a közös hitelexpanziót egy
olyan kormányhivatalon keresztül, amelyet ennek irányítására és megszervezésére
hoztak létre. Ezúton jelentős számú, viszonylag megfontolt bankár „nem együttműködő” viselkedését akadályozzák abban, hogy veszélyeztesse a többiek ﬁzetőképességét – azokét, akiknek nagyobb „öröm” a hitelnyújtás.
Így hát elemzésünkből kiindulva az alábbi következtetést vonhatjuk le: (1) a
bankközi klíringmechanizmusok nem szolgálják a hitelexpanzió korlátozását a részleges tartalékkal működő banktevékenységen belül, ha a legtöbb bank egyidejűleg
dönt a kölcsönök kiterjesztése mellett, miközben az előzetes önkéntes megtakarítások nem emelkednek; (2) a részleges tartalékú bankrendszer saját maga ösztönzi a
bankárokat, hogy expanziós politikába kezdjenek közös, összehangolt módon, és (3)
a rendszerben a bankároknak erős okuk van arra, hogy követeljék és elérjék egy központi bank létrehozását, hogy az intézményesítse és irányítsa az összes bank hitelexpanziós politikáját, és a „nehéz időkben” – melyekről a bankárok tapasztalatból tudják, hogy újra fellépnek majd – biztosítsa a szükséges ﬁzetőképességet.97

ra azzal a céllal, hogy egy általános, közös expanziós politikát alapozzanak meg. Az első alkalom, amikor ebben a vonatkozásban részletesen foglalkoztunk a „közlegelő tragédiájának” tipikus folyamatával, a Mont Pèlerin Társaság 1993. szeptember 5–8-án Rio de Janeiróban megrendezett regionális találkozóján volt. Ekkor Anna J. Schwarz szintén hangsúlyozta, hogy a modern részleges tartalékkal működő szabad banktevékenységet támogató gondolkodók úgy tűnik, nem teszik magukévá, hogy a bankközi klíringmechanizmusok, melyekre hivatkoznak, nem korlátozzák a hitelexpanziót, ha minden bank
úgy dönt, hogy egyidejűleg növeli hiteleit valamilyen szinten. Lásd a fenti találkozón bemutatott cikkét (leginkább az 5. oldalt) „The Theory of Free Banking” címmel. Az expanziós folyamat mindenképp
egy kiváltságból ered, ami szemben áll a tulajdonjogokkal, és minden egyes bank fenntartja magának
az összes előnyt, amire a hitelexpanzión keresztül tehet szert, eközben hagyja, hogy a költségeken az
egész rendszer osztozzon. Ezenkívül, ha a legtöbb bankár akár implicit vagy explicit módon csatlakozik a kölcsönök biztosításának folyamatához, a bankközi klíringmechanizmusok nem tudják hatékonyan megfékezni a visszaéléseket.
97 Pontosan emiatt nem tudok egyetérteni Pascal Salin barátommal, aki arra a következtetésre jut,
hogy „a probléma a [központi bank] monetáris egyeduralma, nem a részleges tartalék”. Lásd Pascal
Salin, „In Defense of Fractional Monetary Reserves”. A részleges tartalék legkiemelkedőbb védelmezői is észrevették, hogy a bankközi klíring rendszer – ami egy szabad banktevékenységi rendszerben létrejönne – képtelen volna a kölcsönök széles körű kiterjesztését ellenőrizni. Például lásd George
Selgin, „Free Banking and Monetary Control”, Economic Journal 104, 427. szám (1994. november):
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A kiváltság, amely lehetővé teszi, hogy a bankok felhasználják a náluk letétként
elhelyezett pénzösszegek nagy részét, azaz hogy részleges tartalékkal dolgozzanak,
a gazdaság drámai és ciklikus összehangolatlanságát vonja maga után. Hasonló hatás lép fel, amikor kiváltságokat biztosítanak más társadalmi csoportoknak más területeken – például egyesületeknek a munkapiacon. A részleges tartalékú banktevékenység torzítja a termelői szerkezetet, és széles körű, intertemporális összehangolatlansághoz vezet a gazdaságban, egy olyan helyzethez, ami rendeltetésszerűen
spontán módon fordul vissza gazdasági válság és recesszió formájában. Habár egy
részleges tartalékkal működő szabad bankrendszeren belül a független visszaigazodási folyamatok hajlamosak korábban korlátozni a visszaéléseket, mint a központi
bank által irányított rendszer, a részleges tartalékú szabad banktevékenység legkárosabb hatása az, hogy hihetetlenül erős ösztönző erőt kínál a bankoknak kölcsöneik kiterjesztésére és különösen a központi bank létrehozásának sürgetésére, azzal a
céllal, hogy gazdasági nehézségek esetén támogatást nyújtson, megszervezze és irányítsa a széles körű, kollektív hitelexpanziót.

Konklúzió: a banki törvényhozás bukása
A társadalom piaci folyamatát számos szokáson alapuló szabály teszi lehetővé,
mely a folyamat forrását is képezi. Ezek a szabályok a büntetőjog és kötelmi jog
által meghatározott viselkedési formákat foglalják magukban, melyek nem célirányosan fogalmazódtak meg, hanem olyan „evolúciós” intézmények, amelyek
nagymennyiségű résztvevő gyakorlati tapasztalat útján fejlődtek ki hosszú időn
keresztül. Ebben az értelemben az anyagi vagy dologi jog magában foglal egy sor
általános, elvont szabályt vagy törvényt. Általánosak, mert egyenlően vonatkoznak
minden emberre, és elvontak, mert széles mozgási lehetőséget biztosítanak, és nem
mutatnak rá a társadalmi folyamat egy konkrét eredményére sem. Ezzel szemben,
a jogszabályok alkotást mint kényszerítő, törvényes és ad hoc rendelkezéseket
vagy parancsokat ítéljük meg, melyek a törvényellenes kiváltságok és a tervszerű,
intézményi agresszió azon megvalósulásai, amikkel a kormány megpróbálja uralni az
emberek közötti kapcsolatokat.98 Ez a jogalkotási fogalom magában foglalja a törvény
– fent ismertetett – hagyományos fogalmának elhagyását, és annak „áltörvénnyel”

1449–1459. oldal (különös tekintettel az 1455. oldalra). Selgin figyelmét elkerüli az a tény, hogy az általa támogatott, részleges tartalékkal működő bankrendszer nemcsak a fúziók, egyesülések és megállapodások ellenállhatatlan divatját teremtené meg, hanem – ami még fontosabb – a központi bank létrehozására csábítana, hogy az irányítsa a közös hitelexpanziót anélkül, hogy alkudozna az egyes bankok
hitelképességéről, és mint végső hitelező biztosítaná a szükséges fizetőképességet azáltal, hogy hatalma lenne bármely bankot támogatni pénzügyi nehézségek idején.
98 Hayek, The Constitution of Liberty és Law, Legislation and Liberty. Lásd még Huerta de Soto,
Socialismo, cálculo económico y función empresarial, 3. fejezet.
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való helyettesítését, amely adminisztratív rendelkezések, szabályozások és parancsok
együtteséből áll, amik pontosan megszabják, hogyan kell a felügyelet alatt álló
gazdasági résztvevőnek viselkednie. Így addig, ameddig a kiváltságok és az intézményi
kényszer terjed és fejlődik, a hagyományos törvények megszűnnek az egyének
viselkedésének szabályozójaként működni, és ezeknek a törvényeknek a szerepe
alapvetően elveszíti célját. Ahogyan a gazdasági szereplőket megfosztják a dologi
jog ismérveitől, tudat alatt megváltoztatják személyiségüket és elvesztik az általános,
absztrakt szabályokhoz való alkalmazkodási szokásukat is. Ilyen körülmények
között a rendelkezések „megkerülése” sok esetben egyszerűen túlélési kérdés lesz,
más helyzetekben pedig a korrupt és romlott vállalkozói szellem sikerét tükrözi.
Így általános nézőpontból az emberek a szabályoktól való eltérést inkább fogják az
emberi leleményesség csodálatraméltó kifejeződésének tekinteni, mint a társadalmi
életre nézve kimondottan veszélyes szabályszegésnek. A fenti elgondolások teljes
mértékben alkalmazhatóak a banki jogalkotásra, sőt a részleges tartalékkal működő
rendszer, ami elterjedt minden piacgazdaságot működtető országban, elsődlegesen
egy létfontosságú jogi alapelv megszegését idézi elő – ahogyan azt az első három
fejezetben láttuk – a monetáris bankletétszerődésre és bizonyos gazdasági résztvevők
(magánbankok) alanyi kiváltságára vonatkozóan. Ez a kiváltság lehetővé teszi, hogy
a bankok figyelmen kívül hagyják a jogi alapelveket, és saját céljaikra használják
fel az állampolgárok által rájuk bízott pénzek nagy részét. A banki törvényhozás
legfőképpen a hagyományos jogi alapelvek elhagyását foglalja magában a látra szóló
letétszerződésekkel kapcsolatban, ami a modern banktevékenység mozgatórugója.
Ráadásul a banki törvényhozást az adminisztratív parancsok és rendelkezések
zűrzavaros hálózata jellemzi, amik a központi banktól erednek, és a bankárok jellemző tevékenységeit hivatottak szigorú ellenőrzés alatt tartani. Ez a rengeteg intézkedés nemcsak hogy nem volt képes megakadályozni a bankválságok körkörös viszszatérését, hanem – és ez jóval jelentősebb – elősegítette és felerősítette a nagy, mesterséges fellendülések és mélyreható gazdasági recessziók visszatérő szakaszait. Az
ilyen szakaszok rendszeresen sújtottak le a nyugati gazdaságokra és komoly gazdasági és emberi áldozatot követeltek. Így:
Minden alkalommal, amikor a válság hatásai érezhetővé válnak, törvények vagy a korábbi törvények törvénymódosításainak egy teljes csoportját iktatják be hirtelen, azon naiv
feltételezésre alapozva, hogy a korábbi törvények nem voltak elég hatékonyak, és hogy
az új, részletesebb és mindent magukban foglaló törvények segítségével könnyebben elkerülhetőek lesznek a jövőbeni válságok. Ez az, ahogyan a kormány és a központi bank
mentegetőzik, amiért képtelenek voltak elkerülni a válságokat – amik újra meg újra fellépnek –, és amiért az új szabályozások is csak a következő bankválságig és gazdasági recessziós időszakig tartanak.99
99 Lásd diákunk, Elena Sousmatzian Ventura cikkét: „¿Puede la intervención gubernamental evitar
las crisis bancarias?”. Sousmatzian a következő leírást idézi (Tomás-Ramón Fernándeztől) a válságtörvényhozással kapcsolatban:
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Így hát levonhatjuk azt a következtetést, hogy a banki törvényhozás bukásra van
ítélve és ez mindaddig így lesz, míg a jelenlegi formáját teljesen el nem törlik, és
nem helyettesítik néhány egyszerű törvénycikkel, amiket a kereskedelmi és büntető
törvénykönyvbe foglalnak. Ezek a cikkelyek a látra szóló letétszerződésekre vonatkozólag a hagyományos jogi alapelveknek megfelelő szabályozást alapoznának
meg (100%-os kötelező tartalék), és tiltanának minden olyan szerződést, ami részleges tartalékú banktevékenységet takar. Mises meglátása szerint a fenti javaslat
velejárója számos egyértelmű, egyszerű törvénycikk behelyettesítése, amik megjelennek a kereskedelmi és büntető törvénykönyvben az aktuális adminisztratív banki
törvénykezés szövevénye helyett, ami nem érte el a kitűzött célokat.100
Érdemes megjegyezni, hogy a részleges tartalékú szabad banktevékenység modern védelmezői helytelenül hitték – részben jogi felkészületlenségük miatt –, hogy
a 100%-os kötelező tartalék a személyes szabadság igazságtalan adminisztratív
korlátozásának felelne meg. Mindazonáltal, ahogyan azt az első fejezetek elemzése mutatja, semmi nem állhatna messzebb a valóságtól. Ezek a gondolkodók nem
ismerik fel, hogy egy ilyen szabály – messze a tervszerű, adminisztratív hatalmi
kényszer példájától – egyedül a hagyományos tulajdonjogokat ismeri el a bankszektoron belül. Más szóval azok a gondolkodók, akik egy részleges tartalékkal működő,
szabad bankrendszert támogatnak, ami sérti a hagyományos jogi alapelveket, ﬁgyelmen kívül hagyják, hogy „a szabad kereskedelem a bankolás területén egyenlő a szabad kereskedelemmel a csalás területén”, mely megfogalmazást egy amerikai származású ismeretlen személynek tulajdonítunk, s amit Tooke is hangoztatott.101 Rá-

„A banki törvényhozás mindig a válságokra adott válaszként fejlődött. Amikor a válságok bekövetkeztek, a meglévő törvényalkotás rendszerint alkalmatlannak és hiányosnak bizonyult a szükséges válaszokat és megoldásokat illetően. Így minden egyes alkalommal szükségessé vált hirtelen
vészhelyzetmegoldásokkal előállni, amik, »feltalálásuk« körülményei ellenére, a válságok végeztével
egy új jogi keretben kaptak helyet, ami szintén csak a következő válsághelyzetig állta meg a helyét,
amikor egy hasonló ciklus kezdődött.” (Tomás-Ramón Fernández, Comentarios a la ley de disciplina
de intervención de las entidades de crédito [Madrid: Serie de Estudios de la Fundación Fondo para la
Investigación Económica y Social, 1989], 9. oldal)
Elena Sousmatzian így írja le a problémát: ha a bankválságok megelőzhetőek, az állami beavatkozásról bebizonyosodott, hogy nem képes megelőzni azokat; illetve ha a válságok elkerülhetetlenek, az
állami befolyás gyakorlatilag szükségtelen. Mindkét álláspontban van igazság, mivel a részleges tartalék elkerülhetetlenné teszi a válságokat tekintet nélkül a banki törvényhozásra, amihez a kormányok
ragaszkodnak, és ami gyakran tovább rontja a ciklikus problémákat, ahelyett hogy csökkentené őket.
100 Mises, Human Action, 443. oldal.
101 A pontosság kedvéért, Tooke így fogalmazott:
„Ami a szabad kereskedelmet illeti a banktevékenységek terén, mely bizonyos szempontból vitatható, egyetértek az amerikai lapok egyik írójával, aki megállapítja, hogy a bankszektoron belüli szabad kereskedelem szinonimája a csalásban való szabad kereskedelemnek. Az ilyen kijelentések semmiképpen sem a szabad versenyes termelés kijelentéseivel analóg alapokon nyugszanak. Állami szabályozás kérdése, és a rendőrség területéhez tartozik.” (Thomas Tooke, A History of Prices, 3 vols. [London: Longman, 1840], 3. rész, 206. oldal.)

bank_1_tord.indd 503

2014.10.02. 11:25:10

504

NYOLCADIK FEJEZET

adásul, ha a szabad banktevékenységet mint „kisebb rosszat” mindenképp meg kell
védeni a központi bankrendszerrel szemben, a mozgatórugónak nem a hitelexpanzióból eredő jövedelmező lehetőségek engedélyezésének kellene lennie. Ehelyett, a
szabad banktevékenységre úgy kellene tekinteni, mint közvetett útra az ideális szabad bankrendszer felé, amely jogi alapelvek szerint működik, azaz 100%-os kötelező tartalékot tart fenn. A jogállamokban pedig minden létező jogi eszközt mindenkor
alkalmazni kellene e cél közvetlen elérésére.

4. A MODERN RÉSZLEGES TARTALÉKKAL MŰKÖDŐ
BANKRENDSZER KRITIKAI VIZSGÁLATA
Az elmúlt húsz évben tanúi lehettünk a régi gazdasági banking iskolához tartozó
doktrínák újjáéledésének. Ezeknek a nézeteknek a támogatói kijelentik, hogy a részleges tartalékkal működő szabad bankrendszer nemcsak kevesebb negatív hatással
és gazdasági válsággal járna, mint a központi banktevékenység, de előfordulhat,
hogy megszünteti ezeket a problémákat. Tekintettel arra, hogy a gondolkodók a régi
banking iskola érveinek különböző variációra alapozzák gondolatmenetüket, amik
közül némelyik kifinomultabb, mint mások, ezeket a gondolkodókat a következők
szerint fogjuk csoportosítani: „neo-banking iskola”-pártiak vagy „modern részleges
tartalékú free-banking iskola”-pártiak. Ez az iskola olyan tudósok szokatlan szövetségéből áll,102 akik között megemlíthetjük az osztrák iskola bizonyos tagjait – akik
véleményünk szerint elsiklottak Mises és Hayek néhány, a pénzügyi problémákkal
kapcsolatos és a tőke és gazdasági ciklusok témájával foglalkozó tanításai felett –,

Egyetértünk Tooke-kal abban, hogy a szabad banktevékenység a részleges tartalékkal való működés szabadságát kínálja, és így az alapvető jogi elvek sérülnek, továbbá az államnak, ha van egyáltalán
bármilyen szerepe, sürgősen meg kell próbálnia megakadályozni az effajta elvek sérülését, és büntetnie kell, amennyiben ez mégis előfordul. Ez, úgy tűnik, ugyanaz, mint amit Ludwig von Mises gondolt,
amikor a Human Action 666. oldalán Tooke ezen kijelentését idézte.
102 Ahogyan azt David Laidler helyesen megállapítja, a szabad banktevékenység iránti érdeklődés és a neo-banking iskola fejlődése Friedrich A. Hayek könyvével kezdődött, amely a pénz
elnemzetietlenedésével foglalkozik (F. A. Hayek, Denationalization of Money: The Argument Refined,
második kiadás [London: Institute of Economic Affairs, 1978]). Hayeket megelőzően Benjamin Klein
hasonló javaslattal állt elő következő cikkében: „The Competitive Supply of Money”, Journal of
Money, Credit and Banking, 6. szám (1974. november): 423–453. oldal. Laidler hivatkozik a fenti két
szerzőre rövid, ámde ösztönzőleg ható cikkében a bankelméletről: „Free Banking Theory”, in: The New
Palgrave: A Dictionary of Money and Finance (London és New York: Macmillan Press, 1992), 2. kötet, 196–197. oldal. Oskari Juurikkala szerint a szabad banktevékenység gondolkodói közt kialakult
vita (a 100%-os kötelező tartalék mellett állók és a részleges tartalékot támogatók között) teljesen megegyezik a 19. századi francia vitával, amely Victor Modeste (és Henry Cernuschi), illetve Jean-Gustave
Courcelle-Seneuil között zajlott. Lásd Juurikkala, „The 1866 False-Money Debate in the Journal des
Economistes: Déjà Vu for Austrians?”.
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valamint olyan szakembereket, mint White,103 Selgin104és újabban Horwitz.105
Említhetnénk még az Angol szubjektivista iskola tagjait, mint például Dowd;106 és végül
a monetarista hátterű gondolkodókat, úgymint Glasner,107 Yeager108 és Timberlake.109
Még Milton Friedman110 – habár őt nem sorolhatjuk az új iskola tagjai közé – is
hajlamos volt ehhez az állásponthoz közelíteni, főleg, miután sikertelenül próbálta
meggyőzni a központi bank híveit arról, hogy híres pénzügyi szabályát a gyakorlatba

103 Lawrence H. White, Free Banking in Britain: Theory, Experience and Debate, 1800–1845 (Lon-

don és New York: Cambridge University Press, 1984); Competition and Currency: Essays on Free
Banking and Money (New York: New York University Press, 1989); és a George A. Selgin-nel közösen írt cikkek: „How Would the Invisible Hand Handle Money?” Journal of Economic Literature 32, 4.
szám (1994. december): 1718–1749. oldal; és a legújabb: „In Defense of Fiduciary Media – or, We are
Not Devo(lutionists), We are Misesians!”, Review of Austrian Economics 9, 2. szám (1996): 83–107.
oldal. Végül, Lawrence H. White összegyűjtötte a neo-banking iskola álláspontjáról a legfontosabb írásokat a következőkben: Free Banking, 1. kötet: 19th Century Thought; 2. kötet: History; 3. kötet: Modern Theory and Policy (Aldershot, U.K.: Edward Elgar, 1993).
104 George A. Selgin, „The Stability and Efficiency of Money Supply under Free Banking”, Journal
of Institutional and Theoretical Economics 143 (1987): 435–456. oldal, újranyomtatva in: Lawrence H.
White, szerk., Free Banking, 3. kötet (Modern Theory and Policy), 45–66. oldal; The Theory of Free
Banking: Money Supply under Competitive Note Issue (Totowa, N.J.: Rowman and Littlefield, 1988).
Nem vagyok teljesen biztos abban, hogy Selgin továbbra is az osztrák iskola tagjának tartja magát.
105 Stephen Horwitz, „Keynes’ Special Theory”, 411–434. oldal; „Misreading the ’Myth’: Rothbard
on the Theory and History of Free Banking”, kiadva a The Market Process: Essays in Contemporary
Austrian Economics 16. fejezeteként, Peter J. Boettke és David L. Prychitko szerkesztésében (Aldershot,
U.K.: Edward Elgar, 1994), 166–176. oldal; továbbá saját könyvében: Monetary Evolution, Free Banking and Economic Order and Microfoundations and Macroeconomics (London: Routledge, 2000).
106 Kevin Dowd, The State and the Monetary System (New York: Saint Martin’s Press, 1989); The
Experience of Free Banking (London: Routledge, 1992); és Laissez-Faire Banking (London és New
York: Routledge, 1993).
107 David Glasner, Free Banking and Monetary Reform (Cambridge: Cambridge University Press,
1989); „The Real-Bills Doctrine in the Light of the Law of Reflux”, History of Political Economy 24,
4. szám (1992. tél): 867–894. oldal.
108 Leland B. Yeager and Robert Greenfield, „A Laissez-Faire Approach to Monetary Stability”, Journal of Money, Credit and Banking 15, 3. szám (August 1983): 302–315. oldal, újranyomtatva mint a
Free Banking (szerk. Lawrence H. White) harmadik kötetének 11. fejezete a 180–195. oldalon; Leland
B. Yeager és Robert Greenfield, „Competitive Payments Systems: Comment”, American Economic
Review 76, 4. szám (1986. szeptember): 848–849. oldal. És végül: Yeager The Fluttering Veil: Essays
on Monetary Disequilibrium című könyve.
109 Richard Timberlake, „The Central Banking Role of Clearinghouse Associations”, Journal of
Money, Credit and Banking 16 (1984. február): 1–15. oldal; „Private Production of Scrip-Money in the
Isolated Community”, Journal of Money, Credit and Banking 19, 4. szám (1987. október): 437–447. oldal; „The Government’s Licence to Create Money”, The Cato Journal: An Interdisciplinary Journal of
Public Policy Analysis 9, 2. szám (1989. ősz): 302–321. oldal.
110 Milton Friedman és Anna J. Schwartz, „Has Government Any Role in Money?”, Journal of
Monetary Economics 17 (1986): 37–72. oldal; újranyomtatva a The Essence of Friedman című könyv
26. fejezetében, Kurt R. Leube szerkesztésében (Stanford University, Calif.: Hoover Institution Press,
1986), 499–525. oldal.
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kellene átültetni. A modern, részleges tartalékot és szabad banktevékenységet támogató
gondolkodók kidolgozták a „monetáris egyensúly” gazdasági elméletét, melynek a
monetarista és keynesiánusi elemzés bizonyos pontjaira alapozták,111 és az volt a céljuk,
hogy bemutassák, a részleges tartalékú szabad bankrendszer egyszerűen a kereslet
mértékéhez igazítaná a bizalmi eszközök létrehozását (bankjegyek és letétek). Ekként
érvelnek amellett, hogy a részleges tartalékú szabad banktevékenység nemcsak hogy
jobban megőrizné a „monetáris egyensúlyt”, mint bármilyen más alternatív rendszer,
de ráadásul hatékonyan igazítaná a pénzellátást a kereslethez.
Dióhéjban, ez az érvelés a gazdasági szereplők bizalmi eszközök iránti keresletnövekedésének feltételezett következményei köré épül, feltéve, hogy a bankokban
elhelyezett fémpénztartalékok állandóak maradnak. Ebben az esetben, érvelnek a
gondolkodók, csökkenne a bizalmi eszközök banktartalékokra való átváltása. A
banktartalékok növekednének, és a bankárok ennek az emelkedésnek a tudatában és
minél nagyobb proﬁt reményében hitelexpanzióba kezdenének, valamint több bankjegyet és letétet bocsátanának ki, és a bizalmi eszközökben tapasztalható növekedés
körülbelül megközelítené az előzetes keresletnövekedést. Ezzel ellentétes folyamat
kezdődne, ha a bizalmi eszközök iránti kereslet csökkenne: a gazdasági szereplők
nagyobb mennyiségű banktartalékot követelnének vissza, hogy megszabaduljanak
a bizalmi eszközöktől. A bankok ekkor veszélyeztetve éreznék hitelképességüket és
hitelmegszorításokat kellene alkalmazniuk, továbbá kevesebb bankjegyet és letétet
bocsáthatnának ki. Ezúton a bizalmi eszközök kínálatában csökkenést tapasztalnánk,
ami követné az előzetes keresletcsökkenést.112
A „monetáris egyensúly” elmélete nyilvánvalóan Fullarton visszaáramlási törvényét visszhangozza, és különösen a régi banking iskola érveléseit, a „kereskedelmi
szükségletekkel” kapcsolatban. Ezek szerint a bankok bizalmi eszközteremtése nem
káros, ha az egybeesik az üzletkötők „szükségleteinek” növekedésével. Az érvek
megismétlődnek és tisztulni látszanak az „új monetáris egyensúly” elméletben, ami
azt állítja, hogy a bankok bizalmi eszközteremtése (bankjegyek és letétek formájában) nem von maga után gazdasági ciklusokat, amennyiben követi az efféle eszközök
iránti keresletnövekedést. Habár Skóciában Lawrence H. White kidolgozza a „kereskedelem szükségleteinek” kezdetleges tantételét könyvében, mely a szabad banktevékenységről szól,113 az ötlet továbbfejlesztéséért járó elismerés George A. Selgint,
111 Következésképpen Selgin maga is az alábbiakat állítja:
„Annak ellenére, hogy ... fontos különbségek vannak a keynesiánusi elemzés és más monetáris
egyensúlyt vizsgáló gondolkodók nézetei között, számos keynesiánusi nézeteket valló ember talán elfogadja a monetáris egyensúly előírását.” (Selgin, The Theory of Free Banking, 56. oldal; lásd az 59.
oldalt is.)
112 A részletes elemzés többek között Selgin könyvében is megtalálható: The Theory of Free Banking, 4., 5. és 6. fejezet, különösen a 34. oldal és a 64–69. oldal.
113 Stephen Horwitz úgy tartja, hogy Lawrence White „nyíltan elutasítja a valódi (értékálló) fedezetlevél doktrínáját, és a »kereskedelem szükségletei« gondolat egy újabb verziójához csatlakozik. Számára a »kereskedelem szükségletei« a bankjegyek birtoklásának igényét jelentik. Ebben az értelmezés-
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White leghíresebb tanítványát illeti. Hadd tegyük most kritikus vizsgálatunk tárgyává Selgin „monetáris egyensúly” elméletét, vagy más szóval, a régi banking iskola
tételeinek átdolgozott változatát.

Az elemzés téves alapja: a bizalmi eszközök iránti kereslet
mint külső változó
Selgin elemzése azon a felfogáson alapul, miszerint a bizalmi eszközök formájában
megnyilvánuló pénzkereslet a rendszeren kívül álló változó, és ez a változó a
gazdasági résztvevők igényei szerint változik, továbbá a szabad banktevékenység
legfőbb célja, hogy egyeztesse a letétek és bankjegyek kibocsátását az irántuk
felmerülő kereslettel.114 Mindazonáltal az efféle kereslet nem exogén – a rendszer
szempontjából nem külső változó –, hanem a rendszer által endogén módon meghatározott.
Nem véletlen tehát, hogy a részleges tartalékkal működő szabad bankrendszer támogatói azzal kezdik elemzésüket, hogy a bizalmi eszközök keresletének bizonyos
többé-kevésbé titokzatos változásaira koncentrálnak, és nem magyarázzák ez efféle
változások etiológiáját.115 Olyan ez, mintha a gondolkodók felismerték volna, hogy a
ben, a tantétel azt állítja, hogy a bankjegyek kínálata a bankjegyek birtoklásának igénye szerint kellene,
hogy változzon, alakuljon. Ezzel vitatkoznom kell, hiszen az elgondolás épp annyira elfogadható csak,
mint az a nézet, hogy a cipőkínálatnak az iránta támasztott kereslet szerint kell alakulnia.” (Horwitz,
„Misreading the ‘Myth’”, 169. oldal)
Egészen pontosan, White – úgy tűnik – megvédi a régi banking iskola „kereskedelem szükségletei”
elméletét könyvének 123–124. oldalán, melynek címe Free Banking in Britain. Horwitz elméletével ellentétben Amasa Walker rámutat a bizalmi eszközökkel kapcsolatban, hogy:
„A kínálat nem elégíti ki a keresletet, hanem gerjeszti azt. Olyan, mint egy természetellenes stimuláció, melynek az emberi szervezetet tesszük ki: növekvő vágyat hoz létre, többre vágyunk általa; és minél jobban kielégítésre kerül ez a vágy, annál telhetetlenebbé válik a vágy.” (Amasa Walker,
The Science of Wealth: A Manual of Political Economy, 5. kiadás [Boston: Little Brown and Company,
1869], 156. oldal)
114 „A szabad banktevékenység így a rövid távú monetáris egyensúlyhiány ellen, és annak üzleti körforgásban bekövetkező következményei ellen küzd.” Selgin és White, „In Defense of Fiduciary Media – or, We are Not Devo(lutionists), We are Misesians!”, 101–102. oldal.
115 Joseph T. Salerno rámutat arra, hogy Mises számára, a pénzkereslet növekedései nem jelentenek
semmiféle összehangolási problémát, egészen addig, amíg a bankrendszer nem próbál meg ehhez alkalmazkodni azáltal, hogy új kölcsönöket teremt. A megtakarításokban bekövetkező növekedés (azaz
a fogyasztás csökkenése) egyedül a növekvő készpénzmérlegekben fejeződik ki (felhalmozás és tartalékolás), és nem a befektetési javakhoz kapcsolódó kölcsönökben, ami a fogyasztói javak és szolgáltatások hatékony megtakarításához vezet a társadalomban, továbbá egy olyan folyamathoz is, ami által
a termelői struktúra kiterjedtebb és jóval tőkeintenzívebb lesz. Ebben az esetben, a készpénzmérlegekben tapasztalható növekedés egyszerűen csak a pénz vásárlóerejét növelné meg, a fogyasztási cikkek és
szolgáltatások névértékének lejjebb nyomásával a termelés különböző tényezőit illetően. Mindazonáltal ténylegesen az árak egyenlőtlensége a növekvő megtakarítások és a termelői struktúrában a növekvő
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pénzkínálat oldaláról az osztrákok azt mutatták volna be, hogy a hitelexpanzió nagymértékben torzítja a gazdaságot. Ez a tény, úgy tűnik, kezeskedik egy szigorú monetáris rendszerért,116 mely képes megakadályozni a monetáris expanziókat és szűkítéseket, amik a részleges tartalékkal működő bankrendszert jellemzik. Így a kínálat
oldalán az elméleti érvek egy viszonylag állandó rendszer létrehozását látszanak képviselni, úgy, mint egy tiszta aranyalappal és 100%-os tartalékkal működő bankrendszer.117 Így ha a neo-banking iskola támogatói igazolni kívánnak egy olyan részleges tartalékkal működő rendszert, amelyben a pénzkínálatban jelentős növekedések
és visszaesések lehetnek bizalmi eszközök formájában, a keresleti oldalt függetlenül kell vizsgálniuk, annak reményében, hogy képesek lesznek bebizonyítani, hogy
a bizalmi eszközök effajta váltakozásai – amik elkerülhetetlenek a részleges tartalékkal működő bankrendszeren belül – megegyeznek a kereslet előzetes változásaival, amiket egy feltételezett, korábban létező „monetáris egyensúlyi” helyzet újrateremtésével egyenlítenek ki.
A hitelexpanzió formájában megnyilvánuló készpénzkészlet-növekedés megváltoztatja a termelői szerkezetet és gazdasági felvirágzást idéz elő, amit recesszió követ, s e fázisok során jelentős változások lépnek fel a bizalmi eszközök és a pénz
iránti keresletben. Így a folyamatot nem független, katalitikus változások idézik elő,
ahogyan azt a free-banking iskola gondolkodói feltételezik, hanem a kínálat manipulációja váltja ki. Valamilyen mértékben minden részleges tartalékkal működő bankrendszer alkalmazza ezt a manipulációt, méghozzá hitelexpanzió formájában.
Igaz, hogy egy központi bank nélküli, szabad bankok sokaságából álló rendszeren belül a hitelexpanziónak hamarabb vége szakadna, mint egy központi bank ál-

tőkeintenzitás időszakának jellemzője, ami a termelés különböző tényezőinek szakaszaiban fog megjelenni. Lásd Joseph T. Salerno, „Mises and Hayek Dehomogenized”, Review of Austrian Economics 6,
2. szám (1993): 113–146. oldal, különösen a 144. oldal. Lásd még Mises, Human Action, 520–521. oldal. Ugyanebben a cikkben Salerno erős kritikát fogalmaz meg White-tal szemben, amiért fenntartja,
hogy Mises volt a modern szabad bankrendszer gondolkodóinak előfutára, és amiért figyelmen kívül
hagyja, hogy Mises mindig is megkérdőjezete a banking iskola legalapvetőbb feltevéseit, és csak azért
állt ki a szabad banktevékenység mellett, hogy végül elérjen a végső célhoz, amit a 100%-os kötelező
tartalékban látott. Lásd a 137. oldalt a fenti cikkből. Lásd még jelen fejezetünkben a 118. lábjegyzetet.
116 Ne felejtsük el, hogy Hayek célja a Prices and Production című művében kimondottan az volt,
hogy „bemutassa, hogy egy »rugalmas« valutáért kiáltani, mely vagy kiterjed, vagy összeszűkül minden egyes »keresletingadozáskor«, egy súlyosan hibás indokláson alapul.” (Lásd Hayek Prices and
Production című könyvében az előszó xxxi. oldalát.)
117 Mark Skousen azt állítja, hogy egy tisztán aranyalapon és 100%-os kötelező tartalékon alapuló
bankrendszer jóval rugalmasabb volna, mint a Hayek által javasolt rendszer, és nem hordozná magában
a „kereskedelem szükségleteihez” való igazodás hibáját: az árcsökkenések előmozdítanák az aranytermelést, így generálva egy mérsékelt expanziót a pénzkínálatban, a ciklikus hatások megjelenése nélkül. Skousen így következtet:
„Történelmi tényekre alapozva, a pénzkínálat (az aranykészlet) tiszta aranyalap mellett [évente] 1–5
százalékkal növekedne. És ami a legfontosabb, hogy gyakorlatilag nem volna esély a monetáris deflációra a valuta 100%-os aranytámogatása mellett.” (Skousen, The Structure of Production, 359. oldal)
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tal irányított rendszerben, ahol a központi bank széles körű expanziót alkalmaz és
ﬁzetőképességét a veszélyben lévő bankok megsegítésére használja. Ez az eredetileg Parnell által kidolgozott szabad banktevékenységet támogató érvrendszer, amit
Mises később mint második legjobbat azonosított.118
Azonban más dolog azt állítani, hogy a teljesen szabad banktevékenységen belül
a hitelexpanzió hamarabb megállítható volna, mint az aktuális rendszerben, és más
kijelenteni, hogy a részleges tartalékkal működő rendszerben fellépő hitelexpanzió
soha nem változtatná meg a termelői struktúrát, mivel a „monetáris egyensúly” feltételezett állapota mindig visszatérne. Valójában Mises maga is egyértelműen jelzi,
hogy minden hitelexpanzió torzítja a termelői struktúrát. Így Mises visszautasítja a
monetáris egyensúly elméletének lényegi részét. Helyette a következőt állítja:
A „normál” hitelexpanzió fogalma abszurd. A bizalmi eszközök további kibocsátása –
mindegy milyen mennyiségben –, mindig működésbe lépteti az árstruktúra azon változásait, melyeknek jellemzése a gazdasági konjunktúraciklus elméletének feladata.119

Selgin „monetáris egyensúly” elméletének legnagyobb hibája az, hogy figyelmen
kívül hagyja azt a tényt, hogy a bizalmi eszközök kínálata nagyrészt megteremti
saját keresletét. Más szóval a modern szabad banktevékenység elmélete magában
foglalja a régi banking iskola alapvető tévedését, ami – ahogyan azt Mises hozzáértő
módon felfedte – abban rejlik, hogy nem tükrözi azt, hogy a lakossági hitelkereslet
118

Selgin maga is elismeri, az, hogy Mises támogatta a szabad banktevékenységet, részben a
Chernuschival kötött megállapodáson alapul, aki (Modeste-hez hasonlóan) hitt abban, hogy a bankjegykibocsátás szabadsága automatikusan a 100%-os kötelező tartalékkal működő banktevékenységhez vezet; és hogy Mises „úgy gondolta, hogy a szabad banktevékenység valahogyan a részlegesen elhelyezett belső pénzek visszaszorításához vezet majd.” Lásd Selgin, TheTheory of Free Banking, 62 és
164. oldal. Lawrence H. White megpróbáljamásképpen értelmezni Misest, és úgy mutatja be őt, mint
a modern, részleges tartalékkal műkdő banktevékenység támogatóinak előfutárát. Lásd Lawrence H.
White, „Mises on Free Banking and Fractional Reserves”, in: A Man of Principle: Essays in Honor of
Hans F. Sennholz, szerk. John W. Robbins és Mark Spangler (Grove City, Penn.: Grove City College
Press, 1992), 517–533. oldal. Salerno, Selginnel egyetértésben, a következőképpen reagál erre:
„Amennyiben Mises a bankok abbéli szabadságát támogatta, hogy szabadon bocsáthassanak ki bizalmi eszközöket, azt is azért tette, mert elemzése arra a konklúzióra vezette őt, hogy ez a fajta politika
egy szigorúan szabályozott pénzkínálathoz vezetne, a currency iskola alapelveinek megfelelően. Mises
kívánalma az volt…, hogy teljes mértékben megszűnjön a bizalmi eszközök monetáris árelemzésre és a
dinamikus piaci folyamatokra gyakorolt torzító hatása.” (Salerno, „Mises and Hayek Dehomogenized”,
137. és 145. oldal)
119 Mises, Human Action, 442. oldal, 17. lábjegyzet (kiemelés tőlem). Mises hozzáteszi: „A szabad
banktevékenység ... önmagában nem akadályozna meg egy lassú hitelexpanziót” (Human Action, 443.
oldal). Itt Mises a részleges tartalékkal működő banktevékenységről elég optimista véleményt közöl,
különösen korábbi kijelentésének fényében, melyet Theory of Money and Credit (1924) című művében olvashatunk: „Az nyilvánvaló, hogy a banki szabadság önmagában nem mondható lehetetlennek
egy bruttó inflációs politikához való visszatérés esetén.” (Mises, Theory of Money and Credit, 436. oldal [408. oldal a német kiadásban])
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pontosan a bankok kölcsönzési hajlandóságától függ. Így azok a bankárok, akik
kezdetben nem teljesen vannak meggyőződve jövőbeli fizetőképességükről, megtehetik, hogy hitelexpanzióba kezdenek és új bizalmi eszközöket vezetnek be a
piacra, egyszerűen az új pénzekért kért kamatlábak csökkentésével és hitelfeltételeik
egyszerűsítésével.120 Következésképpen Selgin és az iskola más gondolkodóinak
feltételezéseivel ellentétben, függetlenül attól, hogy a bizalmi eszközök iránti keresletben fellépett-e bármilyen előzetes változás, a bankárok képesek hitelexpanziót
indítani egy szabad bankrendszerben, ha saját fizetőképességüktől valamilyen okból
kifolyólag eltekintenek. Egy másik tényező megmagyarázza, hogy hosszabb időn
keresztül, a letétek (hitelexpanzióból eredő) mennyiségi növekedése miért idézi elő a bizalmi eszközök iránti keresletet. Valójában minden gazdasági résztvevő,
aki nincs tisztában azzal, hogy egy expanziós inflációfolyamat indult el, és ez a
folyamat végül is a pénz vásárlóértékének viszonylagos csökkenését, valamint recessziót fog okozni, ezek a résztvevők annyit fognak észrevenni, hogy bizonyos
áruk és szolgáltatások más árukhoz és szolgáltatásokhoz képest gyorsabban fognak
drágulni, és hiába várják majd, hogy ezek az árak visszatérjenek a „normál” szintre.
Mindeközben a legvalószínűbb, hogy a bizalmi eszközök iránti keresletük növelése
mellett fognak dönteni. Ismét Misest idézve:
Az inﬂációs folyamat ezen első szakasza lehet, hogy több éven keresztül fog tartani, ami
alatt számos áru és szolgáltatás ára egyelőre nem igazodik a megváltozott pénzviszonyokhoz, és még mindig lesznek az országban olyan emberek, akik egyelőre nem lesznek
tudatában a ténynek, hogy árforradalommal állnak szemben, ami az összes áru árnövekedésével jár, bár ennek az emelkedésnek a mértéke nem lesz azonos a különböző áruk és
szolgáltatások esetében. Ezek az emberek még mindig úgy hiszik, hogy az árak egy nap
majd ismét csökkennek. Erre a napra várva visszafogják vásárlásaikat és egyidejűleg növelik készpénzbetéteiket.121

A részleges tartalékkal működő rendszerben a bankok nemcsak hogy képesek
egyoldalúan hitelexpanziót előidézni, de ráadásul huzamosabb idő alatt a bizalmi
eszközök – amik mindig bevihetők a piacra a kamatláb időszerű csökkentésével –
készletének növekedése további keresletet hajlamos generálni. Ez a keresletnövekedés
addig fog tartani, amíg a lakosság elrugaszkodott optimizmusából el nem veszít va120 „A banking iskola teljességében megbukott az effajta problémák kezelését illetően. Megzavarta
az a csalóka ötlet, amely szerint az üzletek követelményei szigorúan korlátozzák az egy bank által kibocsátható, átváltható bankjegyek maximum összegét. Nem vették észre, hogy a lakosság által támasztott hitel iránti kereslet a bankok kölcsönzőképességének mértékét mutatja, és azt, hogy azok a bankok,
amelyek nem foglalkoznak saját hitelképességükkel, megindíthatják a forgalomban lévő hitelek expanzióját azáltal, hogy a piaci árfolyam alá csökkentik a kamatlábat.” (Mises, Human Action, 439–440. oldal)
Továbbá emlékezzünk arra, hogy a folyamat továbbterjed és saját magát táplálja, ahogyan a letétesek egyre több újonnan létrehozott letétet vesznek fel, hogy visszafizessék korábbi kölcsöneiket.
121 Mises, Human Action, 427–428. oldal (kiemelés tőlem).
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lamennyit, el nem kezd kételkedni a gazdasági „aranybányában”, és nem látja előre
az árak emelkedését, amit válság és mélyreható gazdasági recesszió követ.
Utaltunk már arra, hogy a monetáris változások a kínálati oldalról erednek, és
hogy a bankok egy szabad bankrendszeren belül képesek manipulálni a pénzkínálatot, és hogy a bizalmi eszközök kibocsátása rövid és hosszú távon megteremti saját
keresletét. Amennyiben a fenti állítások igazak, akkor Selgin teljesen hibásan jelenti ki, hogy a bizalmi eszközök kínálata csupán a kereslethez igazodik. Annál inkább
igazodik a bizalmi eszközök iránti kereslet – legalábbis egy jelentős időn keresztül –
a megnövekedett kínálathoz, amit a bankok hoznak létre kölcsönök formájában.122

Annak lehetősége, hogy a részleges tartalékkal működő
bankrendszer egyoldalúlag indít hitelexpanziót
Különböző körülmények lehetővé teszik a részleges tartalékkal működő bankrendszer
számára, hogy hitelexpanziót indítson el a bizalmi eszközök iránti megfelelő,
előzetes keresletnövekedés hiányában.
Először is, rá kell mutatnunk, hogy a monetáris egyensúly a modern szabad bankolás mellett álló gondolkodók elemzése szerint számos hasonló korlátozást tartalmaz, mint a hagyományos neoklasszikus elemzés, ami mind mikro-, mind pedig
makrogazdasági kontextusban csupán a társadalmi folyamatok végső állapotát vizsgálja (monetáris egyensúly), azt az állapotot, amihez a gazdasági szereplők (magánbejegyzés nélküli bankárok) racionális, maximalista viselkedése feltehetően vezet.
Ezzel szemben, az osztrák iskola elemzése a dinamikus vállalkozói folyamatok körül összpontosul, nem pedig az egyensúly körül. Minden vállalkozói tevékenység az
egyensúly állapotának megteremtését célozza, ami mindazonáltal elérhetetlen, mert
a folyamat során változnak a körülmények és a vállalkozók révén új információk kerülnek napvilágra. Így ebből a dinamikus szempontból vizsgálva nem fogadhatunk
el egy statikus modellt, ami a monetáris egyensúlyhoz hasonlóan előfeltételezi, hogy
a bizalmi eszközök iránti kereslet és kínálat között azonnali és tökéletes egymáshoz
igazodás következik be.
Valójában, minden egyes bankár megérzéséhez és vállalkozói kreativitásához
mérten, szubjektíven értelmezi a kívülről származó információt, mind optimizmu-

122 Furcsamód a keynesiánus és monetarista elveket vallókhoz hasonlóan, a pénzkeresletet illetően

a modern szabad banktevékenységet támogató gondolkodókat is a feltételezett, hirtelen, egyoldali változások kötik le. Nem látják, hogy az ilyen változások endogének és hajlamosak egy olyan gazdasági cikluson belül megjelenni, amit először a pénzkínálatban, a bankok által kölcsönök formájában létrehozott új pénzek miatt előforduló változások idéznek elő. A többi lehetőség, ami miatt ilyen hirtelen
változás állna be a pénzkeresletben kivételesnek mondhatóak, hasonlóan a háborúkhoz vagy természeti katasztrófákhoz. Az időszakos változások kevésbé fontosak és egy szabad bankrendszer 100%-os kötelező tartalékkal ellensúlyozhatná őket az arany időszakos áthelyezésével és finom árváltoztatásokkal.
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sát illetően a gazdasági történések kiértékelésekor, mind pedig az általa ﬁzetőképességének szem előtt tartása mellett „megfontoltnak” tartott tartalékalapok mennyiségét illetően. Így egy bizonytalan környezetben minden bankár minden egyes napon
eldönti, milyen mennyiségű bizalmi eszközt bocsát ki. A fenti vállalkozói folyamatban a bankárok egyértelműen számos hibát el fognak követni, s ez a bizalmi eszközök egyoldalú kibocsátásában manifesztálódik majd, ami torzítja a termelői struktúrát. Tegyük fel, hogy a folyamat maga az elkövetett hibák felfedését és megszüntetését szolgálja, de csak egy változó hosszúságú időszakot követően, viszont a valós
termelői struktúrát ért kár elkerülhetetlen lesz. Ha hozzátesszük, hogy – amint azt
az előző szakaszban láttuk – a bizalmi eszközök kínálata hajlamos megteremteni saját keresletét, láthatjuk, hogy nem valószínű, hogy egy részleges tartalékkal működő bankrendszeren belül – vagy bármilyen más piacon – elérhető volna a „monetáris egyensúly”, amit a gondolkodók oly nagyon szeretnének. A bankárok a legjobb
esetben is arra fognak törekedni – egy viszontagságos és hibás folyamat keretében
–, hogy a bizalmi eszközök kínálatát a kereslethez igazítsák, ami számukra is ismeretlen és a ténylegesen kibocsátott bizalmi eszközök következményeképpen változik. Így a tudósok vitathatják, hogy a vállalkozói koordinációs folyamat elérhetővé
tesz-e a „monetáris egyensúly” vágyott állapotát a bankárok számára. Azonban tagadhatatlan, hogy ezen a folyamaton keresztül számtalan vállalkozói hibát fognak
elkövetni a bizalmi eszközök igazolatlan kiadásának formájában, és hogy ezek a hibák elkerülhetetlenül hatással lesznek a termelői struktúrára azáltal, hogy gazdasági válságokat és recessziót okoznak, ahogyan azt az osztrák konjunktúraelmélet magyarázza.123
Másodszor, bankárok egy kisebb vagy nagyobb csoportja képes volna együttesen
irányítani a bizalmi eszközök expanzióját, vagy dönthetnének az egyesülés mellett,
annak érdekében, hogy jobban „kihasználhassák” tartalékaikat, így növelve a hitelexpanzióra és proﬁtnövelésre fordítható kapacitásukat. Hacsak a részleges tartalékkal működő szabad banktevékenységet képviselő gondolkodók ezt a fajta vállalkozói
stratégiát nem kívánják megtiltani – ami kétséges –, biztosan hitelexpanzió és a rákövetkező gazdasági recesszió lesz az eredmény. Vitatható, hogy az összehangolatlan
expanzió hajlamos lesz-e arra, hogy korrigálja magát, mivel – ahogy azt Selgin tartja – a bankok közötti klíringek össznövekedése emelni fogja a letétek és hitelek klíringjének változását.124 Selgin feltételezésétől eltekintve – miszerint a fémtartalékok
mennyisége a bankrendszerben állandó marad – és számos szerző Selgin mechanizmusának125 hatékonyságával szembeni kételkedése ellenére, még ha engedünk is annak, hogy Selgin érvelése helyes, még mindig vitatható, hogy az igazodási folyamat
soha nem tökéletes és azonnali, és ebből kifolyólag az összehangolt expanzió és egye123 Lásd Jörg Guido Hülsmann, „Free Banking and Free Bankers”, Review of Austrian Economics 9,

1. szám (1996): 3–53. oldal, és különösen a 40–41. oldalt.
124 Selgin, The Theory of Free Banking, 82. oldal.
125 Lásd például: Schwartz, „The Theory of Free Banking”, 3. oldal.
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sülések talán jelentős növekedést okoznak a bizalmi eszközök kínálatában, így előmozdítva azokat a folyamatokat, melyek megindítják a gazdasági ciklusokat.
Harmadszor, a teljes fémpénzkészlet (arany) minden egyes növelésével – amit
a bankok „megfontolt” tartalékalapnak tartanak – egy részleges tartalékkal működő szabad bankrendszer a bizalmi eszközök kibocsátásának növekedését serkentené,
ami nem felel meg az előzetes keresletnövekedésnek. Ha visszaemlékszünk, hogy a
világ aranykészlete évi egy–másfél százalékkal gyarapodik126 az arany növekvő kitermelésének köszönhetően, egyértelmű, hogy ez a tényező egymagában lehetővé
teszi a bankároknak, hogy egy-másfél százalékos arányban növeljék a bizalmi eszközök kibocsátását évente tekintet nélkül a keresletre. (Az effajta pénzteremtés expanziót teremt, amit recesszió követ.)127
Végezetül, jelentős (bizalmi) inﬂációs folyamatok128 és súlyos gazdasági receszszió129 jelenhet meg bármely részleges tartalékkal működő szabad bankrendszerben.

A „monetáris egyensúly” elmélete a szabad bankrendszerben
kizárólag makroökonómiai elemzésre épül
Hangsúlyoznunk kell, hogy a modern, szabad banktevékenységet támogató gondolkodók elemzése figyelmen kívül hagyja a mikroökonómiai hatásokat, melyek
a bizalmi eszközök kínálatának és keresletének a bankszektor által ösztönzött

126 Skousen, The Structure of Production, 8. fejezet, 269. és 359. oldal.
127 Nem zárhatjuk ki a még nagyobb hitelexpanzió lehetőségét az ilyen válságok idején, habár Selgin

igyekszik háttérbe szorítani ezt az eshetőséget. Selgin, The Theory of Free Banking, 129–133. oldal.
128 Ne felejtsük el, hogy Mises számára (lásd 119. lábjegyzet fentebb): „a banki szabadság önmagában nem mondható lehetetlennek egy bruttó inflációs politikához való visszatérés esetén”, különösen,
ha egy inflációs ideológia érvényesül a gazdasági szereplők körében:
„Számos szerző úgy hiszi, hogy a bankok viselkedésének ösztönzése kívülről jön, hogy bizonyos
esetek arra késztetik őket, hogy több bizalmi eszközt pumpáljanak a rendszerbe, és hogy másként viselkednének, ha ezek a körülmények nem jelennének meg. Én magam szintén hajlamos voltam egyetérteni ezzel a meglátással könyvem első kiadásában a monetáris elmélettel kapcsolatban. Nem értettem, a
bankok miért nem tanulnak a tapasztalatokból. Azt gondoltam, biztosan folytatni fogják óvatos és mértékletes politikájukat, feltéve, hogy külső körülmények nem késztetik őket arra, hogy felhagyjanak ezzel. Csak később győződtem meg arról, hogy haszontalan volt külső okokat keresni a bankok magatartásbeli változásaira. ... Könnyen megérthetjük, hogy a bankok bizalmi eszközkibocsátása annak érdekében, hogy növeljék a profitra való lehetőségeiket, talán kész növelni a hitelek mennyiségét és a kibocsátott bankjegyek számát. Ami különösebb magyarázatra szorul, az az, hogy miért próbálják meg
újra és újra javítani az általános gazdasági feltételeket a forgalomban lévő hitelek expanziójával az effajta próbálkozások múltbéli bukásának ellenére. A válasznak a következőnek kell lennie: az üzletemberek és közgazdász-politikusok uralkodó ideológiája szerint a gazdaságpolitika alapvető célja a kamatlábcsökkentés. Továbbá a forgalomban lévő hitelek expanziójára úgy tekintenek, mint e cél eléréséhez szükséges megfelelő eszközre.” (Mises, On the Manipulation of Money and Credit, 135–136. oldal)
129 Hayek, The Pure Theory of Capital, 378. oldal.
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növekedése, illetve csökkenése miatt lépnek fel. Más szóval, még ha el is fogadjuk
azt az érvelést, hogy minden rossz eredete – ahogyan azt a gondolkodók feltételezik
– a gazdasági szereplők keresletének váratlan változásaiban rejlik, egyértelmű,
hogy a bizalmi eszközök kínálata – amit a bankrendszer feltehetően azért hoz létre,
hogy igazodjon a keresleti változásokhoz – nem ér el azonnal azokhoz a gazdasági
szereplőkhöz, akiknek a bizalmi eszközök birtoklásának értékéről megváltozott a
véleménye. Ehelyett a kínálat sajátos módon kerül a piacra: kölcsönök formájában,
melyeket a kamatlábak csökkentésével garantálnak, és amikben üzletemberek
vagy befektetők részesülnek előzetesen, akik ezeket a kölcsönöket új, tőkeerősebb
befektetésekre fogják használni, torzítva ezzel a termelői struktúrát.
Nem meglepő hát, hogy a modern szabad banktevékenység támogatói ﬁgyelmen
kívül hagyják a gazdasági ciklusokról szóló osztrák elméletet, mivel ez az elmélet
nincs összhangban a részleges tartalékkal működő szabad bankrendszerben kibocsátott bizalmi eszközökről készített vizsgálatukkal. Ezek a gondolkodók így egy kizárólag makroökonómiai elemzésben – monetarista vagy keynesiánusi, adott esettől függően – lelnek megnyugvást, és legfeljebb olyan eszközöket használnak, mint
a váltóárfolyamok kiegyenlítődése vagy az „általános árszínvonal”, amik valójában
hajlamosak elfedni a valós mikroökonómiai jelenségeket – az általános árszínvonal
változásait és a gazdasági szereplők viselkedésének intertemporális összehangolatlanságát –, melyek az olyan gazdaságban lépnek fel, ahol jellemző a hitelexpanzió
és a bizalmi eszközök mennyiségi növekedése.
A rendes piaci folyamatokon belül a fogyasztói cikkek és szolgáltatások készlete az irántuk támasztott kereslet szerint változik, és az új áruk általában pontosan
azokhoz a fogyasztókhoz jutnak el, akiknek az érdeklődése megnőtt az új termékek
iránt. Azonban, ahol újonnan teremtett bizalmi eszközökről van szó, a helyzet igencsak különbözik ettől: a bizalmi eszközök készletnövekedése soha nem éri el azonnal és közvetlenül azoknak a gazdasági szereplőknek a pénztárcáját, akiknek a keresletében növekedés keletkezhetett. Ehelyett a pénz egy hosszas és nehézkes, átmeneti folyamaton keresztül először számos más gazdasági szereplő kezén megy át és
megváltoztatja az egész termelői struktúrát.
Amikor a bankárok új bizalmi eszközöket teremtenek, nem közvetlenül azoknak
a gazdasági szereplőknek juttatják el, akik ezekből többre tartanak számot. Épp ellenkezőleg, a bankárok olyan vállalkozóknak biztosítanak kölcsönöket, akik talán
az egész összeget befektetik, nem gondolva arra, hogy a bizalmi eszközök végső tulajdonosa milyen arányban akar majd fogyasztani és megtakarítani vagy befektetni.
Így természetesen lehetséges, hogy az új bizalmi eszközök egy részét – feltehetően a
megnövekedett kereslet miatt kibocsátott – fogyasztói cikkekre költik majd el, és így
feljebb nyomják viszonylagos árfolyamukat. Tudjuk, hogy Hayek szerint:
Ameddig a pluszbevétel bármely így létrehozott részét fogyasztói cikkekre költik –
azaz amíg mindet megtakarításra nem fordítják –, a különféle ráfordításokhoz mérten a
fogyasztói cikkek árai folyamatosan emelkedni fognak. És ez, ahogy mostanra evidens
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lesz, hosszú távon érzékeltetni fogja hatását a különböző ráfordítások viszonylagos árán
és a jövedelmezőnek tűnő termelői módszerekben.130

Hayek tovább pontosítja meglátását:
Minden, amit elemzésünk alkalmazhatóságának érdekében tehetünk, hogy amikor a befektetések által a bevételek megnövekszenek, a pluszbevételből származó, fogyasztói
cikkekre költött részesedésnek nagyobbnak kellene lennie, mint az az arány, amit az új
befektetés nyomán a fogyasztói cikkek kibocsátására ugyanebben az időszakban fordítanak. Így természetesen nem indokolt az új bevétel [hitelexpanzió által létrejött bevétel]
egy hányadánál többet elvárni, és biztos, hogy nem lehet annyi pénzt megspórolni, mint
az új befektetés, mert ez azt jelentené, hogy gyakorlatilag minden, az új befektetésből
származó bevételt meg kellene spórolni.131

VIII-1. ábra

Érvelésünk grafikus be mu tatá sa ként hadd feltételezzük,
hogy a bizalmi eszközök iránti
kereslet megnövekszik, mialatt
a gazdasági szereplők áhított fogyasztási és befektetési aránya
változatlan marad.132 Ilyen körülmények között, a gazdasági
szereplőknek csökkenteniük kell
a fogyasztói cikkek iránti keresletüket, kötvényeket kell eladniuk, és különösen fontos, hogy
kevesebb pénzt fektessenek be
újra a termelői folyamat külön bö ző szakaszaiban, amíg
bankletétjeik nagyobb mennyiségét felhalmozzák. Így ha felté te lez zük, hogy az idő pre fe-

130 Ugyanott, a 394. oldalon. Ez a megtakarítások növelésének extrém eseteként tűnik fel, ami a bizalmi eszközök egyenlegeinek emelkedésében manifesztálódik; Selgin és White ezt az esetet használták elméletük illusztrálására. Lásd Selgin és White, „In Defense of Fiduciary Media – or, We are Not
Devo(lutionists), We are Misesians!”, 104–105. oldal.
131 Egy ilyen szituáció felettébb lehetséges, ahogyan azt Selgin és White maguk is elismerik, amikor kijelentik: „A megtakarítások növekedése nemcsak szükséges, hanem elégséges is, a bizalmi eszközök növelésének garantálására.” (Selgin és White, „In Defense of Fiduciary Media – or, We are Not
Devo(lutionists), We are Misesians!”, 104. oldal.)
132 Selgin és White már hallgatólagosan nyugtázták ezt a szempontot, amikor kijelentették: „a haszon a banki hitelfelvevőknek jut, akik a kiközvetített hitelek jóval bőségesebb készletét élvezik, továbbá
mindenki másnak, aki a gazdaság következetesen nagyobb tőkejvak készletével rendelkezik.” (Selgin és
White, „In Defense of Fiduciary Media – or, We are Not Devo(lutionists), We are Misesians!”, 94. oldal.)
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rencia társadalmi aránya nem változott, és az 5.
fejezet diagramjainak egyszerűsített változatát
használjuk a társadalom valós termelői struktúrájának bemutatására, láthatjuk, hogy a VIII-1.
ábra diagramjában a bizalmi eszközök iránti keresletnövekedés a háromszög átfogója mentén
balra tolódik. Ez a mozgás a fogyasztói és befektetői cikkek iránti kereslet csökkenését tükrözi,
mivel az egyik másikhoz való aránya – vagy az
időpreferencia – nem változott. Ezen a diagramon
az „A” felület reprezentálja a gazdasági szereplők
bizalmi eszközök iránti új keresletét – vagy
felvásárlásait (lásd VIII-1. ábra). A monetáris
egyensúly elméletének egy részleges tartalékkal
működő bankrendszerben az alapvető konklúziója
az, hogy a bankok a bizalmi eszközökkel szemben
VIII-2. ábra
fellépő keresletnövekedésre kibocsátásaik (az
„A” felületen bemutatva) egyenlő mértékű kiterjesztésével reagálnának és a termelői
struktúra – ahogyan azt a VIII-2. ábrán látható diagram mutatja – érintetlen marad.
Mindazonáltal emlékeznünk kell arra, hogy a bankok nem közvetlenül helyezik
át az általuk létrehozott bizalmi eszközöket a végső felhasználókhoz – a gazdasági szereplőkhöz, akiknek a bizalmi eszközök iránti
keresletük megnövekedett a VIII-1. ábra diagramjában az „A” felületen látható módon. Ehelyett a
letéteket vállalkozóknak kölcsönzik, akik ezt befektetési cikkekre költik és ezáltal kezdetben tőkeerősebb struktúrát hoznak létre, melyet a VIII-3.
ábra diagramján ábrázolunk.
Azonban ez a tőkeerősebb termelői struktúra
hosszú távon fenntarthatatlan: amikor az új bizalmi
eszközök elérnek végső kedvezményezettjeikhez –
akik kezdetben a szükséges banki pénzeket felhalmozták a VIII-1. ábrán látható diagram „A” felülete szerint –, el fogják azokat költeni az időpreferencia alapelvének megfelelően fogyasztói és befektetési cikkekre, a VIII-1. és VIII-2. ábrák diagramjainak megfelelő arányban. Ha a VIII-3. ábra
diagramját ráillesztjük a VIII-2. ábra diagramjára (lásd VIII-4. ábra), a termelői struktúra torzulása egyértelművé válik. A beárnyékolt „B” terület
reprezentálja a vállalkozók által tévedésből indított
VIII-3. ábra
befektetési projekteket, mivel azoknak a bizalmi
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eszközöknek mindegyikét, melyeket a bankok a kereslethez való igazodás miatt bocsátottak ki, befektetési kölcsönökbe irányították.133 A beárnyékolt „C” terület (a „B”-hez
hasonló felülettel) az újonnan kibocsátott bizalmi eszközök azon részét tükrözi, amit a
végső tulajdonosok a fogyasztói cikkekhez
legközelebb álló árukra költenek. A termelői
struktúra visszanyeri a VIII-1. ábra diagramján feltüntetett arányokat, de csak az elkerülhetetlen, fájdalmas visszaigazításokat követően – amiket az osztrák gazdasági konjunktúraelmélet ír le –, és amit egy szabad bankrendszer, ahogyan azt épp most láttuk, képtelen volna megakadályozni. Így hát le kell
vonnunk a következtetést, hogy – Selgin és
White feltételezésével134 ellentétben – még
ha a bizalmi eszközök expanziója teljesen
megfelel egy előzetes keresletnövekedésnek,
akkor is azokat a jellemző körkörös hatásokat fogja előidézni, amiket a hitelforgalom
elmélete megjósol.

A megtakarítás és a pénz iránti kereslet fogalma közti zavar
A próbálkozás, hogy a régi „kereskedelmi szükségletekről” szóló elmélet lényegét
helyreállítsák és rámutassanak, hogy egy részleges tartalékkal működő bankrendszer
nem okozna gazdasági ciklusokat, oda vezette George A. Selgint, hogy egy, a John
Maynard Keynes által bemutatott, bankletétekkel kapcsolatos elmélet védelme
mellett álljon ki. Sőt, emlékezzünk csak, hogy Keynes szerint bárki, aki kölcsönből
származó pluszpénzt birtokol, az „megtakarít”:
Ráadásul a megtakarítások, melyek ebből a döntésből származnak ugyanolyan valódiak,
mint bármely más megtakarítás. Senki sem kényszeríthető arra, hogy az új bankhitelnek
megfelelő pluszpénzt birtokolja, hacsak nem akar inkább szándékosan több pénzt tartani,
mint más jellegű vagyont.135
133 „Tagadjuk, hogy a bizalmi eszközök keresletnövekedéshez igazított emelkedése egyensúlyhiányt
okozna, vagy működésbe lendítené az osztrák gazdasági ciklust.” (Ugyanott, 102–103. oldal.)
134 Keynes, The General Theory of Employment, Interest and Money (A foglalkoztatás, a kamat és
a pénz általános elmélete), 83. oldal. Ez az elmélet, amit a 7. fejezetben tárgyaltunk, a megtakarítások és
befektetések kiegyenlítésének tautológiájából ered, egy olyan hibából, mely aláaknázza Keynes munkásságát, és ami Benjamin Anderson szerint egyenértékű az infláció megtakarítással való kiegyenlítésével.
135 Selgin, The Theory of Free Banking, 54–55. oldal.
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George Selgin álláspontja hasonlít Keynes meglátására. Selgin hisz abban, hogy a
bankjegyek és letéti számlák formájában megjelenő készpénzállomány iránti kereslet
az egyenlő mennyiségű rövid távú kölcsönök biztosításának szándékát tükrözi a
bankrendszeren belül. Selgin kijelenti:
Belső pénzt tartani annyi, mint önkéntes megtakarításba kezdeni. … Amikor egy bank
növeli a passzíváit új kölcsönökön és befektetéseken keresztül, a passzívák tulajdonosai
azok, akik a hitel végső kölcsönzői, és amit kölcsönöznek, az a valós tőkeforrás, amelyhez
hozzájuthatnak, ha a pénz megtartása helyett elköltik azt. Amikor a banki passzívák növelése vagy csökkentése ilyen úton halad, és mindenkor összhangban van a belső pénzek
iránti változó kereslettel, a bankok által a hitelfelvevőknek kínált valós tőkeberuházások
mennyisége egyenlő a lakosság által önkéntesen felajánlott mennyiséggel. Ilyen körülmények között a bankok egyszerűen a kölcsönözhető befektetési alapok közvetítői.136

Mindazonáltal maradéktalanul lehetséges az, hogy a lakosság egyidejűleg növeli
bizalmi eszközeinek összegét és a fogyasztási cikkek és szolgáltatások iránti keresletét, ha úgy dönt, hogy lefarag befektetéseikből. A gazdasági szereplők a következő
három módon hasznosíthatják pénzüket: elkölthetik fogyasztói cikkekre és szolgáltatásokra; befektetésekre; vagy bizalmi eszközök, illetve készpénzállomány formájában
tarthatják. Nincsen más rendelkezésre álló lehetőség. A döntés, hogy milyen arányban
költenek vagy fektetnek be, különböző és független attól, hogy milyen mennyiségű
készpénzt vagy bizalmi eszközt tartanak. Így nem vonhatjuk le azt a következtetést,
amit Selgin, miszerint bármely pénzösszeg egyenlő a „megtakarításokkal”, mivel
a bizalmi eszközök mennyiségének növekedése függhet a befektetésekre költött
pénzmennyiség csökkenésétől – például az értékpapírok tőzsdei értékesítésén keresztül
–, ami lehetővé teszi, hogy növekedjen a fogyasztási cikkekre és szolgáltatásokra
fordított végső összeg. Ilyen körülmények között az önálló személyes megtakarítások
csökkennének, míg a bizalmi eszközök összege növekedne. Így hát helytelen a
bizalmi eszközök minden emelkedését megtakarításként elkönyvelni.
Ahogyan azt Selgin tartja, „egy szabad bank által kibocsátott látra szóló passzívák tulajdonosai vagyonukkal egyenlő értékű kölcsönt biztosítanak az adott banknak”,137 ami ugyanazt jelenti, mint bármilyen pénzteremtési módszert alkalmaz136 Selgin, „The Stability and Efficiency of Money Supply under Free Banking”, 440. oldal.
137 Hogy lehet az, hogy a bankjegyek és letétek, amelyek önmagukban is pénzek, egy időben „pénz-

ügyi aktívák” is, ami azt mutatja, hogy a tulajdonos egy harmadik félhez fordult pénzért, egy bizonyos
jövőbeni pénzösszegért cserébe? Az elképzelés, hogy a bankjegyek és letétek „pénzügyi aktívák” felfedik a tényt, hogy a bankok egy részleges tartalékkal működő bankrendszerben a semmiből merítve duplázzák meg a fizetőeszközöket: rendelkezésre áll egy harmadik személy számára a pénz kikölcsönözve, valamint a pénzügyi aktíva is, amely magát a műveletet képviseli, és szintén pénzként tekintenek rá.
Másként megfogalmazva, a pénzügyi aktívák olyan címek vagy bizonyítványok, melyek azt igazolják,
hogy valaki, egy nagyobb jövőbeli pénzösszeg reményében feladta jelen lévő pénzét, hogy azt valaki
másra ruházzák át. Ha ugyanekkor a pénzügyi aktívákat pénzként kezelik (a birtokosok), akkor a fizetőeszközök biztos, inflációs megduplázása következik be a piacon, ami az új hitel biztosításából ered
anélkül, hogy bárki is előzetesen megtakarította volna annak összegét.
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ni letétek és bankjegyek formájában. Ez egy részleges tartalékkal működő, szabad
bankrendszerben végül is egy a posteriori kölcsön-engedménynek felel meg a bank
szempontjából a teremtett mennyiség mértékének megfelelően. Azonban a bank a
semmiből teremt kölcsönöket és további vásárlóerővel látja el a vállalkozókat, akik
a kölcsönök felvételekor nem gondolnak a többi gazdasági szereplő igazi, fogyasztással és befektetéssel kapcsolatos kívánságaira, míg végül a bank által létrehozott
bizalmi eszközök végső tulajdonosaivá válnak. Teljességgel lehetséges, amennyiben
a fogyasztást és befektetést érintő társadalmi időpreferencia változatlan marad, hogy
a bank által létrehozott új bizalmi eszközöket a fogyasztási cikkek felvásárlásának
erősítésére fordítják, ezzel feltolva adott árucikkek viszonylagos árát.
A részleges tartalékot és szabad banktevékenységet támogató gondolkodók a
bank által kibocsátott bankjegyeket vagy letéteket általában olyan „pénzügyi aktívának” tekintik, ami megfelel egy kölcsönnek. Jogi szempontból ez komoly problémákat vet fel, melyeket az első három fejezetben vizsgáltunk. Gazdasági értelemben, ezeknek a gondolkodóknak a hibája abban rejlik, hogy azt hiszik, a pénz egy
„pénzügyi aktíva”, ami egy gazdasági szereplő önkéntes megtakarítását képviseli, aki
jelen lévő árukat „kölcsönöz” jövőbeli árukért cserébe.138 Mindazonáltal a pénz önmagában egy jelen lévő áru,139 és a készpénzegyenlegek (vagy letétek) birtoklása nem ad információt arról, hogy a gazdasági szereplők milyen arányban kívánnak
fogyasztani és befektetni. Így a készpénzegyenlegeiknek növekedése és csökkenése
tökéletesen megegyezik fogyasztásaiknak és befektetéseiknek arányában egyidejűleg bekövetkező növekedések és csökkenések különféle kombinációival. Valójában

138 A pénz

egy tökéletesen likvid, jelen lévő áru. A bankrendszer egészére való tekintettel a bizalmi
eszközök nem „pénzügyi eszközök”, mivel soha nem vonják ki őket a forgalomból, hanem folyamatosan
forgalomban vannak, így tehát pénzek – vagy még pontosabban: tökéletes pénzhelyettesítő eszközök. Ezzel ellentétben egy pénzügyi eszköz jelen lévő áruk átruházását képviseli (általában pénzét) jövőbeni árukért cserébe (szintén általánosságban: pénzegységekért) egy meghatározott időben, és létrehozása egyenlő a gazdasági szereplők valós megtakarításainak növekedésével. Lásd Gerald P. O’Driscoll, „Money:
Menger’s Evolutionary Theory”, History of Political Economy 4, 18. szám (1986): 601–616. oldal.
139 „Először is, nyilvánvalóan hiba azt állítani, hogy a pénz megtartása, azaz el nem költése egyenlő volna a megtakarítással. ... Valójában, a megtakarítás a nem fogyasztással egyenlő, és a pénzkeresletnek semmi köze a megtakarításhoz vagy nem megtakarításhoz. A pénzkereslet a nem pénzbeli áruk
vásárlásának hiánya – és ezek magukban foglalják a fogyasztási cikkeket (jelen lévő árukat) és beruházási javakat (jövőbeli árukat). A pénz el nem költése azt jelenti, hogy nem vásárolunk sem fogyasztási cikkeket, sem pedig beruházási javakat. Selgin állításával ellentétben tehát, a probléma a következő: adott személyek pénzegységeiket a következő három módon hasznosíthatják: elkölthetik fogyasztási cikkekre; fordíthatják beruházási javakra, vagy megtarthatják készpénz formájában. Más alternatíva
nem létezik. ... Amíg az időpreferencia feltehetően azonos időben változik, a valós fogyasztás és valós
befektetés ugyanakkora marad, mint korábban: a további pénzkeresletet azáltal elégítik ki, hogy csökkentik a névleges fogyasztást és a befektetési költségeket, a megelőző fogyasztási, befektetési aránynak
megfelelően, ezzel leszállítva mind a fogyasztói, mind pedig a termelői árucikkek pénzértékét és meghagyva a valós fogyasztást és befektetést pontosan a régi szinteken.” (Hans-Hermann Hoppe, „How is
Fiat Money Possible? – or, The Devolution of Money and Credit”, Review of Austrian Economics 7, 2.
szám [1994]: 72–73. oldal.)
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a bizalmi eszközök egyenlege egyidejűleg fog emelkedni a fogyasztási cikkekre és
szolgáltatásokra való ráfordításokkal, ha csak néhány régebben befektetett forrást
vonnak ki az össztőkéből. Ahogyan azt Hans-Hermann Hoppe kimutatta, a pénz iránti
kereslet és kínálat meghatározza annak vásárlóerejét, míg a „jelen lévő áruk” kínálata
és kereslete a „jövőbeni árukért” cserébe meghatározza a kamatlábat vagy a társadalmi időpreferencia mértékét, illetve a megtakarítások és befektetések teljes összegét.140
A megtakarítás mindig megkívánja, hogy egy gazdasági szereplő csökkentse fogyasztását – azaz áldozatot hozzon –, így felszabadítva valós árukat. A megtakarítás nem csupán a pénzegységek egyszerű növekedéséből ered. Az, hogy az új pénzeket nem költik el azonnal fogyasztási cikkekre, nem jelent megtakarítást. Selgin ezt
az álláspontot védi, amikor Machlup nézetei141 ellen szól, miszerint a kölcsönök expanziós biztosítása olyan vásárlóerőt hoz létre, amit először senki nem vont ki a fogyasztásból – azaz nem takarított meg.
Ahhoz, hogy a termelői struktúra érintetlen maradjon, a hiteleknek egy előzetes
megtakarításból kell származniuk, ami valós árukat biztosít, amiket egy befektető
tényleg megspórolt. Ha a fogyasztásban ilyen áldozat nincs, és a befektetéseket hitelteremtésből ﬁnanszírozzák, a termelői struktúra elkerülhetetlenül sérül, még ha az
újonnan teremtett bizalmi eszközök meg is felelnek az irántuk támasztott keresletnövekedésnek. Így hát Selgin a megtakarítás és hitelteremtés fogalmának újrameghatározására kényszerül. Kijelenti, hogy a megtakarítás ipso facto abban a pillanatban jön
létre, amikor új bizalmi eszközt hoznak létre, feltéve, hogy kezdeti tulajdonosuk elkölthetné őket fogyasztási cikkekre, de nem teszi. Selgin fenntartja azt az állítását is,
hogy a hitelexpanzió nem hoz létre gazdasági ciklusokat, ha megfelel a bizalmi eszközök iránti kereslet előzetes növekedésének. Röviden, ezek az érvek hasonlítanak a
Keynes által, General Theory című művében felsoroltakra, melyek rég megcáfolt érvek, ahogyan azt a 7. fejezetben láthattuk.
A bizalmi eszközök teremtése magában foglalja továbbá a pénzkészlet mennyiségének növelését és a pénz vásárlóerejének ezt követő csökkenését. Ezúton a bankok

140 Selgin alaptalan kritikája Machluppal szemben a 20. lábjegyzetben olvasható a The Theory of
Free Banking című könyvének 184. oldalán. Selgin a teljes hitelösszeget az „A” felületnek feleltetné
meg a VIII-2. ábrán látható diagramban, melyet „átutalási hitelnek” nevez, mivel ez „a bankok által biztosított hitel, elismerésül az emberek abbéli akaratának, hogy tartózkodnak a költekezéstől, méghozzá
belső pénzegyenlegek fenntartásával” (ugyanott, 60. oldal). Ezzel szemben Machlup számára (és számunkra), a VIII-4. ábra diagramjának „B” felülete jelölné a „teremtett hiteleket”, vagy a hitelexpanziót, mivel a gazdasági szereplők nem korlátozzák fogyasztásukat a „C” felület által jelölt mértékben.
141 Selgin alaptalan kritikája Machluppal szemben a 20. lábjegyzetben olvasható a The Theory of
Free Banking című könyvének 184. oldalán. Selgin a teljes hitelösszeget az „A” felületnek feleltetné
meg a VIII-2. ábrán látható diagramban, melyet „átutalási hitelnek” nevez, mivel ez „a bankok által biztosított hitel, elismerésül az emberek abbéli akaratának, hogy tartózkodnak a költekezéstől, méghozzá
belső pénzegyenlegek fenntartásával” (ugyanott, 60. oldal). Ezzel szemben Machlup számára (és számunkra), a VIII-4. ábra diagramjának „B” felülete jelölné a „teremtett hiteleket”, vagy a hitelexpanziót, mivel a gazdasági szereplők nem korlátozzák fogyasztásukat a „C” felület által jelölt mértékben.
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együttesen és csaknem észrevétlenül „kisajátítják” az állampolgárok pénzét. Rossz
vicc volna tehát komolyan azt állítani, hogy azok a gazdasági résztvevők, akik efféle kisajátítást szenvednek el, valójában (önkéntesen?) „megtakarítanak”. Nem meglepő, hogy ezek a tantételek olyan szerzők védelmét élvezték, mint Keynes, Tobin,
Pointdexter, és általában mindenkiét, aki az inﬂációt, hitelexpanziót és a „járadékélvezők eutanáziáját” támogató elveket vallotta egy olyan agresszív gazdasági politika
érdekében, amit az „együttes kereslet” „megfelelő” szintjének eléréséért indítottak.
Ami azonban igazán meglepő, hogy olyan szerzőknek, mint Selgin és Horwitz, akik
az osztrák iskolához tartoznak – vagy legalábbis tartoztak –, és így annál inkább ismerniük kellett az ebben rejlő veszélyeket, nem volt más választásuk, mint ehhez az
érveléshez folyamodni annak érdekében, hogy igazolják a „részleges tartalékkal működő szabad banktevékenységet”.142

A szabad bankrendszerek történeti bemutatásának problémája
Az új banktevékenységek mellett kiálló szerzők komoly erőfeszítéseket tettek, hogy
történeti tanulmányokkal támaszthassák alá azt az elméletet, miszerint a szabad
bankrendszer megvédené a gazdaságokat a felvirágzások és visszaesések ciklusaitól,
a „monetáris egyensúly” mechanizmusának köszönhetően. Mindazonáltal az eddigi
empirikus kutatások nem arra összpontosítottak, hogy vajon a szabad bankrendszerek
okozták-e a hitelexpanziót, mesterséges felvirágzásokat és gazdasági recessziókat;
ehelyett a bankválságokra és a bankpánikokra koncentráltak, és azt vizsgálták, hogy
a központi bankrendszerhez képest ebben a típusú rendszerben azok többé vagy
kevésbé váltak gyakorivá és súlyossá – ami nyilvánvalóan teljesen más probléma.143
142 A rendszer további előnyeként Selgin megemlíti, hogy a gazdasági szereplők, akik a szabad bankrendszeren belül létrehozott bizalmi eszközök formájában készpénzegyenlegekkel rendelkeznek, pénzügyi hozamra tehetnek szert és számos bankszolgáltatást (kifizetések, könyvelés, pénztárosi szolgáltatások stb.) vehetnek igénybe „ingyenesen”. Azonban Selgin nem tesz említést a részleges tartalékú
bankolás adott költségeiről, mint például a mesterséges fellendülések, a források rossz befektetései és
a gazdasági válságok. Szintén kihagyja a szerintünk kimondottan magas költséggel járó dolgot: a jogi
alapelvek megsértésének káros hatásai a szabad bankrendszerben a központi bank mint végső hitelező
létrehozását idézik elő, melyet arra találtak ki, hogy támogassa a bankárokat és garantálja a szükséges
fizetőképességet ahhoz, hogy az állampolgárokat biztosítsák letétjeik bármikori visszatérítéséről. Ami
a feltételezett „előnyt” illeti a letétek után kapott kamat és „ingyenes” pénztárosi és könyvelési szolgáltatásokkal kapcsolatban, nem lehet tudni, vajon nettó értelemben a kamat amit a gazdasági szereplők keresnének a valóban megtakarított és kölcsönzött alapokon egy 100%-os kötelező tartalék mellett,
a kapcsolódó letétek és pénztárosi, könyvelési szolgáltatások nélkül egyenlő, magasabb vagy alacsonyabb volna-e, mint a reálkamat, amit egyébként kapnának folyószámláik után – mínusz a hanyatlás,
amely krónikusan érinti a pénz vásárlóerejét a jelenlegi bankrendszerben.
143 Ez idáig az elméleti szakemberek körülbelül hatvan szabad bankrendszert vizsgáltak meg. A
konklúzió, amit általánosságban levontak, a következő:
„A bankválságok ritkábbak volnának egy korlátozások nélküli (tőkét, elágazásokat és megkülönböztetéseket érintő) rendszerben (pl. Skócia és Kanada), mint az ilyen értelemben korlátozott rendszereken belül (Anglia és az Egyesült Államok).”
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Valójában George A. Selgin a bankpánikok megjelenését a különböző történeti
szabad banktevékenységi rendszerekben és ezzel szemben a központi bank által irányított rendszerekben vizsgálja, és arra a következtetésre jut, hogy a bankválságok
sokkal gyakoribbak és gyorsabb lefolyásúak voltak a második esetben.144 Ráadásul a legfontosabb új, szabad banktevékenységgel foglalkozó, Skóciában megjelent
könyv, leglényegesebb elméleti része teljességében tartalmazza azt az érvelést, miszerint a skót bankrendszer, ami „szabadabb” volt, mint az angol, jóval „stabilabb”
volt és kevesebb pénzügyi zavarnak esett áldozatául.145
Azonban, ahogyan azt Murray N. Rothbard már jelezte, a tény, hogy arányaiban
kevesebb bank jutott csődbe a skót szabad bankrendszerben, mint az angol rendszerben, nem feltétlenül jelenti azt, hogy az előbbi előrébbvaló lenne.146 A bankcsődöket
gyakorlatilag kirekesztették az aktuális központi bankrendszerekből, ami nem jelenti
azt, hogy ez a fajta rendszer jobb volna, mint a jogi alapelvek szerint működő szabad
bankrendszer. Valójában ez rosszabbá teszi őket. Ami a bankválságokat illeti nem világlik ki, hogy a rendszer rosszul működik, ehelyett egy egészséges, spontán visszaigazodási folyamat indul meg, válaszul a részleges tartalékkal való működésre, ami
egyfajta jogi kiváltság és felér egy piac elleni támadással. Következésképpen bármikor, amikor egy részleges tartalékkal működő bankrendszert nem jár együtt rendszeresen a bankválságok és a kiﬁzetések beszüntetésével, olyan intézményi tényezők
jelenlétét kell feltételeznünk, melyek megvédik a bankokat a részleges tartalék következményeitől és hasonló szerepet töltenek be, mint a központi bank, amely végső
hitelezőként működik. Skócia esetében a bankok olyannyira serkentették az általuk
kibocsátott bankjegyek használatát a gazdasági tranzakciók során, hogy gyakorlatilag senki nem követelt aranyban való kiﬁzetést, és azok, akik esetenként fémpénzt
igényeltek, általános nemtetszést váltottak ki követelésükkel, és komoly nyomást
kellett kiállniuk bankárjaik részéről, akik „hűtlenséggel” vádolták meg őket és azzal fenyegetőztek, hogy megnehezítik ügyfelük hitelhez jutását a jövőben. Ráadásul,
ahogyan azt Sidney G. Checkland professzor bemutatta,147 a skót részleges tartalékkal működő szabad bankrendszer változatlanul keresztülment gyakori, egymást kö-

Azonban ez a probléma irreleváns elméletünk nézőpontjából, mivel a fenti tanulmányok nem határozzák meg, hogy az expanziós ciklusok és gazdasági recessziók miért indultak meg. Lásd Kevin
Dowd, szerk., The Experience of Free Banking, 39–46. oldal; valamint Kurt Schuler és Lawrence H.
White, „Free Banking History”, in: The New Palgrave Dictionary of Money and Finance, szerk. Peter
Newman, Murray Milgate és John Eatwell (London: Macmillan, 1992), 2. kötet, 198–200. oldal. A fenti idézet a legutóbb említett cikk 108. oldalán olvasható.
144 George A. Selgin „Are Banking Crises a Free-Market Phenomenon?” című kézirata (26–27. oldal), melyet a Mont Pèlerin Társaság regionális találkozóján mutattak be Rio de Janeiróban 1993. szeptember 5–8-án.
145 White: Free Banking in Britain.
146 Rothbard, „The Myth of Free Banking in Scotland”, Review of Austrian Economics 2 (1988):
229–245. oldal, különösen a 232. oldal.
147 Sidney G. Checkland, Scottish Banking: A History, 1695–1973 (Glasgow: Collins, 1975). White
könyvében maga is elismeri, hogy Checkland könyve meghatározó mű a skót bankrendszerről.
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vető hitelexpanziós és hitelmegszorításos időszakokon, ami a gazdasági fellendülések és visszaesések visszatérő ciklusaihoz vezetett ezekben az években: 1770, 1772,
1778, 1793, 1797, 1802–1803, 1809–1810, 1810–1811, 1818–1819, 1825–1826,
1836–1837, 1839, és 1845–1847-ben. Más szóval, habár Skóciában viszonylag kevesebb bankpánik ütötte fel fejét, mint Angliában, a fellendülések és visszaesések
egymást követő szakaszai ugyanolyan súlyosak voltak, és a nagyra tartott szabad
bankrendszere ellenére Skócia sem volt mentes a hitelexpanziótól, mesterséges fellendülésektől és az ezt követő komoly gazdasági recesszióktól.
A 19. századi chilei pénzügyi rendszer a részleges tartalékkal működő szabad
bankrendszer működésképtelenségének egy másik történeti illusztrációja – a mesterséges expanzió és gazdasági recesszió megakadályozását tekintve. A 19. század
első felében Chile nem rendelkezett központi bankkal és 100%-os kötelező tartalékot vezetett be. Állampolgárai évtizedeken keresztül szilárdan elutasították a részleges tartalék bevezetésére tett próbálkozásokat, és az évek során nagyszerű gazdasági és pénzügyi stabilitást élveztek. A helyzet 1853-ban kezdett megváltozni, amikor
a chilei kormány Jean-Gustav Courcelle-Seneuilt (1813–1892), az egyik legkiemelkedőbb francia, a részleges tartalék mellett kiálló gondolkodót alkalmazta mint közgazdaságtan-professzort a Santiagói Egyetemen. Courcelle-Seneuil olyan jelentős
befolyásra tett szert Chilében az alatt a tíz év alatt, amíg ott tanított, hogy 1860-ban
meghoztak egy törvényt, mely engedélyezte a részleges tartalékú szabad banktevékenységet – központi bank nélkül. Ezen a ponton a chilei rendszer hagyományos
pénzügyi stabilitása utat adott a mesterséges expanziós folyamatoknak – amik az
új kölcsönök biztosításán alapultak –, melyeket bankcsődök és gazdasági válságok
követtek. A papírpénz átválthatóságát számos alkalommal felfüggesztették (1865,
1867, és 1879), és egy inﬂációs és komoly gazdasági, pénzügyi és társadalmi problémákkal járó időszak kezdődött. Ez az időszak megmaradt a chileiek kollektív emlékezetében, és megmagyarázza, miért kötötték a pénzügyi zavarokat később is – már
hibásan Courcelle-Seneuil gazdasági liberalizmusának tantételéhez.148
148 Albert O. Hirschman „Courcelle-Seneuil, Jean-Gustav” című cikkében (in: The New Palgrave: A
Dictionary of Economics, szerk. John Eatwell, Murray Milgate és Peter Newman [London: Macmillan,
1992], első rész, 706–707. oldal) kijelenti, hogy a chileiek rossz fényben tüntették fel CourcelleSeneuil-t, és őt okolták minden gazdasági és pénzügyi nehézségért, ami a 19. századi Chilét sújtotta.
Murray N. Rothbard ezt igazságtalannak tartja, és úgy hiszi, ez abból ered, hogy a Courcelle-Seneuil
által bevezetett szabad bankrendszer működésképtelensége diszkreditálta a korlátozások megszüntetésére tett kezdeményezéseket, melyeket más területeken vezettek be Chilében (pl. bányászat), amikor
ezek a próbálkozások jó eredménnyel jártak. Lásd Murray N. Rothbard, „The Other Side of the Coin:
Free Banking in Chile”, Austrian Economics Newsletter (1989. tél): 1–4. oldal. George Selgin válaszol
Rothbard cikkére írásában, ami a Chilében bevezetett szabad bankrendszerről szól: „Short-Changed in
Chile: The Truth about the Free-Banking Episode”, Austrian Economics Newsletter (1990. tavasz–tél).
Selgin maga is elismeri, hogy az 1866–1874-ig tartó szabad banktevékenységi időszak Chilében a „figyelemre méltó növekedés és haladás” időszaka volt, mely során „Chile vasúthálózata és távíró-rendszere fejlődött. A valparasioi kikötő növekedett és fejlődött, és a pénzügyi tartalékok 25%-kal emelkedtek.” Az osztrák elmélet szerint minden ilyen jelenség valójában az alapvető hitelexpanzió tünete, ami
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Ezenfelül a tény, hogy különféle történeti tanulmányok alátámasztják azt, hogy
kevesebb bankpánik és bankválság jellemző a szabad bankrendszerekre, mint a központi bankrendszerekre, nem jelenti azt, hogy az előbbiek teljességgel mentesek az
effajta esetektől. Selgin maga is megemlít legalább három példát, amikor gyors lefolyású bankválságok sújtották a szabad bankrendszereket: Skóciában 1979-ben,
Kanadában 1837-ben, és Ausztráliában 1893-ban.149 Ha Rothbard nem téved, és a
fennmaradó esetekben intézményi korlátozások játszották legalább valamilyen szinten a központi bank szerepét, akkor a bankválságok száma jóval nagyobb lett volna e
korlátozások nélkül.150 Bármi áron azonban nem kellene a bankválságok megszüntetését alapul venni annak eldöntésekor, hogy melyik bankrendszer a jobb. Ha ez volna
a helyzet, még a legradikálisabb részleges tartalékkal működő szabad bankrendszert
támogató gondolkodók is arra volnának kényszerítve, hogy elismerjék, a legjobb
bankrendszer az, ami 100%-os kötelező tartalék fenntartását kívánja meg, mivel a
mehatározás szerint ez az egyetlen olyan rendszer, ami minden körülmények között
megakadályozza a bankválságokat és bankpánikokat.151
Röviden, a történeti tapasztalat nem úgy tűnik, mintha alátámasztaná a modern
részleges tartalékkal működő, szabad banktevékenységet támogató gondolkodók elméletét. A bankhitelek expanziója előidézte a fellendülések és visszaesések ciklusait, még a legkevésbé ellenőrzött szabad bankrendszereken belül is, amik így nem
voltak mentesen a bankpánikoktól és csődöktől. E tény felismerése bizonyos neobanking írókat, mint például Stephen Horwitzot, oda vezette, hogy ragaszkodjanak
ahhoz, hogy habár a történeti tények bírnak némi jelentőséggel nézeteikkel szemben,
mégsem szolgálják annak az elméletnek a megcáfolását, miszerint a részleges tartalékkal működő banktevékenység csak kedvező hatásokat idéz elő, ennek az elméletnek a megdöntéséhez szigorúan elméleti módszerek szükségesek.152
akkoriban volt jellemző, és végül is recesszió formájában kellett visszafordulnia (mint az meg is történt). Azonban Selgin a rákövetkező bankválságot – de nem a recessziós időszakot – a chilei kormány
abbéli intézkedésének tudta be, hogy az fenntartotta az arany és ezüst közti mesterséges egyenértékűséget. Amikor az arany értéke növekedett, ez az egyenértékűség az aranytartalékok masszív kiáramlását
okozta az országból (lásd Selgin, „Short-Changed in Chile”, 5–6. oldal és a 3. lábjegyzet a 7. oldalon).
149 Selgin, „Are Banking Crises a Free-Market Phenomenon?”, 27. oldal, 1(b) táblázat.
150 Raymond Bogaert, úgy tűnik, megerősíti Rothbard elméletét. Szerinte a középkorban, Velencében
létrehozott 163 bankból 93 megbukott. Lásd Raymond Bogaert, Banques et banquiers dans les cités
grecques, 392. oldal, 513. lábjegyzet.
151 Így Selgin maga is elismeri: „Egy 100%-os kötelező tartalékkal működő banktevékenység során a bankválság lehetetlenség.” Lásd George A. Selgin, „Are Banking Crises a Free-Market
Phenomenon?”, 2. oldal.
152 Ami a módszertant illeti, a miénk teljesen egybeesik Horwitz álláspontjával (lásd a „Misreading
the ‘Myth’” című munkája 167. oldalát). Azonban érdekes, hogy a teljes iskola, ami a skót szabad bankrendszer feltételezetten előnyös eredményeinek elemzéséből fejlődött ki, arra lett kényszerítve, hogy
ne foglalkozzon a történeti tanulmányokkal a szabad bankrendszerrel kapcsolatban. Stephen Horwitz,
Rothbard banktörténetről szóló bírálatára reagálva erre következtet:
„Ha Rothbard gondolkodása helyes, sokkal szkeptikusabban kell vizsgálnunk a skót példát. De tudomásul véve, hogy a kormányzati beavatkozás megléte önmagában nem kerekedhet felül az elméleti
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A jogi érvek figyelmen kívül hagyása
A részleges tartalékkal működő banktevékenységet támogató gondolkodók hajlamosak kizárni a jogi érveléseket elemzésükből. Nem látják, hogy a bankproblémák
tanulmányozásának multidiszciplinárisnak kell lennie, és átsiklanak a társadalmi
folyamatok jogi és gazdasági szempontjainak elméleti és gyakorlati kapcsolatán.
Így a szabad banktevékenységet támogató gondolkodók szem elől tévesztik a
tényt, hogy a részleges tartalékkal működő banktevékenység jogi szempontból magában foglal egy logikai ellentmondást. Könyvünk elején már elmagyaráztuk, hogy
bármely bankkölcsön – látra szóló letétalap ellenében – ugyanannak a pénzösszegnek a kettős felhasználását eredményezi: ugyanaz a pénz elérhető az eredeti letétes
és a kölcsönt felvevő számára is. Egyértelmű, hogy ugyanaz a dolog egyidejűleg
nem lehet elérhető két ember számára, és valaminek a felhasználhatóságát ígérni
egy második személynek, miközben az a valami elérhető az első személy számára is,
csalásnak nyilvánítható.153 Egy ilyen cselekedet kimeríti a jogtalan kisajátítás és sikkasztás fogalmát, és ezeket a vétségeket már a modern bankrendszer kialakulásának
kezdeti szakaszában elkövetik – ahogyan azt a 2. fejezetben láttuk.
Amint a bankárok a részleges tartalékkal való működés privilégiumát megkapják a kormánytól, a tételes jog szempontjából nézve ez a tevékenység megszűnik
bűnténynek lenni, és amikor az állampolgárok így, törvény által támogatott módon
cselekednek, ki kell zárnunk a büntetendő csalás lehetőségét. Mindazonáltal, ahogyan azt az 1. és 3. fejezetben láttuk, ez a kiváltság semmilyen módon nem kínál
a bankletétszerződések számára megfelelő jogi hátteret. Épp az ellenkezője igaz. A
legtöbb esetben a szerződés érvénytelen, az indítékában rejlő ellentétnek köszönhetően: a letétesek mint letétre tekintenek, míg a bankárok kölcsönként vizsgálják a
tranzakciót. Az általános jogi alapelvek szerint bármikor, amikor az adásvétel során
a résztvevőknek ellentétes szemléletük van a szerződés létrejöttének természetét illetően, a szerződés érvénytelen és semmisnek tekinthető.
Ezenkívül még ha a letétesek és bankárok meg is egyeztek abban, hogy tranzakciójuk a kölcsönnek megfelelő, a bankletétszerződés jogi háttere többé már nem lesz
az. Gazdasági szempontból, ahogyan azt láthattuk már, elméletileg lehetetlen a bankok számára, hogy minden körülmények között, a rájuk bízott letéteket azok tartalékalap-összegét meghaladóan térítsék vissza. Ezt az ellentmondást erősíti az továbbá
is, hogy a részleges tartalékkal való működés milyen gyakran idézi elő a gazdasági
ciklusokat és recessziós időszakokat, amik ismétlődően veszélyeztetik a bankok
hitelképességét. Az általános jogi alapelvek szerint azok a szerződések, melyeket leérvelésen. A skót bankok nem voltak sem tökéletesen szabadok, sem pedig megdönthetetlenek. A szabad bankrendszer elmélete még mindig áll, és ellenzőinek mind történeti, mind elméleti szinten alá kell
támasztaniuk nézőpontjukat, hogy megcáfolják azt.” (168. oldal)
Jelen könyvünkben mi is pontosan erre tettünk kísérletet.
153 Hoppe, „How is Fiat Money Possible? – or, The Devolution of Money and Credit”, 67. oldal.
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hetetlen átültetni a gyakorlatba, szintén érvénytelenek. Csak egy 100%-os kötelező
tartalék, ami bármikor biztosítaná az összes letét visszaﬁzethetőségét, vagy a központi bank támogatása, ami biztosítaná a szükséges ﬁzetőképességet nehéz időkben
– a névérték bármikori visszaﬁzetéséről szóló megállapodással – tenné lehetségessé
és érvényessé az ilyen „kölcsönszerződéseket”.
Az érvelés, miszerint a monetáris bankletétszerződéseket lehetetlen kizárólag
periodikusan és szélsőséges körülmények között tiszteletben tartani, nem állítja helyre a szerződés jogi természetét, mivel a részleges tartalékú bankolás törvényt sért és
harmadik személyeket károsít meg. Valójában a részleges tartalékkal működő banktevékenység során valós megtakarítások nélkül terjesztik ki a kölcsönöket, torzul a
termelői struktúra, és ebből következik, hogy a kölcsönfelvevők és vállalkozók, hitelfeltételek rugalmasságától elcsábulva, végül is haszontalan befektetésekbe kezdenek. Az elkerülhetetlen gazdasági válság kitörésével az üzletemberek arra kényszerülnek, hogy felfüggesszék és felszámolják ezeket a befektetési projekteket. Ennek
eredményeképpen nagy gazdasági, társadalmi, és személyes árat kell ﬁzetniük, nemcsak a hibákért „felelős” vállalkozóknak, de minden más gazdasági résztvevőnek is,
aki részt vett a termelési folyamatban (munkások, ellátók stb.).
Így nem vitatjuk – ahogy azt White, Selgin és mások teszik –, hogy egy szabad társadalom bankárjainak és ügyfeleinek lehetőségük kellene, hogy legyen olyan
szerződések kötésére, amilyet a legmegfelelőbbnek ítélnek.154 Egy mindkét fél által
megfelelőnek tartott megállapodás is érvénytelen, amennyiben törvénnyel való viszszaélést valósít meg, vagy harmadik felet sért, és így megzavarja a közrendet. Ez érvényes a monetáris bankletétekre, amiket részleges tartalék mellett tartanak fenn, és
amelyek esetében, ellentétben a szabállyal, mindkét fél tisztában van a megállapodás igazi jogi természetével és alkalmazásával.
Hans-Hermann Hoppe155 megmagyarázza, hogy ez a fajta szerződés hátrányos
a harmadik felekre nézve, legalább három különféle módon. Először is, a hitelexpanzió növeli a pénzkészletet és ezáltal csökkenti a pénzegységek vásárlóerejét melyek készpénzegyenlegeken vannak nyilvántartva, és a magánszemélyek tulajdonában lévő pénzegységek vásárlóerejét, melyeknek értéke csökken a hitelexpanziót
megelőz értékükhöz képest. Másodszor, a letétesek általában véve is károsulnak,
mivel a hitelexpanziós folyamat miatt csökken annak a lehetősége, hogy képesek
volnának az eredetileg letétbe helyezett pénzegységeket visszaﬁzetni a központi
bank hiányában; ha a központi bank létezik, a letéteseket akkor is megkárosítják,
ha garantálták letétjeik bármikori kiﬁzetését, mivel azt senki nem tudja garantálni, hogy a pénzegységeket az eredeti vásárlóerő értékének megfelelően fogja tudni
visszaﬁzetni. Harmadszor, minden más kölcsönvevő és gazdasági szereplő károsul,
mert a bizalmi hitelek létrehozása és azok gazdaságba való bevezetése veszélyezte154 Lásd például White, Competition and Currency (New York: New York University Press, 1989),
55–56. oldal; és Selgin, „Short-Changed in Chile”, 5. oldal.
155 Hoppe, „How is Fiat Money Possible? – or, The Devolution of Money and Credit”, 70–71. oldal.
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ti az egész hitelrendszert, és megváltoztatja a termelői struktúrát, így növelve annak
a kockázatát, hogy a vállalkozók olyan projektekbe kezdenek, melyek megbuknak a
kivitelezés során és előre nem látható emberi áldozatokat követelnek, amikor a hitelexpanzió a gazdasági recesszió szakaszába ér.156
Egy szabad bankrendszerben, amikor a pénz vásárlóereje csökken – ahhoz az értékhez viszonyítva, amit a részleges tartalékú rendszerben bevezetett hitelexpanzió
nélkül képviselne –, a résztvevők (letétesek és különösen a bankárok) harmadik felek
kárára dolgoznak. A pénz meghatározása felfedi, hogy annak bármilyen manipulációja – a társadalom univerzális csereeszközének manipulációja – majdhogynem minden harmadik félre károsan hat majd, a gazdasági rendszeren keresztül. Így hát nem
számít, hogy a letétesek, bankárok, és kölcsönfelvevők önkéntesen jutnak-e egyedi
megállapodásokra vagy sem, ha a részleges tartalékú banktevékenységen keresztül
ezek a megállapodások befolyásolják a pénzt és általánosságban kárára vannak a társadalomnak (harmadik felek). Az ilyen károkozás teszi a szerződést érvénytelenné,
a közrend megzavarása miatt.157 Közgazdasági értelemben, a hitelexpanzió minőségi hatásai hasonlóak a pénzhamisítás bűncselekményéhez, ami egy olyan vétség,
melyet például az új spanyol büntető törvénykönyv 386–389. cikkelyeiben is leírnak.158 Mindkét tevékenység magában foglalja a pénz teremtését, a jövedelem újrafelosztását néhány állampolgár javára és a többiek kárára, továbbá a termelői struktúra torzulását. Mindazonáltal mennyiségi szempontból csak a hitelexpanzió növelheti a pénzkészletet elég gyors ütemben és elég nagymértékben ahhoz, hogy ellásson
egy mesterséges fellendülést és recessziót idézzen elő. A részleges tartalékú bank-

156 A részleges tartalékkal működő bankrendszer kritikai elemzésében rejlő multidiszciplináris jel-

lemzők és a jogi és gazdasági megfontolások jelentősége ebben az elemzésben nem csak ennek a
könyvnek a fókuszpontját képezik; Walter Block is kiemeli őket cikkében: „Fractional Reserve Banking: An Interdisciplinary Perspective”, in: Man, Economy, and Liberty: Essays in Honor of Murray N.
Rothbard, szerk. Walter Block és Llewellyn H. Rockwell Jr. (Auburn, Ala.: Ludwig von Mises Institute,
1988), 3. fejezet, 24–32. oldal. Block rámutat, azon érdekes tényre, hogy a modern fractional-reserve
free-banking iskola egyik gondolkodója sem dolgozott ki kritikus, szisztematikus elméletet a 100%os tartalékkal működő bankrendszer ellenében. Valójában Horwitz néhány észrevételét kivéve a neobanking gondolkodói még csak meg sem próbálták azt mutatni, hogy egy 100%-os tartalékkal működő
bankrendszer képtelen volna garantálni a „monetáris egyensúlyt” és a gazdasági ciklusok elmaradását.
Lásd Horwitz, „Keynes’ Special Theory”, 431–432. oldal, 18. lábjegyzet.
157 Álláspontunk ezen a téren jóval radikálisabb, az Alberto Benegas Lynch által képviselt álláspont: Poder y razón razonable (Buenos Aires and Barcelona: Librería „El Ateneo” Editorial, 1992),
313–314. oldal.
158 „A következőket 8-tól 12 évig terjedő börtönbüntetéssel kell büntethetővé tenni, és a pénz névértékének tízszereséig terjedő pénzbírsággal: 1. Hamis valuta létrehozása.” (386-os cikkely az új spanyol
büntető törvénykönyvben)
Fontos megjegyeznünk, hogy a hitelexpanzió csakúgy, mint a pénzhamisítás, különösen extenzív
kárt okoz a társadalomban, és így kimondottan nehézzé, hacsak nem lehetetlenné válik az ellene folytatott harc. A hamis forgalomban lévő pénz létrehozása az elkövetők szempontjából fogalmazódik meg,
nem pedig a pénzhamisítás tevékenységéből adódó személyes kár szempontjából.
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tevékenység hitelexpanziójával, valamint a kormányok és központi bank pénzügyi
manipulációival összehasonlítva, a pénzhamisítás bűncselekménye gyerekjáték gyakorlatilag észrevehetetlen társadalmi következményekkel.
A fenti jogi értelmezések befolyásolták White, Selgin és más, a modern szabad
banktevékenység mellett kiálló gondolkodók elméleteit, akik mint a stabilitást biztosító utolsó védelmi vonalként azt javasolták, hogy a „szabad” bankok hozzanak létre
egy „garanciazáradékot” a bankjegyekre és letétekre, mely záradékból az ügyfelek
tudni fogják, hogy a bank bármely pillanatban úgy dönthet, felfüggeszti a kiﬁzetéseket,
vagy elhalasztja a letétek visszaﬁzetését, vagy a papírpénzek fémpénzre váltását.159
Világos, hogy ennek a záradéknak a bevezetése a vonatkozó eszközök szempontjából
a pénz egy fontos jellemzőjének megszűnését jelentené, méghozzá a tökéletes, azaz
azonnali, teljes és soha nem feltételekhez kötött ﬁzetőképességét. Így a letétesek nemcsak kényszerkölcsönzőkké válnának, hanem a letét egyfajta kockázatos szerződéssé
alakulna, amelyben a lekötött pénz visszakövetelése minden percben különleges körülményektől függene. Az adott felek önkéntes döntésének nem volna akadálya, hogy
olyan abnormális kockázati szerződéseket kössenek, mint a fent említettek. Azonban
még ha egy „garanciazáradékot” vezetnének is be, és a résztvevők (bankárok és ügyfeleik) ennek teljesen tudatában volnának, amennyire ezek a személyek és minden egyes
gazdasági szereplő tökéletes pénzhelyettesítőként értékelik a letéteket és papírpénzeket, a hivatkozott záradék csak arra volna képes, hogy megakadályozza a kiﬁzetések
azonnali felfüggesztését vagy a bankcsődöket, egy bankpánik esetén. Nem állná útját

159 Az ilyen „opciós záradékok” 1730–1765-ig voltak érvényben a skót bankoknál, és fenntartották a jogot a kifizetések időszakos felfüggesztésére. Így, a bankpánikokra vonatkozóan Selgin az alábbiakat állítja:
„A szabad bankrendszeren belül azonban a bankok talán elkerülik az effajta sorsot azáltal, hogy pénzügyi passzívákat bocsátanak ki, melyek szerződésileg az alapvető pénzkifizetések korlátozásai alá tartoznak. A kifizetések korlátozása által a bankok elkülöníthetik a pénzkészletet és más névleges mennyiséget
a bankpánikok okozta hatásoktól.” (Selgin, „Free Banking and Monetary Control”, 1455. oldal.)
A tény, hogy a bankpánikok elkerülése végett Selgin megfontolja az ilyen záradékokhoz való folyamodást, saját elméletének „fizetőképességének” értelmében olyan jelentős, mint amilyen meglepő jogi
nézőpontból, hogy egy rendszert megpróbálnak a letétesek és bankjegytulajdonosok tulajdonjogának
kihasználására (legyen az részleges és időszakos) alapozni. Ezekből a letétesekből válna válság esetén
kényszerített kölcsönző, és nem lennének tovább mint valódi letétesek és pénzegység-tulajdonosok, illetve – pontosabban – mint tökéletes pénzhelyettesítők tulajdonosai nyilvántartva. Emlékezzünk Adam
Smith egy megjegyzésére:
„Ezeknek a (skót) bankoknak néhány igazgatója néha hasznot húzott ebből az opcionális záradékból, és néha azzal fenyegette a meghatározott számú bankjegyért cserébe aranyat és ezüstöt követelőket, hogy előnyre tennének szert, addig, amíg az ilyen követelők megelégednének követeléseik egy részével.” (Smith, An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, 2. könyv, 2. fejezet)
Az opciós záradékokkal kapcsolatban lásd Parth J. Shah „The Option Clause in Free Banking
Theory and History: A Reappraisal” című kéziratát, melyet a második osztrákiskola-konferencián mutattak be (Auburn, Alabama: Ludwig von Mises Intézet, 1997. április 4–5.), később pedig kinyomtatva
megjelent a Review of Austrian Economics 10, 2. szám (1997): 1–25. oldalán.
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minden visszatérő expanziós folyamatnak, válságnak és recessziónak, amelyek a részleges tartalékú banktevékenységre jellemzőek, komolyan sértene harmadik feleket és
megzavarná a közrendet. (Nem számít, melyik „opciós záradék” kerül a szerződésekbe, ha a lakosság általában a fenti eszközöket tökéletes pénzhelyettesítőnek tartja.) Így
az opciós záradékok legfeljebb a bankokat tudják megvédeni a hitelexpanzió, fellendülés és recesszió egymást követő szakaszaitól, de a társadalmat és gazdaságot nem.
Ebből következően White és Selgin utolsó védvonala semmiképpen sem szünteti meg
a tényt, miszerint a részleges tartalékkal működő banktevékenység komoly, rendszeres
károkat okoz harmadik feleknek és megzavarja a közrendet.160

5. KONKLÚZIÓ: A HAMIS VITA A KÖZPONTI BANKTEVÉKENYSÉG
TÁMOGATÓI ÉS A RÉSZLEGES TARTALÉKKAL MŰKÖDŐ
BANKTEVÉKENYSÉG VÉDELMEZŐI KÖZÖTT
A központi banktevékenység és a részleges tartalékkal működő banktevékenység
védelmezői közti vita hagyományos megközelítése alapvetően hibás. Először is, ez
a megközelítés figyelmen kívül hagyja a tényt, hogy a részleges tartalékkal működő
bankrendszer csaknem elkerülhetetlenül olyan erőket szabadít fel, melyek a központi
bank létrejöttéhez, fejlődéséhez és megszilárdulásához vezetnek. A részleges tartalékkal működő banktevékenység hitelexpanzióhoz vezet, ami pénzügyi válságok

160 Érdekes megjegyezni, hogy számos, a szabad bankrendszert támogató gondolkodó figyelmen kí-

vül hagyja, hogy a részleges tartalékkal működő banktevékenység törvényellenes az általános jogi alapelvek szempontjából, és a részleges tartalékú banktevékenység megszüntetésének javaslata helyett a
bankrendszer teljes privatizálását és a központi bank megszüntetését ajánlják. Ez az intézkedés biztosan
képes volna kontrollálni a hatóságok gyakorlatilag korlátlan visszaéléseit, amiket a pénzügyi területen
követnek el, de nem akadályozná meg a visszaélések lehetőségét a magánszférában. Ez a helyzet hasonlít arra, ami akkor fordulna elő, ha a kormányoknak megengednék, hogy következetesen gyilkosságokban, rablásokban, vagy bármilyen más bűnügyekben vegyenek részt. A társadalom megkárosítása jelentős mértékű lenne, az állam egyeduralmi helyzete és az általa birtokolt óriási hatalom miatt. Ezeknek a
bűnügyeknek a privatizációja kétségtelenül javítanák a helyzetet, mivel az állam nagy rendőri hatalma
eltűnne, és a privát gazdasági szereplők számára lehetővé válna, hogy spontán fejlesszenek ki módszereket arra, hogy megvédjék magukat az efféle bűnügyektől és megakadályozzák azokat. Mindazonáltal
a bűnös tevékenységek privatizálása nem kimondott megoldás azokra a problémákra, amiket a bűntény
okoz. Ezeket a problémákat csak úgy tudjuk teljesen megoldani, ha minden lehetséges eszközzel harcolunk a bűntények ellen, még akkor is ha a magánszemélyek is az elkövetők. Így Murray N. Rothbarddal
egyetértésben levonhatjuk a következtetést, hogy egy ideális szabadpiacon a gazdasági rendszerben:
„A részleges tartalékkal tevékenykedő bankárokat nem puszta vállalkozókként kell kezelni, akik
szerencsétlen ügyletekbe bocsátkoztak, hanem mint bankjegyhamisítókat és sikkasztókat, akiket a törvény teljes erejével meg kell büntetni. Az áldozatoknak kötelezően fizetendő visszatérítés és megérdemelt börtönbüntetés elrettentő kell hogy legyen ettől a bűnügyi tevékenységtől.” (Murray N. Rothbard,
„The Present State of Austrian Economics”, Journal des Economistes et des Etudes Humaines 6, 1.
szám [1995. március]: 80–81. oldal; újranyomtatva: Rothbard, The Logic of Action I [Cheltenham,
U.K.: Edward Elgar, 1997], 165. oldal.)
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és gazdasági recessziók formájában megnyilvánuló visszaigazodási folyamatokat
idéz elő. Ez elkerülhetetlenül arra ösztönzi az állampolgárokat, hogy kormányzati
beavatkozást és a banktevékenység állami szabályozását követeljék. Másodszor, a
rendszerben szereplő bankárok hamar rájönnek, hogyan csökkenthetik a fizetésképtelenség kockázatát, ha saját maguk között jutnak megállapodásokra, egyesülnek,
vagy végső hitelező létrehozását követelik, hogy az biztosítsa számukra a szükséges
fizetőképességet nehéz időszakok során, vagy hogy intézményesítsék és hivatalosan
irányítsák a hitelexpanzió növekedését.
Megállapíthatjuk, hogy a központi bank megjelenésének és fejlődésének fő történeti oka, illetve okozója a részleges tartalékú banktevékenység volt. Így hát nem
szabad az elméleti és gyakorlati vitát hagyományos úton megközelítenünk, hanem
két radikálisan különböző rendszer szempontjából kell megvizsgálnunk: egy hagyományos jogi alapelvek szerint működő szabad bankrendszer (100%-os kötelező
tartalékkal), amelyben minden részleges tartalékú műveletet mint törvénnyel ellenkező
és a közrendet sértő tevékenységet (akár önkéntes megállapodás útján jöttek létre, akár
nem) kemény kézzel kezelnek,; valamint egy olyan rendszer, amely megengedi a részleges tartalékú banktevékenységet, és amelyből elkerülhetetlenül egy központi bank
(végső hitelező) fog felemelkedni, és ez fogja irányítani az egész pénzügyi rendszert.
Ez nem csupán két elméletileg és gyakorlatilag megvalósítható alternatíva. Idáig a részleges tartalékkal működő banktevékenység gazdasági hatásait vizsgáltuk
mind a központi bank irányítása alatt, mind egy szabad bankrendszeren belül. A következő és egyben utolsó fejezetben körültekintően fogjuk elemezni a hagyományos
jogi alapelvek szerint, azaz 100%-os kötelező tartalékkal működő szabad bankrendszert.161

161

Leland Yeager, úgy tűnik, elfogadja – legalábbis hallgatólagosan – elméletemet a részleges tartalékkal működő bankrendszer működésképtelenségéről, amikor kizárólag bankpénzeken alapuló monetáris rendszert javasol, amelyben minden kötelező banki letétet eltörölnek és semmilyen külső vagy
hamis pénzt nem használnak többé.
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A BANKREFORMOT CÉLZÓ JAVASLAT: A 100%-OS
KÖTELEZŐ TARTALÉK ELMÉLETE

Ebben az utolsó fejezetben a bankokat illető 100%-os kötelező tartalékra tett huszadik századi javaslatok rövid áttekintését követően leírjuk a bankreformmal
kapcsolatos saját javaslatunkat, mely a bankletétek ügyletkötéseit irányító
(100%-os kötelező tartalék), hagyományos jogi alapelvek szerint működő szabad
banktevékenységi gyakorlaton alapul. Ezt követően összehasonlítjuk a rendszerben
rejlő előnyöket a többi lehetséges rendszer által kínáltakkal, különös tekintettel a
jelenlegi banki és pénzügyi rendszerre és a részleges tartalékkal működő szabad
bankrendszerre. Áttekintjük és megválaszoljuk továbbá a 100%-os kötelező tartalékra irányuló javaslatokkal kapcsolatos különböző ellenvetéseket, majd a jelenlegi
banki és pénzügyi rendszerből a javasolt modellhez való áttérést lehetővé tevő
átmeneti szakaszokat ismertetjük. Ezután jelen fejezetet az egykori keleti blokk
országaiban végbemenő specifikus monetáris és pénzügyi újjáépítési lehetőségekkel,
valamint az Európai Monetáris Unióra jellemző esetekkel zárjuk, melynek során
bemutatjuk javaslatunk ezen esetekre vonatkozó lehetséges alkalmazását. A könyv a
legmeghatározóbb konklúziók rövid összefoglalásával zárul.

1. A 100%-OS KÖTELEZŐ TARTALÉKOT TÁMOGATÓ ELMÉLETEK
TÖRTÉNETE
Tisztában vagyunk azzal a ténnyel, hogy a részleges tartalékkal működő bankrendszer
iránti bizalmatlanság egészen a 16–17. századi salamancai gondolkodókig, a 18.
században élt David Hume személyéig, valamint az Egyesült Államok megalapítása
utáni századokra jellemző Jefferson- és Jackson-iskola elméleti szakembereinek
idejéig és nem utolsósorban egy 19. századi meghatározó európai csoportig
(Modeste és Cernuschi Franciaországban; Michaelis, Hübner, Geyer és Tellkampf
Németországban) vezethető vissza. Rajtuk kívül később, bizonyos nagy tiszteletnek
örvendő huszadik századi közgazdászok – Ludwig von Mises és négy, közgazdasági
Nobel-díjjal kitüntetett közgazdász: Friedrich A. Hayek, Milton Friedman, James
Tobin és Maurice Allais – védelmükbe vették a bankokban elhelyezett látra szóló
bankletétek 100%-os kötelező tartalék mellett működő rendszerét.
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Ludwig von Mises javaslata
Ludwig von Mises, huszadik századi közgazdász elsőként javasolta a bankletétek
100%-os kötelező tartaléka mellett működő bankrendszer létrehozását. Ezt a javaslatát az 1912-ben kiadott, The Theory of Money and Credit című könyvében
tette közzé. Az 1924-ben megjelenő második kiadás egyik fejezetében szó szerint
visszaköszön az első kiadás végén levont konklúzió, mely a következő:
A bizalmi eszközök természetüket illetően alig-alig különböznek a pénztől; kínálatuk
ugyanúgy hat a piacra, mint a tulajdonképpeni pénzkínálat; mennyiségbeli ingadozásuk
befolyásolja a pénz objektív csereértékét csakúgy, ahogyan a tulajdonképpeni pénz menynyiségbeli változásai teszik. Következésképpen, logikus, hogy a tulajdonképpeni pénzzel szemben megállapított alapelvekkel megegyező elvek szerint kell kezelni ezeket; és
esetükben a pénz és más gazdasági javak közti átváltási arányt befolyásoló emberi tényező végső megszüntetése érdekében azonos kísérleteket kell tenni. A lehetőség, hogy
a bizalmi eszközök kibocsátásának következménye a magasabb és alacsonyabb rendű javak átváltási arányának ideiglenes ingadozását okozzák, valamint a természetes és pénzbeli kamatráták közti eltérések káros következményei olyan körülmények, melyek azonos végkövetkeztetéshez vezetnek. Nyilvánvaló tehát, hogy a hitelrendszereket érintő
emberi befolyás megszüntetésének egyedüli eszköze a bizalmi eszközök további kibocsátásának beszüntetése. Peel törvényének alapkoncepcióját újra kellene értelmezni és
széleskörűbben alkalmazni, mint ahogyan az történt korának Angliájában, beleértve a
jogalkotási tilalmon belül bankletétek formájában kibocsátott hitelek kérdését.

Mises hozzáteszi:
Hiba volna azt feltételezni, hogy az átváltási árfolyamok modern szervezete rendeltetésszerűen tovább kell hogy létezzen. A rendszer saját pusztulásának csíráját hordozza magában; a bizalmi eszközök fejlődése szükségszerűen vezet a megsemmisüléséhez.162

1928-as, Geldwertstabilisierung und Konjunkturpolitik című könyvében Mises
ismét az ideális bankrendszer modelljével foglalkozik, melyről így ír:
Bármely konjunkturális politika legfontosabb előfeltétele – akármilyen mérsékelt célokkal
is rendelkezzen – lemondani minden, a bankpolitika révén a piacon kialakuló arányoknál
alacsonyabb mértékű kamatlábcsökkentést célzó törekvésről. Ez a currency iskola (angol
közgazdászok alkotta tudományos csoport az 1840–50-es években) elméletéhez való viszszatérést jelenti, mely arra törekedett, hogy beszüntesse a hitelek forgalmazásának jövőbeni expanzióját és ezáltal minden további bizalmi eszköz létrehozását; azonban mégsem
jelenti a currency iskola régi programjához való visszatérést, mely a bankjegyekre korlátozódott. Inkább egy új program bevezetésére utal, mely a currency iskola elméletén ala162 Mises,
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pul, de kiterjed a jelenlegi ismeretekre, annak érdekében, hogy magában foglalja a bankletétek formájában kibocsátott bizalmi eszközöket is. A bankok tehát kötelesek lennének minden esetben a kiadott bankjegyekhez fémalapú támogatást biztosítani – kivéve az
olyan forgalomban lévő számlákat, melyeket nem fedez fémpénz – a kibocsátott bakjegyek és megnyitott bankletétek teljes összegével megegyezően. Ez a jegybanki szabályozás teljes újraszervezését jelentené… ezzel a törvénnyel a konjunkturális politikát valóban a válságok megszüntetésének szolgálatába lehetne állítani.163

Két évvel később, 1930. október 10-én, Mises a Népszövetség Pénzügyi Bizottsága
előtt Genfben előterjesztett egy memorandumot, „The Suitability of Methods of
Ascertaining Changes in the Purchasing Power for the Guidance of International
Currency and Banking Policy” címmel. Ebben, az akkori monetáris ügyekkel és
bankszolgáltatásokkal foglalkozó szakértőket megelőzve, Mises a következőképpen
fejezte ki magát:
Az aranyalapra jellemző, hogy a bankok nem növelhetik a bankjegyek és bankletétek
mennyiségét aranyalapú támogatás nélkül magasabbra, mint amennyi azokból a rendszer bevezetésekor forgalomban volt. Peel 1844-es banktörvénye és a különböző banktörvények, melyek többé-kevésbé ezen alapultak, egy ilyen tisztán aranyalapra helyezett
rendszer létrehozására tett próbálkozásokat mutatják. A próbálkozás hiányos volt, mivel a
benne foglalt megszorítások csak a bankjegyekre vonatkoztak, kihagyva a bankkövetelések egyenlegét, melyekre csekkeket állíthattak ki. A currency iskola alapító tagjai nem ismerték fel a csekkekkel és a bankjegyekkel való ﬁzetések közti alapvető hasonlóságot.
Ezen tévedés miatt a fenti törvény megalkotói soha nem érték el céljukat.164

Mises később elmagyarázta, hogy egy aranyalapon nyugvó bankrendszer és a 100%os kötelező tartalék némiképp fokozatosan lejjebb vinnék az árakat, mely a legtöbb
állampolgár javát szolgálná, mivel tényleges jövedelmük emelkedne, nem egy névleges béremelésen keresztül, hanem az árak és szolgáltatások árának folyamatos
csökkentése és a bevételek viszonylagos stabilitásának révén. Mises ezt a monetáris163 Mises, Geldwertstabilisierung und Konjunkturpolitik, 81. oldal; angol nyelvű kiadásban On the
Manipulation of Money and Credit, 57–173. oldal.
A kivétel, amit Mises zárójelben megemlít, jelzi, hogy Peel törvényéhez hűen, ő maga is szükségesnek gondolja a 100%-os tartalékot az újonnan kibocsátott bizalmi eszközökkel – letétek és bankjegyek – kapcsolatban. Ez azt jelentené, hogy az ilyen, már kibocsátott készletek fémpénz alapú támogatás nélkül maradnának. Mises javaslatának alkalmazása óriási előrelépést jelentene és a gyakorlatban viszonylag könnyen megvalósítható lenne, az arany piaci értékének előzetes megváltoztatása nélkül. Ugyanakkor a javaslat nem tökéletes, mivel a bankok által a múltban kibocsátott számlák és letétek támogatás nélkül maradnának, és ez a bankokat kimondottan sérülékennyé tenné az estleges válságok idején. Ennélfogva jelen fejezetben a bizalmi eszközökön – már vagy még nem kibocsátottak egyaránt – lévő 100%-os kötelező tartalékról egy radikálisabb programot mutatunk be.
164 Money, Method, and the Market Process, 78–95. oldal.
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és bankrendszert jóval különbnek tartja az adott rendszerhez képest, melyet krónikus
infláció és recesszió, valamint a fellendülés és visszaesés konjunkturális váltakozása
jellemez. Az akkoriban az egész világot érintő gazdasági pangással kapcsolatban
Mises az alábbi következtetést vonja le:
A problémák alapvető oka nem a korlátozásokban rejlik, hanem a gazdasági fellendülésben, mely megelőzte azokat. A bankok politikája nem érdemel kritikát, amiért megálljt
parancsoltak a hitelek sokasodásának, de azért annál inkább, amiért hagyták, hogy a folyamat megkezdődjön.165

Tíz évvel az után, hogy ezt a feljegyzését a Népszövetség elé terjesztette,
Mises még egyszer megvédte a 100%-os kötelező tartalék elméletét, ezúttal a
Nationalökonomie: Theorie des Handelns und Wirtschaftens című, mindent felölelő
gazdasági értekezésének első német kiadásában. Ebben Mises ismét bemutatja
azt a feltételezését, miszerint a currency iskola lényegi gondolatai megkövetelik a
100%-os kötelező tartalék alkalmazását minden bizalmi eszközzel kapcsolatban;
ami így nemcsak a bankjegyekre, hanem a bankletétekre is vonatkozik. Továbbá
ebben a könyvében Mises javasolja a központi bank megszüntetését, és utal arra,
hogy mialatt az intézmény tovább működik, az új bizalmi eszközök (számlák és
letétek) kibocsátásának tilalma mellett is meglesz a veszélye, hogy a költségvetési
hiányokat politikai indokként kezelik majd, és új bizalmi eszközök kibocsátásával
finanszírozzák az állami szükségleteket. Mises burkoltan válaszol a chicagói iskola
gondolkodóinak 1930-as felvetésére, akik egy, a banktevékenységhez létrehozott
100%-os kötelező tartalékot javasoltak, azonban oly módon, hogy a valuta bizalmon
alapuló maradna, míg a pénzkészletek kibocsátásának és ellenőrzésének felelőssége
a központi bankra hárulna. Mises nem ezt tartja a legjobb megoldásnak. Ebben az
esetben egy 100%-os kötelező tartalékkal a pénz továbbra is kizárólag a központi
banktól függene, és ebből kifolyólag ki lenne téve minden nyomásnak és befolyásnak
– kimondottan annak a veszélynek, hogy pénzügyi vészhelyzet esetén az állam
élne pénzkibocsátási hatalmával annak érdekében, hogy saját magát pénzügyileg
támogassa. Mises szerint az ideális megoldás a szabad bankrendszer létrehozása
volna – vagyis egy központi bank nélküli rendszer –, mely hagyományos elveken
alapul és következésképp egy 100%-os kötelező tartalékon. Ebben a könyvben
Mises a 100%-os kötelező tartalék védelme mellett kifejezi nemcsak a központi
bankkal szembeni, hanem a részleges tartalékkal működő szabad bankrendszerrel
szembeni ellenvéleményét is: annak ellenére, hogy ez a rendszer nagymértékben
csökkentené a bizalmi eszközök kibocsátását, a hitelek növekedésének és az ezzel
elkerülhetetlenül fellépő visszatérő áremelkedések és gazdasági visszaesések megszüntetésére teljességgel alkalmatlan volna.

165 Ugyanott,

bank_1_tord.indd 534

91. oldal.

2014.10.02. 11:25:11

A BANKREFORMOT CÉLZÓ JAVASLAT: A 100%-OS KÖTELEZŐ TARTALÉK ELMÉLETE

535

1949-ben a Yale Egyetem kiadta Ludwig Von Mises első angol nyelvű közgazdasági tanulmányát Human Action: A Treatise on Economics címmel. Ebben az angol nyelvű kiadásban Mises megismétli a német nyelvű kiadásban felsorakoztatott
érveit, de egyértelműen hivatkozik Irving Fisher a 100%-os kötelező tartalék létrehozásáról szóló tervére. Mises helyteleníti Fisher tervét, de nem azért, mert az tartalmazza a 100%-os kötelező tartalékra vonatkozó javaslatot, melyet Mises teljességgel támogat, hanem mert Fisher egyesíteni kívánja ezt az intézkedést a központi bank megőrzésével és egy indexált pénzegység alkalmazásával. Tulajdonképpen,
Mises véleménye szerint a javaslat, hogy a 100%-os kötelező tartalék mellett megőrizzék a központi bankot, hiányos:
Nem szüntetné meg azokat a hátrányokat, melyek a banktevékenységbe való állami beavatkozásból jellemzően adódnak. Amire szükség van az elkövetkező hitelnövekedés
megelőzéséhez, az a banki ügyletek kereskedelmi és polgárjogi, általános törvények alá
helyezése, melyek minden egyénre vonatkoznak és biztosítják az ügyletkötés feltételének
megfelelően a kötelezettségek hiánytalan teljesülését.166

Mises az 1953-as The Theory of Money and Credit új, angol nyelvű kiadásában,
egy függelékben („Monetary Reconstruction”) ismét hangot ad elképzelésének a
100%-os kötelező tartalékról, ahol kijelenti: a legfőbb dolog, hogy az államnak nem
kellene abban a pozícióban lennie, hogy növelhesse a forgalomban lévő pénz és a
zsírópénzek, azaz az úgynevezett „checkbook-money” mennyiségét, mely nincs 100
százalékig letétek formájában kifizetve. Mises ebben a mellékletben javasol egy
folyamatot is az ideális rendszerre való áttéréshez a következő céllal:
Egy banknak sem lenne szabad engedélyezni a csekk-köteles letétjeinek vagy az ilyen,
egyéni ügyfelek – legyen az privát állampolgár vagy az amerikai államkincstár – birtokában lévő letétek mérlegének teljes mennyiségnövelését, hacsaknem azok törvényes ﬁzetőeszközök bankjegyeiből származnak, és állami pénzletétekről vagy más, azonos korlátozások alá eső belföldi banktól származó kiﬁzethető csekkről van szó. Ez a szigorúan
100%-os kötelező tartalékot jelenti minden jövőbeni letétre nézve; ami utal minden, a reform bevezetésének első napján még nem létező letétre.167

Habár később ismét foglalkozunk majd az ideális bankrendszerre való áttérés folyamatával, már most láthatjuk, hogy Mises, 1928-as írásaihoz illően, ugyanazt a

166 Mises, Human Action, 3. kiadás, 443. oldal. Itt első alkalommal Mises megemlíti, hogy a bank-

rendszerben felmerülő problémák azon tényből adódnak, hogy a rendszer résztvevői nem hagyományos
jogi alapelvek szerint „működnek”. Ezt az alapvető elképzelést Murray N. Rothbard formálja később
tovább, mely feltevésünk magját is képzi.
167 Mises, The Theory of Money and Credit, 481. és 491. oldal.
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bankjegyekre vonatkozó áttérést javasolja, mint Peel törvénye – amely megkövetelte, hogy kizárólag az újonnan hitelezett számlák rendelkezzenek 100%-os fémpénztámogatással.168

Friedrich A. Hayek és a 100%-os kötelező tartalékra vonatkozó
javaslat
Friedrich A. Hayek, Mises kétségtelenül legbriliánsabb követője először 25 évesen
írt a 100%-os kötelező tartalékról, amikor egyesült államokbeli tanulmányi útjáról
hazatérvén megjelentette „The Monetary Policy of the United States after the
Recovery from the 1920 Crisis” című cikkét. Ebben az írásában erősen kritizálja azt
a monetáris politikát, melyet a Fed alkalmazott akkoriban. A nemzeti bank politikája
a dollár vásárlóerejének megtartására irányult a rohamosan növekvő termelékenység
mellett, és már megindította az erőteljes hitelexpanziót, amely végül a világgazdasági
válsághoz vezetett. Hayek életében először ebben a jelentős cikkében hivatkozik a
100%-os kötelező tartalékra egy lábjegyzetben, és kijelenti:
Ahogyan azt korábban már hangsúlyoztuk, az idősebb, currency iskolához tartozó angol
elméleti szakembereknek szilárdabb meggyőződése volt erről, mint azon gazdasági szakembereknek, akik őket követték. A currency iskola remélte, hogy a konjunkturális ingadozások megakadályozhatóak a bankjegykibocsátás korlátozásával, melyet előirányoztak. De mivel csak a bankjegykibocsátás hatásait vették ﬁgyelembe, nem számoltak a letéti pénzekkel. Ráadásul a banki hitelekre kirótt korlátozások mindig a bankokon keresztül intézett tranzakciók expanzióját okozzák, Peel törvénye és a központi bankról szóló
rendelet a letéti pénzekre alkalmazva nem érhette el célját. A válság megakadályozásának
problémájára radikálisabb megoldást kellett volna találni, ha Peel törvényének alapötletét következetesen belefoglalták volna a bankletéteket és bankjegyeket érintő 100%-os
aranyfedezetről szóló előírásokba.169

168 Mises a 100%-os kötelező tartalék és a szabad bankrendszer védelme – mint közvetett lépés az
ideális 100%-os tartalék felé, és így egy olyan bankrendszer felé, mely hagyományos jogelveken alapul – mellett szóló kristálytisztán érthető kijelentései ellenére a neo-banking iskolához tartozó néhány
osztrák szakember Mises álláspontját önérdekű álláspontként értelmezte. Ilyenformán ezek az emberek
Misesre elsősorban a részleges tartalékkal működő szabad bankrendszer védelmezőjeként tekintenek,
másodsorban pedig a 100%-os kötelező tartalék támogatójaként. Nézzük meg például White „Mises on
Free Banking and Fractional Reserves” című művének 517–533. oldalait. Ebben az érdekfeszítő cikkben Joseph T. Salerno korábban már bemutatta Mises álláspontját, mint fenntarthatatlant, azért, mert
kihagy fontos passzusokat Mises legfontosabb munkáiból – melyeket idéz –, és azért, mert figyelmen
kívül hagyja Mises pénzről alkotott elméletének jelentős fejlődési tényezőit, melyek a The Theory of
Money and Banking első német kiadásának 1912-es megjelenése és a Nationalökonomie 1940-es megjelenése óta jellemzik Misest. (Salerno, „Mises and Hayek Dehomogenized”, 137–146. oldal)
169 Hayek, „The Monetary Policy of the United States after the Recovery from the 1920 Crisis”, in:
Money, Capital and Fluctuations: Early Essays, 1. fejezet, 29. oldal.
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Monetary Nationalism and International Stability című kiemelkedő munkájában,
melyet 12 évvel később, 1937-ben adott ki, F. A. Hayek ismét a 100%-os kötelező
tartalékon alapuló bankrendszerről beszél. Akkoriban, a chicagói iskolához tartozó
elméleti szakemberek már tettek egy hasonló javaslatot, melyet a központi bank
papírvalutájára kívántak alapozni. Ezzel szemben Hayek azt állítja, hogy az ideális
megoldás a 100%-os kötelező tartalék és a tisztán aranyalapú banktevékenységhez
való visszatérés kombinációja volna. Így minden bankjegy és letét rendelkezne
aranyalapú támogatással, és a szilárd monetáris rendszer világszerte hatékonyan
akadályozhatná meg az állami manipulációt és „monetáris nacionalizmus” jönne
létre. Hayek következtetése:
Jelen javaslat tagadhatatlan vonzereje épp abban a tulajdonságában rejlik, amelyik valahogyan mégis megvalósíthatatlanná teszi, hiszen, mint tudjuk, gyakorlatilag a letéti bankok megszüntetéséhez vezet.170

Közel negyven évvel később F. A. Hayek ismét felveti a pénz és banki tevékenységek
kérdését híres művében, melynek címe: Denationalization of Money. Habár a modern,
részleges tartalékkal működő szabad banktevékenységeket támogató gondolkodók ezt a könyvet használták modelljük igazolására, semmi kétség, hogy Hayek
szabad bankrendszert és a pénzegységek privát kibocsátását javasolta, és remélte,
hogy a 100%-os kötelező tartalékkal működő bankmodell érvényre jut. Valójában a
fejezetben, melyet a kereskedelmi bankügyleteket jellemző irányelvek változásainak
szentel, Hayek arra a következtetésre jut, hogy a bankok nagy többsége elégedett
volna, ha más valutákkal is dolgozhatna. Ennél fogva, egyfajta „100%-os banki
tevékenységet” kellene gyakorolniuk, és teljes tartalékot fenntartaniuk minden látra
szóló fizetendő kötelezettséggel szemben.
Hayek kemény kritikával illeti az aktuális bankrendszert:
Egy olyan intézmény, amely oly ártalmasnak bizonyult, mint az egyedi bankok által létrehozott pénzek (vagyis csekk-letétek) iránti felelősség nélkül, részleges tartalékkal működő banktevékenység nem „panaszkodhat”, ha létrehozója, az állami monopólium által
nyújtott támogatást visszavonják.171
170 Hayek, Monetary Nationalism and International Stability, 81–84. oldal. Hayek magasztalja a
100%-os kötelező tartalékra vonatkozó javaslatot, „mert az a probléma mélyére ás” (81. oldal). Egyetlen hátrányt lát a tervben, azon kívül, hogy az „valamelyest kivitelezhetetlen”: valószínűtlennek tűnik, hogy a támogatás nélküli bankletétek ne jelennének meg valamilyen más jogi formában, tekintettel arra, hogy a „banküzlet egy szétterjedő jelenség”. Később foglalkozunk ezzel az ellenvetéssel is.
171 Hayek, Denationalization of Money, 94–95. oldal, illetve 55. oldal. Hayek szintén szót emel az
egyszerű letéti banküzlet – mely esetében a 100%-os kötelező tartalék működőképes – és a befektetési banktevékenység – melyet azon pénzalapok kölcsönzésére kellene limitálni, melyeket a bankok ügyfelei elsőként kölcsönöznek bankjuknak – közti konkrét különbség megfogalmazásának érdekében. Hayek megállapítja: „Azt feltételezem, hamarosan felfedezik, hogy a pénzt létrehozó üz-
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Murray N. Rothbard javaslata: tiszta aranyalap és 100%-os
kötelező tartalék
1962-ben Murray N. Rothbard professzor ma már klasszikusnak számító, „The Case
for a 100-Percent Gold Dollar” című cikke az In Search of a Monetary Constitution172
című könyvben jelent meg – melyet Leland B. Yeager szerkesztett és James M.
Buchanan, Milton Friedman, Arthur Kemp és mások által írt cikkeket is tartalmaz.
Ebben a cikkében Rothbard először dolgozza ki javaslatát egy tisztán aranyon
alapuló szabad bankrendszerről, mely 100%-os kötelező tartalékkal működik.
Rothbard kritikával illet mindenkit, aki támogatja a hamis aranyalaphoz való
visszatérést, mely a részleges tartalékkal működő bankrendszerben gyökerezik és
egy központi bank irányítása alatt áll. Ehelyett javasolja a szerinte egyetlen logikus,
stabil és hosszú távú megoldást: szabad bankrendszer 100%-os kötelező tartalékkal,
a központi bank megszüntetése és a színarany alap létrehozása. Rothbard szerint
ennek eredményeképp megakadályozhatóak volnának a részleges tartalékkal működő
banktevékenységekből eredő, visszatérő gazdasági fellendülések és recessziók,
továbbá akár – a chicagói iskola szakemberei által 1930-ban megvédett 100%os kötelező tartalékkal is – megelőzhető volna, hogy a központi bank megőrzése
révén az egész rendszer sebezhető maradjon a pillanatnyi politikai és pénzügyi
szükségletek miatt.
Mindazonáltal Rothbard munkásságának legfontosabb elemének az általa kidolgozott erős jogalapot tartjuk, melyre javaslatát építi. Gazdasági elemzését valójában
egy alapvetően jogi, ámde multidiszciplináris tanulmánnyal támasztja alá, mely arra
hivatott rámutatni, hogy a 100%-os kötelező tartalékkal működő banktevékenység
egyszerűen az egyetlen logikus megoldása a hagyományos jogalapok bankszférában
való alkalmazásának. Ezért könyvünk e pontján csak megpróbáljuk továbbfejleszteni és kiterjeszteni Rothbard eredeti tézisét. Sajátos módon Rothbard a bankárt, aki
részleges tartalékkal dolgozik egy bűnözőhöz hasonlítja, aki sikkasztást – pénz jogtalan eltulajdonítása, saját célra fordítása – követ el:
Pénzt vesz ki a vállalatból, amíg más, saját vállalkozásába fekteti azt. A bankárhoz hasonlóan, lehetőséget lát a proﬁtszerzésre más vagyoni eszközeiből. A sikkasztó, tegyük fel,
tudja, hogy a könyvvizsgáló június elsején érkezik ellenőrizni a számlákat; és alanyunk
let nem jár együtt a nagy értékpapír-állományokkal vagy az ipar jelentős részeinek szabályozásával.”
(2. kiadás, 119–120. oldal) Hayek éles, ámde jogos kritikája más javaslatokkal kapcsolatban a pénz
denacionalizálására és a termékindexeken alapuló valuta létrehozására vonatkozóan – ami csak közvetetten kapcsolódik tanulmányunk tárgyához – megjelenik Murray N. Rothbard „The Case for a Genuine
Gold Dollar” című írásában, in: The Gold Standard, szerk. Llewellyn H. Rockwell (Lexington, Mass.:
Lexington Books, 1985), 2–7. oldal.
172 In Search of a Monetary Constitution, szerk. Leland B. Yeager (Cambridge, Mass.: Harvard
University Press, 1962).
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teljesen biztosan vissza szándékozik ﬁzetni a „kölcsönt” még ez előtt. Tételezzük fel,
hogy megteszi. Valóban igaz lehet, hogy senki nem veszített, csak nyert az ügyön? Kétlem. Eltulajdonítás történt, és ebben az ügyben el kell járni, nem szabad szemet hunyni
felette. Jegyezzük meg, hogy a banktevékenység képviselője csak akkor feltételezi, hogy
valami nem volt rendjén, ha mindenki úgy dönt, visszaváltja tulajdonát, csakhogy nem talál ott semmit. Fenntartom azon véleményemet, hogy a rossz – az eltulajdonítás – akkor
következik be, amikor a sikkasztó magához veszi a pénzt, nem pedig később, amikor annak „kölcsönvételére” fény derül.173

Habár Rothbard hibátlanul tárta fel a téma jogi aspektusait, miközben az angolszász
jogrendszert vette alapul, figyelmen kívül hagyta, hogy jelen feltevés alátámasztásához jóval erősebb jogalapot képez az európai/kontinentális jog, mely a római jogon
alapul, amiről már szóltunk előző fejezetekben.174

Maurice Allais és a 100%-os kötelező tartalék európai védelme
Európában az 1988-ban közgazdasági Nobel-díjjal kitüntetett, francia Maurice Allais
szintén pártfogolta a 100%-os kötelező tartalékkal működő bankrendszert. Szerinte
a hitelrendszer akkori működése – ami a részleges hitelfedezeteken alapult –, a pénz
semmiből teremtése és a rövid távú kölcsönalapok hosszú lejáratú hitelei lényegesen
fokozzák az említett közgazdasági zavarokat. A 19–20. század minden komolyabb

173 Murray N. Rothbard, The Case for a 100 Percent Gold Dollar (Auburn, Ala.: Ludwig von Mises
Institute, 1991), 44–46. oldal.
174 1993 szeptemberében első alkalommal személyesen is megoszthattuk Murray N. Rothbarddal kutatásunk eredményeit a bankletétek létrehozásáról és a salamancai gondolkodók álláspontját a témáról. Rothbard igencsak lelkesnek bizonyult. Később biztatott minket, hogy adjunk ki egy rövid összefoglalót következtetéseinkről a Review of Austrian Economics című magazinban. Sajnos Rothbard már
nem láthatta megjelenni a cikket, mivel 1995. január 7-én váratlanul elhunyt. További művek, melyekben Rothard a témával foglalkozik: What Has Government Done to Our Money?, 4. kiadás (Auburn,
Ala.: Ludwig von Mises Institute, 1990); The Mystery of Banking; Man, Economy, and State, 703–709.
oldal; és a cikkek, „The Myth of Free Banking in Scotland”, 229–245. oldal, illetve „Aurophobia: or
Free Banking on What Standard?”, 99–108. oldal. Rajta kívül az Egyesült Államokban a 100%-os
kötelező tartalékot pártolók akkoriban Hans-Hermann Hoppe (The Economics and Ethics of Private
Property [Dortrecht, Holland: Kluwer Academic Publishers, 1993], 61–93. oldal, és „How is Fiat
Money Possible? – or, The Devolution of Money and Credit”, 49–74. oldal), Joseph T. Salerno („Gold
Standards: True and False”, Cato Journal: An Interdisciplinary Journal of Public Policy Analysis 3, 1.
szám [1983. tavasz]: 239–267. oldal), Walter Block („Fractional Reserve Banking: An Interdisciplinary
Perspective”, 24–32. oldal) és Skousen (The Economics of a Pure Gold Standard) voltak. Csakúgy,
mint Rothbard, a fent említett szakemberek is azon amerikai gondolkodók hosszú sorába tartoznak
(Jeffersonnal és Jacksonnal kezdve), akik úgy vélik, a banki tevékenységeknek szigorúan jogi alapelvek szerint kell működniük a 100%-os kötelező tartalékon alapulva. Ezen mozgalom legjelentősebb
19. századi gondolkodója Amasa Walker volt. (The Scienceof Wealth, 138–168. oldal és 84–232. oldal)
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válsága a hitelexpanzióra, a kötelezvényekre és azok bevételezésére, valamint az
expanzió által táplált és lehetővé tett spekulációkra vezethető vissza.175
Bár Maurice Allais gyakran idéz Ludwig von Misestől és Murray N. Rothbardtól,
és gazdasági elemzése a részleges tartalékkal működő bankrendszerről és a gazdasági válságok előidézésében játszott szerepéről megkérdőjelezhetetlen – míg tagadhatatlan a gazdasági ciklusokról szóló osztrák elmélet hatása – Allais végül mégiscsak
a központi bank megőrzése mellett áll ki, mint olyan szervezet mellett, mely végtére is felelős a valuta és annak növekedésének nyomon követéséért (éves, 2%-os rögzített árfolyamon).176 Allais úgy gondolja, nem a bankároknak, hanem kizárólag az államnak kellene hasznot húznia a kisajátításokból, melyeket a pénz teremtése tesz
lehetővé. Így a 100%-os kötelező tartalékról szóló javaslata nem logikus eredménye a banki tevékenységek esetében alkalmazandó jogalapoknak, mint Murray N.
Rothbard esetében. Ehelyett egy olyan törekvést mutat be, amely a rugalmas és torzító hatású hitelexpanzió – melyet minden egyes részleges tartalékkal működő bankrendszer a semmiből generál – megakadályozásával segíti a kormányzatokat a stabil
monetáris politika vezetésében. Ebben az értelemben Maurice Allais egyszerűen követi a chicagói iskola néhány tagja által alapított régi hagyományt, akik 100%-os kötelező tartalékot javasoltak az állami monetáris politika hatékonyabbá és megjósolhatóbbá tételének érdekében.

A 100%-os kötelező tartalékot támogató
régi chicagói iskolai hagyomány
A chicagói iskola által előírt 100%-os kötelező tartalék megjelenése 1933. március
16-ra nyúlik vissza, amikor Henry C. Simons, Lloyd W. Mints, Aaron Director, Frank
H. Knight, Henry Schultz, Paul H. Douglas, Albert G. Hart és mások egy névtelenül
kiadott hatoldalas dokumentumot kezdtek el terjeszteni, melynek címe „Banking
and Currency Reform”177 volt. Albert G. Hart később kibővítette a programot a „The
’Chicago Plan’ of Banking Reform” című cikkében, mely 1935-ben jelent meg.
Ebben Hart nyíltan elismeri Ludwig von Mises professzort, a javaslat kizárólagos
szülőatyjának.178 Később, 1935 novemberében, James W. Angell kiadott egy átfogó
cikket, melyben megvédi ezt az álláspontot és különböző szempontok alapján elemzi

175 Maurice Allais, „Les conditions monétaires d’une économie de marchés: des enseignements du

passé aux réformes de demain”, Revue d’économie politique 3 (1993 május–július): 319–367. oldal.
176 Idézetek Murray N. Rothbard művének 316–317. oldalán, illetve Allais könyvének (L’impôt sur
le capital et la réforme monétaire) 320. oldalán.
177 Ronnie J. Phillips, The Chicago Plan and New Deal Banking Reform (Armonk, N.Y.: M.E.
Sharpe, 1995), 191–198. oldal.
178 Albert G. Hart, „The ‘Chicago Plan’ of Banking Reform”, Review of Economic Studies 2 (1935):
104–116. oldal.
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azt. Angell „The 100-Percent Reserve Plan”179 című cikkét Henry C. Simons „Rules
versus Authorities in Monetary Policy” írása követte, mely 1936-ban jelent meg.180
A chicagói iskola gondolkodói közül Henry C. Simons közelíti meg leginkább azt
az elméletet, mely szerint a 100%-os kötelező tartalék nem pusztán egy gazdaságpolitikai javaslat, hanem kötelező kell hogy legyen a piacgazdaság helyes működéséhez szükséges szabályok intézményi keretét illetően. Simons kijelenti:
Egy demokratikus, szabad piacrendszer megköveteli és magában foglalja a hatékony működéséhez és túléléséhez szükséges törvényileg meghatározott és stabil szabályok meglétét, melyek csak fokozatosan változnak a gazdasági játékban résztvevők hagyományos
érdekeinek ﬁgyelembevétele mellett.181

Mindazonáltal Henry C. Simons megvédi a 100%-os kötelező tartalékot, azzal az
alapvető céllal, hogy a forgalomban lévő pénz mennyisége és értéke fölötti teljes
állami ellenőrzés megmaradhasson. Javaslatát egy évvel korábban az „A Positive
Program for Laissez-Faire: Some Proposals for a Liberal Economic Policy” című
értekezésében tette közzé. Ahogyan ebben az írásában olvasható, ekkor Simons már
úgy gondolta, hogy
a letéti bankok, melyek 100%-os tartalékokat tartanak fenn, nem bukhatnak meg addig,
amíg a letéteket elhelyezőkkel törődnek, és nem tudnak hatékonyan pénzt megsemmisíteni vagy előállítani. Ezek az intézmények úgy fogadják a letéteket, mint ahogyan az áruházakba az áruk érkeznek. Bevételük kizárólag kezelési költségekből származna – talán pusztán a tőke csekké vagy intézvénnyé alakításáért felszámolt mérsékelt díjakból…
Ezek a javaslatok a hitelek természetellenes rugalmasságának megszüntetéséhez szükséges eszközöket határozzák meg, amik privát, kereskedelmi bankrendszeren és a központi kormányzat a készpénz mennyiségén és értékén gyakorolt teljes ellenőrzésének megtartásán alapszanak.182

179 James W. Angell,

„The 100 Percent Reserve Plan”, The Quarterly Journal of Economics 50, 1.
szám (1935 november): 1–35. oldal.
180 Henry C. Simons, „Rules versus Authorities in Monetary Policy”, Journal of Political Economy
44, 1. szám (1936. február): 1–30. oldal.
181 Simons, „Rules versus Authorities in Monetary Policy”, 181. oldal.
182 Henry C. Simons, „A Positive Program for Laissez-Faire: Some Proposals for a Liberal Economic
Policy”, eredeti kiadásban „Public Policy Pamphlet”, 15. szám, szerk. Harry D. Gideonse (Chicago:
University of Chicago Press, 1934).

bank_1_tord.indd 541

2014.10.02. 11:25:11

542

KILENCEDIK FEJEZET

Simon felszólalását183 Fritz Lehmann „100 Percent Money”184 és Frank D. Graham
1936 szeptemberében kiadott, „Partial Reserve Money and the 100 Percent
Proposal”185 című cikke követte.
Irving Fisher a 100 Percent Money186 című könyvben összegyűjtötte a javaslatokat, melyeket a második világháború után Henry C. Simons 1948-as, Economic
Policy for a Free Society címűművében, illetve Lloyd W. Mints Monetary Policy for
a Competitive Society187 című könyvében ismét górcső alá vett. Az irányzat betetőzését Milton Friedman A Program for Monetary Stability188 című, 1959-ben kiadott
könyve jelentette. Milton Friedman – csakúgy, mint elődei – javasolja az aktuális
rendszer egy 100%-os kötelező tartalékot magában foglaló rendszerrel való helyettesítését.189 Az egyetlen különbség, hogy Friedman az ilyen tartalékok utáni kamatﬁzetést javasolja, és egy érdekes lábjegyzetben megemlíti a teljesen szabad bankrendszert, melyet Gary Becker meg is véd mint e cél elérésének egyetlen útját.190
Henry C. Simons nagyon közel jár a 100%-os kötelező tartalék által megkövetelt
jogi-intézményi elvárások felismeréséhez.191 Azonban a chicagói iskola gondolkodói
183 Henry C. Simons Economic Policy for a Free Society című munkája 320. oldalán a 7. lábjegyzetben hozzáteszi:
„Extrém gazdasági instabilitás tapasztalható minden olyan pénzügyi rendszernél, melyben ugyanaz a tőke egyszerre hivatott az ipar és kereskedelem befektetési alapjait és az egyének likvid pénztartalékait szolgálni. Pénzügyi struktúránk leginkább arra az illúzióra épült, miszerint a tőke egyszerre lehet
elérhető és befektetett – és ez a megfigyelés alkalmazható megtakarítási bankjainkra (és kisebb mértékben a legtöbb pénzintézetre), csakúgy mint a kereskedelmi, látra szóló letétekkel kapcsolatos baktevékenységekre.”
184 Fritz Lehmann, „100 Percent Money”, Social Research 3, 1. szám, 37–56. oldal.
185 Frank D. Graham, „Partial Reserve Money and the 100 Percent Proposal”, American Economic
Review 26 (1936): 428–440. oldal.
186 Irving Fisher, 100 Percent Money (New York: Adelphi Company, 1935).
187 Lloyd W. Mints, Monetary Policy for a Competitive Society (New York, 1950), 186–187. oldal.
188 Milton Friedman, A Program for Monetary Stability (New York: Fordham University Press, 1959).
189 Friedman, A Program for Monetary Stability.
190 Friedman nem említi Misest, aki közel ötven évvel korábban németül, majd 25 évvel korábban
angolul már elővezette ugyanezen elmélet részletes verzióját. Gary S. Becker javaslatát több évvel később adták ki „A Proposal for Free Banking” címmel. Habár Gary Beckert könnyű volna a részleges
tartalékú szabad banktevékenység modern bankrendszerének képviselőjeként beskatulyázni, ő is elismeri, hogy az aktuális bankrendszert tekintve egy 100%-os kötelező tartalékkal működő rendszer mindenképpen jelentős fejlődést jelentene.
191 Irving Fisher szintén foglalkozott a 100%-os kötelező tartalékot érintő jogi szempontokkal: rámutatott, hogy az akkori rendszerben „a látra szóló letétek a szó szoros értelmében letétek volnának,
hisz tartalmazzák a letétet elhelyező által megőrzésre tartott pénzt. ... a bankok csekkletéti részlege
pusztán a befizetőkhöz tartozó bemutatóra szóló pénzek tárolását szolgálná.” (Irving Fisher, 100 Percent Money, 10. oldal)
Sajnos Fisher gazdasági elméletének alapja monetáris volt, ebből kifolyólag soha nem értette, hogyan érinti a társadalom struktúrájának produktív szintjeit a részleges tartalékkal működő banktevékenységből következő hitelexpanzió. Ezenfelül, Fisher javasolta egy indexált valuta létrehozását, miközben a kormány megtartja jogát a monetáris politika szabályozására – erre Ludwig von Mises éles
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általában – kizárólag gyakorlati okokból – megvédték a 100%-os kötelező tartalékkal működő bankrendszert, és hittek abban, hogy ez majd megkönnyíti a kormányzatok monetáris politikáját, amitől az sokkal megjósolhatóbb lesz. Ezért ezek a szakemberek bűnösnek mondhatóak, mivel naivan úgy gondolták, a kormányok képesek
a stabil monetáris politika kivitelezésére minden körülmények között.192
Ez a hiszékenység összeegyeztethető a részleges tartalékkal működő új bankrendszer védelmezőinek elképzelésével, amikor a bankok közötti spontán likviditásra és
a minden körülmények közt működő korrigáló mechanizmusokra hivatkoznak a bankok egyidejű expanziójának megállításakor. Nem látják át, hogy habár a részleges tartalékú szabad bankrendszer több korlátozást jelentene, mint az aktuális rendszer, nem
akadályozná meg a bizalmi eszközök létrehozását, és – logikusan – nem tenné a piacot
a gazdasági válságokkal szemben ellenállóvá. Így hát le kell vonnunk a követeztetést,
miszerint a társadalom speciális privilégiumoktól és gazdasági ciklusoktól való megszabadításának egyetlen módja egy olyan szabad bankrendszer létrehozása, mely jogelvek alapján működik – ami történetesen a 100%-os kötelező tartalék.193
kritikával reagált. Kiemelten a Fisher elméletében megjelenő váltóárfolyamok kiegyenlítődésére vonatkozó tétel vezetett fontos hibákhoz elméleti elemzésében és gazdasági előrejelzésében. Fisher nem látta, hogy az általa elmagyarázott makroökonómiai hatásokon kívül, a pénzellátás növekedése megzavarja a produktív struktúrát és kérlelhetetlenül táplálja a válságokat és recessziókat. Így az 1920-as évek
végén Fisher úgy gondolta, a gazdasági expanzió „bizonytalanul” folytatódik majd, és nem vette észre, hogy olyan mesterséges alapokon nyugszik, melyek bukásra vannak ítélve. Így hát az 1929-es világgazdasági válság teljesen váratlanul érte és messzemenőkig lesújtotta.
192 Maurice Allais-ről szóló cikkében Pascal Salin azt állítja: „Az egész monetáris történelem azt
mutatja, hogy az állam elutasította a monetáris szabályok tiszteletben tartását, és hogy az infláció végső forrása ebből az intézményes hibából ered.” (Pascal Salin, „Maurice Allais: un économiste liberal?”
[kézirat], 11. oldal.) Így tehát nem bízhatunk egy olyan központi bankban, amely valamilyen mértékben mindig is az aktuális politikai helyzet befolyása alatt fog állni. Nem hihetjük, hogy ez a központi bank képes lesz olyan monetáris politika fenntartására, amely a gazdasági ciklusok negatív hatásaival szemben immunissá tenné a társadalmat, még akkor sem, ha az igény megvan, és a bankok lakossági ügyletei 100%-os kötelező tartalékkal működnek. Ez azért van így, mert semmi sem akadályozza meg a központi bankot abban, hogy közvetlenül finanszírozza az állami kiadásokat, vagy nyílt piaci műveletekkel, nagyszámú államkötvény, vagy más értékpapír megszerzésével, a tőkepiacon keresztül likviditást visz a rendszerbe, és ideiglenesen megzavarja a kamatrátákat és a társadalom produktív
szintjeinek szerkezetét.
Ez mozgásba hozná a gazdasági ciklusok elkerülhetetlen mechanizmusát, ami komoly gazdasági
pangáshoz vezetne. Ez elsőre jónak tűnő érv a központi bank megőrzése ellen, és megmutatja azt is,
hogy szükség van a bankok lakossági ügyletein belül a jogalapok visszaállítására, és ezt kombinálni
kell a szektor teljes liberalizálásával és a központi bank megszüntetésével.
193 A keynesianista oldalon James Tobin közgazdász, aki 1981-ben kapott Nobel-díjat, egy „zsírópénz” rendszert irányzott elő, ami magában foglalja a Chicago Plan számos szempontját a 100%-os kötelező tartalékra vonatkozóan. Nem olyan régen pedig Alex Hocker Pollock állt ki ugyanezen bankrendszer mellett, „Collateralized Money: An Idea Whose Time Has Come Again?” című cikkében.
Durrell Journal of Money and Banking 5, 1. szám (1993. március): 34–38. oldal. Pollock javaslatának
legnagyobb hátránya, hogy szerinte a tartalékokat nem pénzben, hanem vagyoni eszközökben kellene
tartani, olyan piaci értékkel, ami lehetővé teszi azok könnyed likviddé tételét.
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2. BANKREFORMJAVASLATUNK
A könyvünk gondolatmenetéből eredő logikus következtetés a bankreform konkrét
programját célozza: egyrészt, a pénzpiaccal kapcsolatban álló intézményeknek
hagyományos jogi alapelveken kellene alapulniuk; másrészt a kormányképviseleteket,
melyek ez idáig a pénzügyi rendszert ellenőrizték és irányították meg kellene szüntetni. Hisszük, hogy a 20. század számára egy igazán stabil pénzügyi és monetáris
rendszer megvalósításához – mely rendszer a messzemenőkig megvédi gazdaságainkat a válságoktól és recessziótól – a következőkre lesz szükség: (1) teljes szabadság
a valuta megválasztását illetően; (2) egy szabad bankrendszer és a központi bank
megszüntetése; és legfőképpen, (3) a hagyományos törvényi szabályozások és
alapelvek kötelező figyelembevétele minden, a szabad bankrendszerben résztvevő
szereplőre vonatkozóan, különös tekintettel arra a fontos alapelvre, mely szerint
senki nem élvezheti a nála látra szóló letétként elhelyezett pénzek kölcsönzését.
Röviden: szükséges fenntartani egy minden körülmények között 100%-os kötelező
tartalékkal működő bankrendszert. Most pedig részletesen megvitatjuk javaslatunk
minden egyes összetevőjét.

A valuta megválasztásának teljes szabadsága
Javasoljuk a valuták privatizációját, valamint az állam és a központi bank beavatkozási
jogát annak kibocsátásába és értékének szabályozásába. Ez a cél megköveteli a
törvényes fizetőeszközökre vonatkozó korlátozások eltörlését, melyek eddig minden
állampolgárt – akár akaratuk ellenére is – arra kényszerítettek, hogy elfogadják az
állam által kibocsátott pénzegységet mint minden esetben alkalmazandó fizetési
eszközt. A pénzpiac liberalizálásán belül a törvényes fizetőeszközökre vonatkozó
rendelkezések visszavonása elengedhetetlen része bármely folyamatnak. A pénz
effajta „elnemzetietlenedése” – Hayek szavaival élve – lehetővé tenné, hogy
azok a gazdasági szereplők, akik pontos és első kézből származó információkkal
rendelkeznek idő- és helybeli körülményeikről, eldönthessék, milyen pénzegység
szolgálná leginkább hasznukat ügyletkötéseik során.
A pénz jövőbeli fejlődéséről nem tudunk elméletet alkotni. Elemzésünk kizárólag arra a megﬁgyelésre korlátozódik, miszerint a pénz egy olyan intézmény, mely
önkéntelenül jön létre, mint a törvény, a nyelv vagy más jogi és gazdasági intézmények, melyek az információk hatalmas mennyiségét foglalják magukban, és az evolúcióhoz hasonló módon jelennek meg egy igen hosszúra nyúló időszak során, melyben az emberiség több generációja is részt vesz. Továbbá – csakúgy, mint a nyelvek
esetében – bizonyos intézmények, amelyek a társadalmi folyamatokban leghatékonyabban töltik be szerepüket, érvényesülni látszanak. A próbálkozás a spontán, evolúciós piaci folyamatokon keresztül önmagában azon intézmények érvényesüléséhez
vezethet, melyek a társadalmi együttműködés során leginkább vezetőképesek, anél-
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kül, hogy bárki a kezdetektől fogva birtokolná az ilyen intézmények létrehozásához
szükséges információkat vagy intelligenciát.
Ezek az elgondolások teljes mértékben alkalmazhatóak a pénz létrejöttére és fejlődésére,194 így ezen a területen igencsak gyanakvónak kell maradnunk a mesterséges
valuták létrehozására vonatkozó javaslatokkal szemben, bármilyen előnyökkel kecsegtessenek is első ránézésre.195
Így hát a mi javaslatunk a valuta szabad megválasztásával kapcsolatban egyértelmű: az átállási folyamat során – melyet a későbbiekben elemzünk – a pénz aktuális formájában, helyettesítés útján privatizálódik annak a pénznek a segítségével – evolúciós úton generációról generációra – amely túlélte a történelmet. Ez pedig nem más, mint az arany.196 Valójában szükségtelen hirtelen megpróbálkozni egy

194 Az intézmények létrejöttének elméletéről, különösképp a pénzről lásd Menger Untersuchungen
über die Methode der Socialwissenschaften und der Politischen Ökonomie insbesondere és „On the
Origin of Money” című munkáit. Nem árt, ha felidézzük Mises monetáris regressziós elméletét is, miszerint a pénz vásárlóerejének árát a kereslet-kínálat határozza meg, ami nem a napi vásárlóerőből, hanem a megelőző napon kiszámolt értékből adódik. Ugyanakkor a pénz tegnapi vásárlóerejét az a pénz
iránti kereslet határozta meg, ami a pénz vásárlóerejének tegnapelőtti értéke alapján alakult ki. A séma
levezethető egészen addig a pontig, amikor a történelem során az emberek először kezdtek egy konkrét árut csereeszközként használni. Következésképp az elmélet Menger a pénz spontán kialakulásáról
és fejlődéséről szóló teóriáját tükrözi, de ebben az esetben jelen van egy visszamenőleges hatás. Mises
monetáris regressziós elmélete jelentős fontossággal bír minden pénzügyi rendszert érintő reformfolyamatra vonatkozóan, és megmagyarázza, ezen a területen miért nem „tapogatózhatunk a sötétben”.
Olyan monetáris rendszereket kíván bevezetni, amik nem egy evolúciós folyamat eredményei, és amik
– mint például a nyelvek közt az eszperantó – nincsenek bukásra ítélve. A monetáris regressziós elméletet lásd Mises Human Action című művében. Az új fizetési technológiák (kezdetben értékpapírok, majd
hitelkártyák, és most az úgynevezett elektronikus pénz) bevezetése nem befolyásolja elemzésünk következtetéseit. Az egymással is versengő, mesterségesen magas árfolyamú lakossági pénzek bevezetése
lehetetlen és kényelmetlen a rugalmas valutaárfolyamok kaotikus világában, különösen, ha már ismerjük a tartós és szabad monetáris evolúció eredményét: egyetlen, az egész világon elterjedt áru (arany),
amely nem manipulálható sem magánszemélyek, sem pedig köztisztviselők által.
195 A pénz elnemzetietlenítéséről szóló legismertebb terv Hayek 1976-ban kiadott, Denationalisation
of Money című könyvében olvasható. Azonban Hayek művei a mesterséges valuták létrehozásáról már
harminc évvel korábban, a „Commodity Reserve Currency”-vel megkezdődtek. („A Commodity Reserve
Currency”, Economic Journal 53, 210. szám [1943. június–szeptember]: 176–184. oldal; Individualism
and Economic Order, 209–219. oldal.) Míg Hayek mengeriánus elemzését az intézmények fejlődéséről
helyesnek ítéljük, és egyetértünk abban, hogy felettébb előnyös volna a pénzügyi területen – csakúgy,
mint a piacok privát kísérleti jellemzőinek megengedése –, sajnálatosnak találjuk, hogy Hayek végül is
egy teljesen mesterséges (különböző árucikkekből álló kosár) pénzlábat javasolt mint új pénzegységet.
Habár értelmezhetnénk Hayek javaslatát úgy, mint a hagyományos pénzhez való visszatérés folyamatát (tiszta aranyalap és egy 100%-os kötelező tartalék), Hayeket mégis komoly kritikával illette néhány osztrák közgazdász. Ők igencsak szigorúan ítélkeztek Hayek javaslatáról, azt „tudományosnak”
és „konstruktivistának” titulálva. A kritikusok között volt Murray N. Rothbard, Hans-Hermann Hoppe
és Joseph T. Salerno. Lásd Salerno, „Mises and Hayek Dehomogenized”.
196 Az ezüstöt másodlagos, párhuzamos fémlábnak tekintjük, amely, ha a gazdasági szereplők úgy
kívánnák, együtt létezhet az arannyal, a köztük mindenkor a piac által meghatározott ingadozó átvál-
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új pénzegység piacra való bevezetésével, ﬁgyelmen kívül hagyva azt az évek során
tapasztalható fejlődést, ami során az arany önkéntelenül is úgy viselkedett, mint a
pénz. A monetáris regressziós elmélet szerint egy ilyenfajta „attrakció” lehetetlen, mivel a pénz semmilyen formája nem használható a társadalomban mint általánosan elfogadott csereeszköz, ha nem egy hosszú időkre visszanyúló történelmi folyamaton
keresztül fejlődött, olyan folyamaton, amely a szóban forgó cikk eredeti ipari vagy
kereskedelmi használatával kezdődik – úgy, mint az arany és az ezüst esetében. Így
javaslatunk a pénz aktuális formájában való privatizálásán alapul, azt fém megfelelőjével helyettesítve aranyban; miközben a piac továbbra is szabadon fejlődhet az átállástól kezdve, akár elismerve az aranyat mint általánosan elfogadott pénzformát, akár
más valuták spontán és fokozatos piacra lépésének megengedésével.197

A szabad bankrendszer
Javaslatunk második alkotóeleme a banktevékenységek törvényi szabályozásának
érvénytelenítésére és a központi bankok, illetve általánosságban minden olyan állami
hivatal, amely korlátozza vagy beleavatkozik a pénzügyi és bankpiac működésébe,
megszüntetésére vonatkozik. Lehetséges kellene hogy legyen korlátlan számú,
teljes szabadsággal működő magánbank létrehozása mind társasági, mind pedig
jogi formában. Ahogyan azt a kiemelkedően híres Laureano Figuerola y Ballester
1869-ben kijelentette, szükséges „minden egyénnek meghagyni a bankügyletek
formájának megválasztását, az idő és hely konkrét körülményeitől függően”.198
Mindazonáltal a szabad banktevékenység védelme nem foglalja magában a bankok
részleges tartalékkal való működésének engedélyét. Egyértelműnek kell lennie,
hogy a banktevékenységeknek hagyományos jogelvek alapján kell működniük, és
ez megköveteli a 100%-os tartalékot – tekintettel a bankok látra szóló letétjeire.

tási árfolyam mellett. Észre kell vennünk továbbá, hogy az ezüst – mint pénz – használatában tapasztalt visszaesést a 19. századi kormányok által létrehozott, arany és ezüst közti fix átváltási árfolyamok
gyorsították meg, melyek mesterségesen értékelték le az utóbbit. (Rothbard, Man, Economy, and State,
724–726. oldal)
197 Az általunk javasolt aranyalap nem hasonlít közvetlenül az 1930-as években használt hamis
aranyalapra, ami a központi bankok létezésén és a részleges tartalékkal működő bankrendszeren alapult. Ahogyan azt Milton Friedman jelzi:
„Egy ’Istenre-igaz’ aranyalap ... olyan volna, melyben az arany a szó szoros értelmében pénz volna, és a pénz szó szerint arany, és amely rendszerben a tranzakciók valóban a sárga fémmel vagy papírpénzekkel folynának, melyek 100%-os közraktárjegyei volnának az aranynak.” (Milton Friedman,
„Has Gold Lost its Monetary Role?”, in: Milton Friedman in South Africa, szerk. Meyer Feldberg, Kate
Jowel és Stephen Mulholland [Johannesburg: Graduate School of Business of the University of Cape
Town, 1976])
198 Laureano Figuerola, Escritos económicos, szerk. Francisco Cabrillo Rodríguez (Madrid: Instituto
de Estudios Fiscales, 1991), 268. oldal.
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A szabad banktevékenység nem jelenthet engedélyt ezen szabály megszegésére,
mivel az nemcsak a hagyományos jogalapok megsértését jelentené, hanem olyan
következmények láncolatát vonja maga után, amelyek felettébb károsak a gazdaságra
nézve. Az effajta ügyletek jogi és gazdasági szempontjai közvetlenül összefüggenek.
Lehetetlen tehát megszegni a jogi és erkölcsi alapelveket anélkül, hogy az súlyos és
ártalmas következményekkel járna a társadalmi együttműködés spontán folyamatára
nézve. Így a szabad banktevékenységnek kizárólag az általános jogi alapelvek
szabnának határt. Ez elvezet minket javaslatunk harmadik eleméhez, amit most be
is mutatunk.

A szabad bankrendszer minden résztvevőjére vonatkozó
kötelezettség a hagyományos jogszabályok és jogelvek
betartásával kapcsolatban, különös tekintettel a látra szóló
letétekre vonatkozó 100%-os kötelező tartalékra
Kevés hozzáfűznivaló maradt számunkra a 100%-os kötelező tartalékról szóló
javaslattal kapcsolatban. A könyv teljes elemzését arra szántuk, hogy bebizonyítsuk
e harmadik alkotóelem létjogosultságát javaslatunkban, mely közvetlenül és
logikusan kapcsolódik a másik két ponthoz. A pénzhez és pénzügyi rendszerhez
kapcsolódó állami központi tervező-hivatal – vagyis a központi bank – eltörlésének
egyetlen útja, ha hagyjuk, hogy a társadalom újra elkezdje használni azt a pénzt,
mely evolúciós módon, a történelem során felemelkedett (arany, és kisebb mértékben
ezüst). Egy szabad piacgazdaság csak a dologi jog által meghatározott kereteken
belül tud működni. Amikor ezt a banki tevékenységekre alkalmazzuk, a szabályok
megkövetelik a teljesen szabad bankrendszer létrehozását, amin belül a bankárok
következetesen szem előtt tartják a látra szóló letétszerződésekre vonatkozó 100%os kötelező tartalék fenntartásának alapelvét.
Összegezve tehát a három fenti elem alkotja azon javaslat magját, miszerint végérvényesen meg kell reformálni és szükséges privatizálni a modern banki és pénzügyi rendszert, annak érdekében, hogy megszabadítsák azt a jelenleg zavaró akadályoktól, különösen a központi bank beavatkozásától és azoktól az állam által garantált kiváltságoktól, melyeket a pénzügyi szektor legfontosabb résztvevői élveznek.
Ez a reform lehetővé tenné a bankintézmények piacgazdasági szempontból megfelelő fejlődését – olyan intézményekét, melyek előbbre mozdíthatnák a gazdasági fejlődést és a megfontoltan befektetett tőke felhalmozását –, mialatt megakadályozná
a hibás döntéseket és a jelenlegi, szigorúan ellenőrzött és centralizált rendszer által
okozott válságokat.
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Milyen volna egy teljesen szabad társadalom pénzügyi
és bankrendszere?
Egyetértünk Israel M. Kirznerrel abban, hogy manapság lehetetlen tudni, hogy
az információs és intézményi vállalkozók – akik részt vesznek a jövő pénzügyi
és bankrendszerében – spontán alakítják-e majd a holnapot – feltéve, hogy nem
szenvednek semmilyen intézményi állapotkényszert –, és csakis a bármely piac által
elvárt alapvető szabályok jogi keretei szabályozzák-e működésüket. Mint tudjuk, a
legfontosabb ezen szabályok közül a 100%-os kötelező tartalék alapelve.199
A fentiek ellenére F. A. Hayekkel200 egyetemben feltételezhetjük, hogy ezen körülmények között a viszontbefektetői alapok változatai spontán jelennének meg, melyekbe az emberek aktuális letétjeik egy bizonyos hányadát fektetnék be. Ezek a
viszontbefektetői alapok felettébb ﬁzetőképesek volnának, köszönhetően az elterjedt másodlagos pénzügyi piacok létezésének. Azonban, ahogy az logikusnak is tűnik, ezek nem garantálnák bármelyik percben a résztvevők befektetéseinek értéke
után esedékes névleges érték behajtását. Úgy, mint bármely más értékpapír másodlagos piacon képviselt értéke, ez is a piacon jelen lévő jóváírt osztalékok értékváltozásainak volna kitéve. Így egy hirtelen változás – jóllehet valószínűtlen – a társadalmi adó időkedvezményében kiterjedt ingadozást okozna az osztalékok értékében. Az
ilyen értékingadozások csak a jóváírt osztalékok tulajdonosait érintenék, és – nem
úgy, mint most – minden állampolgárt, akiknek évről évre végig kell nézniük az állami kibocsátású pénzegységek vásárlóerejének csökkenését, melynek használatára
kötelezve vannak.201
199 „Nem adatott meg számunkra, hogy képesek legyünk a kapitalizmus jövőjét kijelölni. Ennek oka

épp azon tényező, mely megerősít minket abban, ... hogy a kapitalizmus gazdasági jövője a haladás
és fejlődés. A körülmény, ami meggátolja, hogy úgy tekintsünk a kapitalizmus jövőjére, mint hamarosan meghatározó tényezőre, az a körülmény, melyben, a munkában való vállalkozószellemmel nem vagyunk tovább megszorítva semmilyen keret által. A meghatározottság és megjósolhatóság teljes hiánya
miatt van ez így, és paradox módon, ez az, ami miatt a kapitalizmus szárnyai alatt működő gazdaságban hosszú távon biztonságban érezhetjük magunkat.” (Israel M. Kirzner, Discovery and the Capitalist
Process [Chicago és London: University of Chicago Press, 1985], 168. oldal)
200 Hayek, Denationalisation of Money, 119–120. oldal.
201 Az említett viszontbefektetői alapok hálózatának kiépítésével kapcsolatban lásd Joseph T.
Salerno, „Gold Standards: True and False” (257–258. oldal) című művét. A felfogás, miszerint az ilyen
viszontbefektetői alapokból végül pénz lesz, helytelen, mivel ezek az osztalékok csupán a valós befektetések kivonatai, és nem garantálnák az ilyen befektetések névleges értékmegtérülését, amik ráadásul mindig ki vannak téve a jóváírt beruházási javak, értékpapírok és kötvények piaci árait befolyásoló trendeknek. Más szóval: az ezen befektetések által ígért magas fokú likviditás ellenére ez a fizetőképesség nem volna azonnali, és nem felelne meg a pénzegységekhez kapcsolt névleges értéknek. Sőt,
bárkinek, akinek szüksége lenne némi likviditásra, annak keresnie kellene egy piaci résztvevőt, aki ezt
a likviditást hajlandó megadni a jóváírt viszontbefektetői alapok értékének aranyban való kifizetésével.
Így a viszontbefektetői alapok nem garantálnák sem a befektetett tőke megvásárláskori értékét, sem pe-
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Igencsak esélyes azonban, hogy a viszontbefektetői alapok elterjedt rendszerét
intézmények teljes hálózata kíséri, melyek ügyfeleiket olyan szolgáltatásokkal látják el, mint kiﬁzetések, átutalások, könyvelés, és pénztárosi szolgáltatások általában.
Ezek a vállalatok szabad versenyes környezetben működnének, és a jóváírt piaci árakat terhelnék szolgáltatásaikért.
Szintén elképzelhető néhány olyan magánvállalat létrejötte, melyek nem rendelkeznek semmiféle hitelkapcsolattal, vállalatok, melyek a kivonás, a tervezés és
magánpénzek biztosítására hivatottak. Az ilyen vállalatok szintén szolgáltatásaikból proﬁtálnának, melyek leginkább mérsékelt proﬁtot jelentenének. A „kivonás”
szót használtuk, mert semmi kétségünk afelől, hogy egy teljesen szabad környezetben a pénz túlnyomó része fémalapú volna, legalább azokkal az elengedhetetlen
tulajdonságokkal, melyeket eddig az arany kínált: változatlanság, nagyfokú homogenitás és mindenek felett ritkaság. Mert minél ritkább a pénz és minél valószínűtlenebb jelentős növekedése vagy csökkenése rövid időn belül, annál jobb beteljesíti a pénz ezt a funkciót.202

3. A javasolt rendszer előnyeinek elemzése
Ebben a fejezetben megvitatjuk a szabad bankrendszer által kínált előnyöket, mely
jogi alapelvek, 100%-os kötelező tartalék és egy teljesen magánosított pénzfajta,
az arany mellett működik, szemben a központilag szervezett – központi bank által
irányított – pénzügyi rendszerrel, mely jelenleg minden ország bankszféráját irányítja.
1. A javasolt rendszer megakadályozza a bankválságokat. Még a részleges tartalék legkiemelkedőbb védelmezői is elismerték, hogy a 100%-os kötelező tartalék véget vetne a bankválságoknak, amik az intézményekre jellemző állandó
fizetésképtelenségéből adódnak, és amelyek a legtöbb, náluk kölcsön formájában
elhelyezett pénzt használják.203 Ha – maradva a hagyományos jogi alapelveknél
a szabálytalan letéteket illetően – bárki, aki pénzt kap a letétekért, kötelezve
lenne arra, hogy a kapott pénz 100%-át készenlétben tartsa, biztos, hogy a letétek
dig a befektetésre vonatkozó kamatlábat. A likviditás bármiféle „garanciája” egyszerűen a relatív könynyedségre utal, amellyel az alapok osztaléka eladható a piacon – habár semmilyen törvényes garancia
nincs arra, hogy az eladás lehetséges lesz adott körülmények között, sem pedig arra, hogy nem sokkal
a megadott ár alatt lesz lehetséges.
202 Ebből kifolyólag az nem csak a sors fintora, hogy a szabad kontextusban az arany érvényesült
általánosan elfogadott pénzként, mivel rendelkezett azokkal a szükséges és alapvető tulajdonságokkal – általános jogi alapelvek és gazdasági elméletek szemszögéből nézve –, melyekkel egy széles körben elfogadott váltónak rendelkeznie kell. Ezen a területen, mint sok más területen is (család, tulajdonjogok stb.) a gazdasági elmélet alátámasztotta a társadalmi evolúciós folyamatok spontán eredményeit.
203 Selgin, „Are Banking Crises a Free-Market Phenomenon?”, 2. oldal.
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tulajdonosai bármely percben visszakérhetnék a letétbe helyezett összeget anélkül,
hogy megterhelnék a bankokat.
Természetesen a bankok a letéti bankügyleteken kívüli tevékenységek kivitelezésekor – mint például kölcsönöknél való közvetítő szerepük esetén – szembetalálhatják magukat a vállalkozói hibákból vagy a rossz gazdálkodásból adódó gazdasági problémákkal. Habár ezekben az esetekben a csődtörvény204 alapelveinek egyszerű alkalmazása elegendő volna az effajta bankműködés ﬁzetőképessé tételére, a garantált letétek visszaﬁzethetőségének veszélyeztetése nélkül. Jogi és gazdasági szempontból ez a második típusú banki „válság” teljességgel irreleváns mind minőségileg,
mind mennyiségileg a hagyományos válságokhoz képest, melyek a bankokat azóta
szorongatják, amióta azok részleges tartalékkal működnek. Az ilyen hagyományos
válságok elkerülésének egyetlen módja a részleges tartalékkal való teljes leszámolás.
2. A javasolt rendszer megakadályozza a konjunkturális gazdasági válságokat.
Ahogyan azt láttuk, mind elméletben és mind a történelmi tapasztalatokat alapul
véve a visszatérő, ciklikus, mesterséges fellendülés és gazdasági hanyatlás lesújtóan
hat a gazdaságokra, amióta a bankok részleges tartalékkal működnek. Ehhez adódik
még, hogy a körkörös folyamatok romboló hatási erősödtek, amióta a kormányok
felruházták a bankokat azzal a joggal, hogy törvényesen működjenek ilyenformán. A
romboló hatás még szembetűnőbbé vált, amikor létrehozták a központi bankot mint
végső hitelezőt, hogy szükség esetén ellássa a rendszert a szükséges likviditással.
Habár a központi bank csökkentette a bankválságok gyakoriságát, nem volt képes
véget vetni a gazdasági visszaeséseknek, amik ráadásul sok esetben egyre mélyrehatóbbá és komolyabbá váltak.
A vagyoni jogot illető alapelvekkel összhangban lévő bankrendszer (azaz a
100%-os tartalék) védetté tenné a társadalmakat a visszatérő gazdasági válságokkal
szemben, ezen körülmények között, a kölcsönök mennyisége nem növekedhetne a
társadalom önkéntes, valódi megtakarításainak párhuzamos növekedése nélkül. Ebben az esetben elképzelhetetlen volna, hogy a termelői szerkezetet negatívan érintse a befektető és megtakarító gazdasági szereplők viselkedésbeli összehangolatlanságának eredménye. A horizontális félreszabályozások elleni legjobb garancia a termelői szerkezetben a hagyományos jogi alapelvek követése, melyek jelen vannak a
szabálytalan letétszerződések és vagyoni jogi szerződésekkel kapcsolatos jogi intézmények legbelsőbb logikájában.205
204 Cabrillo, Quiebra y liquidación de empresas: un análisis económico del derecho español.
205 A monetáris bankletét szerződéseket illető tulajdonjogok pontos meghatározása (100%-os tarta-

lék) és ezek erős, hatékony védelme tehát az egyetlen előfeltétele egy „stabil monetáris rendszernek”,
amely célt II. János Pál pápa az állam egyetlen kulcsfelelősségének tart a gazdaságot tekintve. Lásd II.
János Pál Centesimus Annus kezdetű enciklikáját 1991-ből, melyben kijelenti: „A gazdasági tevékenység, különösképp egy piacgazdaság tevékenysége, nem irányítható egy intézményi, jogi vagy politikai
vákuumban.” Ez a kijelentés tökéletes összhangban van a mi általunk támogatott jogi alapelvek alkalmazásával, a monetáris banki letétszerződések konkrét eseteit nézve.
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Ellentétben a chicagói szakemberek meglátásával – akik kiálltak a 100%-os kötelező tartalék mellett – a gazdasági válságok és hanyatlások megszüntetése egyértelműen függ a pénz totális magánosításától (tiszta aranyalap). Amennyiben a központi bank marad felelős a beválthatatlan pénzek kibocsátásáért, soha nem lesz arra
garancia, hogy ez az intézmény, az értéktőzsdén végzett nyílt piaci műveleteken keresztül ne tudná átmenetileg és mesterségesen csökkenteni a kamatlábakat és a tőkepiacokat mesterséges likviditással ellátni, ami végül ugyanazokhoz a diszkoordináló
hatásokhoz vezetne a termelői szerkezetben, amilyeneket a hitelexpanzió okozott a
valódi megtakarítások nélkül működő magánbankok esetében.206
A 100%-os tartalék kulcsfontosságú védelmezői (Simons, Mints, Fisher, Hart és
Friedman) elsősorban a monetáris politikát szerették volna előmozdítani és megelőzni a bankválságokat (vö. 1. pont fent), de makroökonómiai-monetáris elemzéseik során ﬁgyelmen kívül hagyták, hogy a részleges tartalékkal működő rendszer termelői szerkezetre gyakorolt hatásának köszönhető, ciklikusan visszatérő gazdasági válságok sokkal inkább károsak, mint a bankválságok. Csak a törvényes ﬁzetőeszközt
érintő szabályozások végleges eltörlése és a most jelen lévő állami kibocsátású pénz
teljes privatizációja fogja megvédeni az állami intézményeket a gazdasági konjunktúrától, ha a bankok lakossági ügyleteihez létrehozzák a 100%-os kötelező tartalékot.
Végül észre kell vennünk, hogy az ajánlott rendszert nem kerülné el minden egyes
gazdasági válság és hanyatlás. A rendszer csupán azokat a ciklikusan visszatérő fellendüléseket és hanyatlásokat előzné meg, amelyeket most megszenvedünk – és amelyek a leggyakrabban fordulnak elő és a legkomolyabbak. Nem előzné meg azokat
az eseti válságokat, melyeket a háborúk, természeti katasztrófák vagy a hasonló jelenségek okoznak, melyek a gazdasági szereplők biztonságérzetére és időpreferenciájára gyakorolt hirtelen támadásuknak köszönhetően esetlegesen megpróbáltatásoknak teszik ki a termelői szektort, és így nagymértékű és fájdalmas reformokat követelnek meg. Ettől függetlenül, nem szabad hagynunk magunkat félrevezetni néhány
szakember – leginkább az „új hagyományos közgazdaságtan” hívei – véleménye által, miszerint minden gazdasági válság külső megrázkódtatásokból ered. Ezek a szakemberek nem veszik észre, hogy a legtöbb válság belső okból ered, és az erős hitelexpanzió táplálja őket, melyet a bankszektor idéz elő és a központi bank súlyosbít.
A hitelekre gyakorolt romboló befolyás hiányával a gazdasági megterhelés a minimumra csökkenne, nemcsak azért, mert a gazdaságainkon belüli instabilitás legfőbb
okozója eltűnne, hanem azért is, mert – ahogyan azt később majd bemutatjuk –
a kormányok sokkal fegyelmezettebb ﬁskális programokat vezetnének be. Ezzel a
megnövekedett ellenállással a javasolt rendszer időben tehetne azért, hogy véget vessen számos olyan politikának, melyek elősegítenék a pénzügyi bizonytalanságot, sőt
az erőszaknak, konﬂiktusoknak és háborúknak is elejét vehetné, melyek kétségkívül

206 Amint azzal tisztában vagyunk, a kormány okozhat horizontális diszkoordinációt a termelői szerkezetben, ha kiadásai egy részének fedezésére új pénzt bocsát ki.
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szintén felelősek a külső megrázkódtatások megjelenéséért, amik kimondottan negatívan hatnak a gazdaságra.
3. Az általunk javasolt rendszer van leginkább összhangban a magántulajdonnal. A 100%-os kötelező tartalék létrehozása a látra szóló ügyletkötések
esetében elejét vehetné a törvényes korrupciónak, ami kezdetektől fogva mérgezi
a banki intézményeket. Amint azt a banktevékenység fejlődéséről szóló történeti
tanulmányunkban láttuk, a kormányok először átsiklottak a részleges tartalékkal
működő banktevékenység fondorlatosságán, majd amikorra a rendszer hatásai
evidenssé váltak, ahelyett hogy megfelelően meghatározták és megvédték volna a
magántulajdonra vonatkozó hagyományos alapelveket, bűnrészessé, majd később
már a vonatkozó növekedési folyamat hajtóerejévé váltak; mindig azzal a céllal,
hogy minél könnyebben szerezhessenek támogatási forrást politikai projektjeikhez.
A jogi alapelvek megszegésének határát súroló banki tevékenység fejlődése kizárólag negatív eredményekkel szolgált: elősegítette a különféle fondorlatos és
felelőtlen viselkedésformák kialakulását, mesterséges hitelexpanziót indított el, és
felettébb romboló, visszatérő gazdasági hanyatláshoz és társadalmi válságokhoz
vezetett, valamint véglegesen meghatározta a központi bank és a pénzügyi-banki
tevékenységet érintő adminisztratív szabályozásokat. Ezek a kiterjedt szabályozások
sikertelennek bizonyultak a kijelölt célok elérésében és ma, a 21. század kezdetén
tovább akadályozzák a világ gazdaságainak stabilitását.
4. A javasolt modell stabil, fenntartható gazdasági növekedést biztosít, és így drasztikusan csökkenti a piaci ügyletkötési költségeket, különös tekintettel a munkaügyi
tárgyalásokra. A 90 évnyi, világszerte jellemző krónikus infláció és a bizonyos
periódusokban irányítás nélkül maradó folyamatos hitelexpanzió korrumpálta a
gazdasági szereplők viselkedési szokásait. A mai napig a legtöbben azt hiszik,
az infláció és a hitelexpanzió szükségesek a gazdasági növekedés serkentéséhez.
Továbbá a tévedés, miszerint bármely gazdaság, amely nem fellendülőben van,
az értelemszerűen stagnál, általánossá vált. Az emberek nem látják, hogy a rohamos, túlzott gazdasági növekedésnek mindig van valamiféle mesterséges oka, és
mindenképpen hanyatlás követi. Röviden tehát: hozzászoktunk ahhoz, hogy körkörös gazdasági ciklusokban éljünk, és megszoktuk azt is, hogy egy instabil, aggasztó
gazdasági környezethez kell alkalmazkodnunk.
Azonban, a felvetett reformot követve, ezt a körkörös gazdasági növekedési modellt felválthatná egy másik, jóval stabilabb és fenntarthatóbb modell. Tehát nemcsak a mesterséges növekedést akadályoznánk meg az általa minden szinten – gazdasági, környezetvédelmi, társadalmi és személyes – kifejtett nyomással együtt, hanem a hanyatlásokat is, melyek elkerülhetetlenül követik a növekedés periódusait. A
javasolt modellben a monetáris rendszer mozdulatlan és rugalmatlan volna a pénzkészletet tekintve, mind a forgalomban lévő pénz mennyiségi növekedését, mind pedig annak lehetséges csökkenéseit vagy szűkítéseit tekintve. Egy 100%-os kötelező
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tartalék meggátolná a pénzkészlet kölcsönök formájában megjelenő expanziós növekedését, a forgalomban lévő pénz mennyisége egyszerűen, természetszerűleg növekedne és a világ aranykészletének éves növekedéséhez volna kötve. Az elmúlt 100
év során a világ aranykészlete átlagosan 1 és 3 százalék között növekedett évente.
Következésképp a tisztán aranyalapon és a 100%-os kötelező tartalékon nyugvó monetáris rendszer esetén – ha feltételezzük, hogy a termelékenység átlagban 3 százalékra rúg évente – a gazdasági növekedési modell a fogyasztási javak és szolgáltatások fokozatos és állandó árcsökkenését idézné elő.207
Nemcsak hogy ez a csökkenés tökéletesen összeegyeztethető a fenntartható gazdasági növekedéssel – elméleti és gyakorlati szempontból –, hanem garantálná azt is,
hogy az ilyen növekedés pénzegységeik vásárlóerejének konstans növekedésén keresztül előnyhöz juttatna minden polgárt.208
A növekvő termelékenység, gazdasági fejlődés és a lassan – 1 százalék körüli
arányban – növekvő pénzkészlet modellje az árak csökkenésén keresztül a termelői
tényezők reáljövedelmének növekedését mozdítaná elő. Különösen igaz ez a munka
területére, ahol ezáltal a bértárgyalásokkal kapcsolatos eljárási költségek óriási csökkenését eredményezné. (Feltéve, hogy a pénzigény stabil, a termelékenység 3 százalékos arányban növekszik és a pénzkészlet 1 százalékos aránnyal nő, az árak körülbelül 2 százalékkal csökkennének évente.) Ebben a modellben a termelői tényezők reáljövedelme, különösen a munkáé, automatikusan frissülne, és így a kollektív
bértárgyalások – melyek jelenleg jelentős nyomást és megannyi konﬂiktust okoznak
a nyugati gazdaságokon belül – megszüntethetővé válnának. Sőt, ez a folyamat al-

207 Lásd Skousen, „The Theory of Commodity Money: Economics of a Pure Gold Standard” in: The

Structure of Production, 269–271. oldal. Skousen azt is elmagyarázza, hogy az arany változatlan tulajdonságával számolva, a világ aranykészlete az idők során felhalmozódott, és nem csökken, hanem továbbra is nő. Ezért a többi tényező nem változik, ha a világszerte előállított arany mennyisége állandó
marad, a pénzkészlet mennyisége pedig – százalékban kifejezve – egyre kevésbé fog nőni. Bár ezt a körülményt pótolják a technológiai fejlesztések és innovációk a bányászati szektorban, amik meghatározták, hogy átlagban a világ aranykészlete 1 és 3 százalékkal nőtt évente 1910 óta. Mises, ehhez a részhez hozzáteszi, hogy a világ aranykészletének éves emelkedése harmonizál a népességnövekedés által
okozott fokozatos és tartós pénzszükséglet-növekedéssel. Következésképpen, ha az igény 1 és 3 százalék között – hasonló arányban az arany növekedéséhez – növekszik, az árak körülbelül 3 százalékkal
csökkenni fognak, és a névleges kamatlábak 0,25 és 1 százalék között fognak ingadozni – feltéve, hogy
az általános gazdasági termelékenység 3 százalékkal nő átlagosan. Lásd a Human Action című könyv
414–415. oldalát. Mises nem említi, hogy a termelés növekedése által okozott egészséges, hosszan tartó defláció hajlamos – egyéb feltételek azonossága mellett – a pénzszükségletet csökkenteni, tekintettel a magasabb névleges kamatlábakra.
208 George A. Selgin nemrégiben amellett érvelt, hogy a legjobb monetáris politikai szabály az, hogy
engedjük az általános árszintet csökkenni a termelékenység növekedésének megfelelően (Selgin, Less
Than Zero: The Case for a Falling Price Level in a Growing Economy). Alapvetően helytállónak tartjuk ezt a feltevést. Mindamellett a 8. fejezetben leírt okokból kifolyólag Selign elméletei nem élveznek
100%-os támogatást részünkről. Különösen ellenezzük azt a meglátását, miszerint az intézményi eljárások útján részleges tartalékkal működő szabad banktevékenységet hozna létre.

bank_1_tord.indd 553

2014.10.02. 11:25:11

554

KILENCEDIK FEJEZET

kalmazható volna azokra az egyedülálló esetekre is, amelyekben például a termelékenység vagy bizonyos munkák piaci árának nagyobb emelkedése során szükségessé válna a tárgyalás, még a nagyobb emelkedések esetén is, amiket automatikusan
tükröznek az éves reáljövedelmek az általános árszint csökkenésével.
Továbbá ezekben az esetekben az egyesületek beavatkozása is szükségtelenné válna – bár ennek lehetősége nem kizárt –, mivel a piaci erők – önmagukat a vállalkozói
proﬁtorientáltság által vezérelve – spontán kiváltanák ezeket a bevételi növekedéseket. Így gyakorlatilag a kollektív bértárgyalások azokra az egyedülálló esetekre korlátozódnának, melyek során a termelékenység az átlagosnál kevesebbet emelkedett,
bizonyos névleges bérek csökkentését okozva ezzel – mindenesetre, ezek általában
kisebbek volnának, mint az általános árszint csökkenése.209
Végül hangsúlyoznunk kell, hogy a javasolt rendszer szilárdságának fő erénye
abban rejlik, hogy teljességgel megszüntetné a pénzkészlet hirtelen apadását vagy
csökkenéseit, amelyek most elkerülhetetlenül megjelennek a recesszió idején, amit a
gazdasági konjunktúra során meg mindig növekedés követ. Ilyenformán, az általunk
javasolt reform legnagyobb előnye talán az, hogy teljességgel megszüntetné a hitelfeltételek szigorodását, ami minden gazdasági növekedés után következik, és egyik
legtisztább jele a gazdasági válságnak, mely ismétlődően megszorongatja gazdaságainkat. A világ aranykészlete változatlan és a civilizáció történelme során felhalmozódott. Így elképzelhetetlen, hogy mennyisége egyszer csak hirtelen kritikussá
válna. Az arany egyik legkiemelkedőbb tulajdonsága, és az arany mint pénz, evolúciós dominanciájában feltehetően a legkimagaslóbb tényező a semlegessége és évszázadokon keresztül megmaradó változatlansága. Így a javasolt modell páratlan előnye,
hogy megelőzné a hirtelen hitelmennyiség-csökkenéseket, és így a forgalomban lévő
pénz mennyiségének csökkenését is, ami eddig világszerte jellemző volt a „rugalmas” monetáris- és hitelrendszerekben. Dióhéjban: a tiszta aranyalap és egy 100%-os
209 Mises a fejezetben korábban már említett, a Népszövetségnek készített feljegyzésében a követke-

zőképpen fejezi ki briliáns és lényegre törő ötleteit:
„Ha a bankoknál minden hitelexpanzió eleve kizárt lenne, a világ olyan monetáris rendszert mondhatna magáénak, amelyben – még a kaliforniai, ausztráliai és dél-afrikai aranyfelfedezésektől távol
is – az árak általánosan csökkenő tendenciát mutatnának. Kortársaink többsége a jövőben biztosan elegendő indokot talál majd arra, hogy egy ilyen monetáris rendszert önmagában is rossznak tüntessen fel,
mivel ők rabjai annak a gondolatnak, hogy a jó üzlet és a magas árak egy és ugyanazt jelentik. Ez azonban előítélet. Ha lassan csökkenő árakkal éltünk volna együtt 80 évig vagy még továbbmenve, hozzászoktunk volna ahhoz, hogy életszínvonalbeli fejlődés után nézzünk, és a reáljövedelemben növekedést
lássunk a csökkenő árakon keresztül, stabil vagy csökkenő pénzjövedelmekkel – sokkal inkább, mint a
pénzjövedelmeken belüli növekedéseken keresztül. Így, a monetáris és hitelrendszerünk megreformálásának problémájára kínált megoldást nem vethetjük el szimplán csak azért, mert magában foglalja az
árszint folyamatos csökkenését. Legfőképpen nem engedhetjük meg magunknak, hogy befolyásoljanak
az árak jelenlegi hirtelen csökkenésének rossz következményei. Az árak lassú és állandó csökkenése
nem hasonlítható össze a jelenlegi rendszerben történtekkel: név szerint a hirtelen és nagy árszintemelkedésekkel, melyeket hasonlóan hirtelen és erős hanyatlás követ.” (Mises, Money, Method, and the
Market Process, 90–91. oldal)
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kötelező tartalék megakadályozná a deﬂációt, a forgalomban lévő pénz vagy hitel
bármilyen csökkenésére nézve.
Emlékeznünk kell, hogy az 1929-es gazdasági világválság idején a pénzkészlet körülbelül 30%-kal leszűkült. Egy ilyenfajta csökkenés lehetetlen volna a tiszta
aranyalap és a 100%-os kötelező tartalék mellett, mivel az általunk ajánlott monetáris rendszer rugalmatlan az ilyen csökkenésekre nézve. Sőt, modellünkben a monetáris csökkenés – amit sokan helytelenül a gazdasági világválság fő okának tartanak – semmilyen esetben nem üthetné fel fejét. Ugyanakkor nem elképzelhető, hogy
a tiszta aranyalap és a 100%-os kötelező tartalék valaha is az árak inﬂációs emelkedéshez vezetne. Valójában, 1942-től máig az aranykészlet egyik évben sem emelkedett 5 százaléknál többel, és az átlagos növekedés – ahogyan azt már jeleztük – 1 és
3 százalék között volt évente.
5. A javasolt rendszer véget vetne a túlzott pénzügyi spekulációknak és annak romboló hatásait is megszüntetné. A bankok hitelexpanzió általi pénzteremtését Pandora
szelencéjének felnyitásához hasonlíthatnánk. Ahhoz, hogy újra lezárhassuk, meg
kell szüntetnünk a gátlástalan és fondorlatos tevékenységekre csábító indítékokat.
Ezek az indítékok felettébb rombolóak, mivel korrumpálják a lelkiismeretes munka
és pénzspórolás szokását, ami az állandó, tiszta, felelősségteljes és hosszú távú
gazdasági sikert jelenti.210
A javasolt rendszerrel továbbá meghiúsulna a féktelen tőzsdei spekuláció, és a
felvásárlási ajánlatok – melyek önmagukban ártalmatlanok – csak igaz, objektív
gazdasági okok jelenlétében lépnének életbe. Nem csupán nagy könnyedséggel szerzett külső ﬁnanszírozás eredményei volnának a bankszektorban a semmiből teremtett hitelexpanziónak. Más szavakkal, ahogy Maurice Allais rámutat:
A felvásárlási ajánlatok alapvetően hasznosak, de az őket irányító jogalkotást felül kell
vizsgálni. Nem lenne szabad, hogy lehetségessé váljon, hogy a bankrendszer által a semmiből teremtett ﬁzetési eszközökkel vagy újonnan kibocsátott értéktelen kötvényekkel
ﬁnanszírozzák őket, ahogyan az az Egyesült Államokban történik.211

A piacon a támogatás nélküli kölcsönök növekvő készlete megteremti saját keresletét, ami gyakran gátlástalan gazdasági szereplők képében jelenik meg, akik egyedüli szándéka az óriási előnyökből rövid távú haszon szerzése, amit minden más

210 Talán nincs is velősebb és elegánsabb hivatkozási mód arra, amit a spanyolok az elmúlt években a

„la cultura del pelotazo” kifejezéssel illetnek (a könnyű pénz kultúrája), ami egy olyan irányzatra utal,
melyet kétségkívül a megzabolázatlan hitelexpanzió hozott létre és táplál azóta is. Alan Greenspan tette népszerűvé a jelenlegi pénzügyi burokban lévő befektetők viselkedésére vonatkozóan az „irrational
exuberance” (irracionális bővelkedés) kifejezést. (Maurice Allais, „Les conditions monétaires d’une
économie de marchés”, 326. oldal)
211 Allais, „Les conditions monétaires d’une économie de marchés”, 347. oldal.
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állampolgárt megkárosítva, az újonnan teremtett fizetőeszközökből vonnak ki, így
mindenki mást megelőzve.
6. A javasolt rendszer a minimumra csökkenti az állam gazdasági szerepét, és
gyakorlatilag lehetővé teszi a központi bank megszüntetését. Az általunk ajánlott
rendszer megszüntetné a központi jegybank, a Fed, az Európai Központi Bank, az
Angol Nemzeti Bank, a Japán Központi Bank és általában minden hatóság, központi
bank vagy hivatali szerv, testület vagy kormányzati szerv szükségességét, melynek
monopóliuma van a pénz kibocsátásával kapcsolatban, és mint központi monetáristervezési hivatalnak, a banki és pénzügyi rendszer irányításában, működtetésében.
Még bizonyos kiváló politikusok is, mint például a 19. századi amerikai elnök,
Andrew Jackson is tökéletesen megértették ezt az elképzelést, és emiatt hevesen
ellenezték bármilyen központi bank létrehozását. Sajnos befolyásuk nem volt elég
erős ahhoz, hogy megakadályozzák a jelenlegi központi tervezési rendszer létrejöttét
a bank- és pénzügyi szektorban, és ezen rendszer gazdaságra gyakorolt – múltbeli és
jelenlegi – negatív hatásait sem tudták megelőzni.212
Továbbá, ahogyan azt a közösségi választás elmélete jelzi, az előjogokkal rendelkező különleges érdekcsoportok és politikusok kihasználnának minden bizalmon alapuló monetáris rendszert, melyben az állam birtokolja a pénzkibocsátás monopóliumát. A politikusok szembesülnek azzal az ellenállhatatlan kísértéssel, hogy szavazatokat vegyenek a semmiből teremtett pénzeszközökön – egy olyan eszközön, melyet
a „politikai konjunktúra” elemzői már jellemeztek. Továbbá a pénz- és hitelbővítés
lehetővé teszi a politikusok számára, hogy saját költségeiket adókhoz folyamodás
nélkül fedezzék – melyek mindig népszerűtlenek és fájdalmasak. Ugyanakkor ezzel
az intézkedéssel, a pénz vásárlóerejének csökkenése a politikusok kezére játszik, mivel a jövedelemadók általában lépcsőzetesek. Ezen okokból kifolyólag kimondottan
fontos, hogy olyan monetáris rendszert találjunk, mint az itt javasolt rendszer, ami
megakadályozza a további állami beavatkozást a pénzügyi területeken. Mises ezt az
érvelést így foglalja össze:
Az árupénz használatának oka éppen a politikai befolyás megakadályozását szolgálja,
hogy az ne gyakorolhasson közvetlen hatást a pénzegység értékére. Az arany a pénz mércéje. Elsősorban azért, mert az elérhető mennyiség csökkenése vagy növekedése független a politikai hatalmak rendelkezéseitől. Az aranyalap megkülönböztető jellemzője az,
hogy az aranytermeléstől függően változik a pénz mennyisége.213
212 Így különösen kritikus szemmel kell tekintenünk Alan Reynolds, Arthur B. Laffer, Marc A. Miles

és más írókra, akik megpróbáltak egy hamis aranyalapot létrehozni, melyben továbbra is a központi bank játszaná a vezető szerepet a monetáris és hitelrendszerben, de az aranyra való hivatkozással.
Friedman megfelelően jellemezte ezt a hamis aranyalapot úgy, mint „a rendszer, amiben ahelyett, hogy
az arany volna a pénz, az arany egy árucikk lenne, melynek értékét a kormányok szabnák meg”. (Lásd
Friedman, „Has Gold Lost its Monetary Role?”, 36. oldal).
213 Mises, On the Manipulation of Money and Credit, 22. oldal.
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Következésképpen megfigyelhetjük, hogy egy aranyalapú, 100%-os tartalékkal működő intézmény jött létre a piacon résztvevő gazdasági szereplők millióinak döntése
alapján, egy hosszan tartó fejlődési folyamat során, és ez biztosítja azt az életbevágóan fontos lehetőséget, hogy minden kormány ellenőrizhető legyen a monetáris- és
hitelrendszerbe való beleavatkozását illetően.214
7. A javasolt rendszer a leginkább kompatibilis a demokráciával. A demokrácia egyik
kulcsfontosságú alapelve, hogy a nyilvános és közcélú tevékenységek finanszírozásának kérdése a politikai képviselők részéről megbeszélés és nyílt döntéshozatal
tárgyát képezze. A jelenlegi monopólium a pénzkibocsátást illetően – mellyel egy
hatósági szerv és egy részleges tartalékkal működő banki iparág rendelkezik – lehetővé teszi a vásárlóerő semmiből teremtését, ami az állam, bizonyos egyének és
vállalatok javát szolgálja, a társadalom egyéb részeinek megkárosítása mellett. Ezt
a lehetőséget leginkább a kormány használja ki, mely mint egy mechanizmust, saját költségeinek fedezésére fordítja anélkül, hogy a legalapvetőbb és politikailag
legköltségesebb megoldáshoz, az adók emeléséhez kellene folyamodnia. Habár a
kormányok megkísérlik ezt a finanszírozási mechanizmust úgy álcázni, mintha a
költségvetéseket „ortodox” módon finanszíroznák, és a deficit nem közvetlenül a
kibocsátott pénzből és hitelekből származna, gyakorlatban az eredmény hasonló
ahhoz, amikor bizonyos számú kincstári kötvényt bocsátanak ki, hogy a költségvetési
hiányt pótolják, majd ezeket később felvásárolják a központi és lakossági bankok saját
maguk által létrehozott új pénzen – ez az állami költségvetés közvetett pénzesítésének
folyamata. Továbbá hangsúlyoznunk kell, hogy az állampolgárok vagyonának rejtett
eltulajdonítása olyan folyamat, melyet a bizalmon alapuló infláció tesz lehetővé,
amiből nemcsak a kormányok, hanem a bankárokat maguk is profitálnak. Sőt, mivel a bankárok részleges tartalékkal dolgoznak és a kormányok nem kötelezik őket
arra, hogy a hitelexpanziót a lakossági szektorra fordítsák (kincstári kötvények vásárlásán keresztül), a bankok az állampolgárok tulajdonában lévő pénzegységek vásárlóerejének nagy részét szintén fokozatosan eltulajdonítják, míg pénzügyi mérlegeik jelentős pénzeszközök felhalmozódását mutatják. Ebben az értelemben, a
bankárok tiltakoznak a javaslat ellen, hogy eszközeik ilyen nagy hányadát fordítsák
a lakossági költségvetési hiány kiegyenlítésére, amit a két „bűntárs” egyikének az

214 Mises

The Theory of Money and Credit című művének 455. oldalán olvashatjuk:
„Így a fizetőképes pénz alapelvének két szempontja van: megengedő, mert jóváhagyja a piac választását az általánosan használt csereeszközt illetően. Működésképtelen azonban az állam pénzügyi
rendszerbe való beleavatkozásának megakadályozásában.”
Következésképpen, javaslatunkat megfelelőbbnek tartjuk a Monetary Constitutionalism iskoláénál,
amelynek követői szerint a jelenlegi problémákat a monetáris növekedésre és banki és pénzügyi piacokra vonatkozó alkotmányos szabályok megalkotásával igyekeznek megoldani. A monetáris alkotmányosság ugyanis nem szükséges a tiszta aranyalap és 100%-os kötelező tartalék mellett, ahogy a politikusok abbéli szándékát sem tudná megfékezni, hogy manipulálják a hiteleket és a pénzmozgásokat.
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érveléseként kell értelmeznünk a társadalmilag kártékony hitelexpanziós folyamat
ellen; olyan bűntársak, akik „tárgyalnak” egymás közt arról, hogy a „profitokból”
hogyan részesednek.
Ellentétben a fent említett rendszerrel, egy tisztán aranyalapon és 100%-os kötelező tartalékon nyugvó rendszer kötelezné az államokat arra, hogy teljes részletességgel meghatározzák kiadásaikat és bevételeik forrását, ami megakadályozná, hogy
az inﬂáción és hitelexpanzión keresztül elérhető rejtett ﬁnanszírozási forrásokhoz
folyamodjanak. Továbbá egy ilyen rendszer kizárná, hogy a magánbankárok az „inflációs adó” nagy részéből proﬁtáljanak. Maurice Allais a lehető legérthetőbben így
foglalta össze ezt:
Mivel a pénz bármiféle teremtése hasonló hatással van, mint egy valódi adó kiszabása volna mindenkire – akinek bevétele megcsappan az áremelkedések miatt, ami elkerülhetetlenül követi a pénzkibocsátás folyamatát – az ebből származó proﬁtot, ami tulajdonképpen
elég nagymértékű, vissza kellene juttatni az államhoz, így megakadályozva az adók teljes összegének csökkentését.215

Mindazonáltal feltételezünk egy sokkal kedvezőbb lehetőséget: azt, hogy az államnak fel kellene adnia a pénzkibocsátásban rejlő erejét, és így elfogadni az adókra
támaszkodás kötelezettségét ahhoz, hogy fedezze költségeit, amiknek teljesen átláthatónak kellene lenniük. A fentiek eredményeképpen az állampolgárok közvetlenül
érzékelnék a teljes ráfordított költséget és eléggé motiválva volnának ahhoz, hogy
minden hatósági szervet ellenőrzés alá vonjanak.
8. A javasolt rendszer elősegíti a nemzetek közötti békés, harmonikus kooperációt. Az
elmúlt két évszázad katonai konfliktusainak egy elemzése egyértelműen azt mutatja,
hogy számos háború, ami rombolóan hatott az emberiségre, teljesen megelőzhető lett
volna, vagy kevésbé ártalmassá lehetett volna tenni, ha nem az államok pénzügyekbe
való növekvő beleszólásáról lett volna szó, és végeredményben a hitelexpanzió
és pénzkibocsátás fölött megszerzett irányításról. Sőt, a kormányok elhallgatták
a katonai konfliktusok tényleges költségeit állampolgáraik előtt úgy, hogy ezen
költségek nagy részét inflációs folyamatokkal fedezték – ezt a megoldást az államok
minden katonai szükségállapot ürügyén abszolút büntetlenül alkalmazhatják. Ezért
magabiztosan állíthatjuk, hogy az infláció segítette a háborúk kialakulását: ha min-

215 Ugyanitt Maurice Allais a következőt említi, mint korunk egyik legkiáltóbb paradoxonját: annak

ellenére, hogy a nyilvánosság egyre inkább tisztában van a pénznyomtatás kormány általi használatának komoly veszélyeivel, az állampolgárok teljességgel érdektelenek a támogatás nélküli hitelexpanzió
által a részleges tartalékkal működő banktevékenység formájában megjelenő veszélyekkel szemben.
A spanyol Juan Antonio Gimeno Ullastres tanulmányozta az infláció adókra gyakorolt hatását, habár
sajnos a részleges tartalék miatti hitelexpanzió következményeit nem említi. („Un impuesto llamado
inflación”, Homenaje a Lucas Beltrán (Madrid: Editorial Moneda y Crédito, 1982), 803–823. oldal)
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den esetben azon nemzetek polgárai, akik háborúba keveredtek, tisztában lettek
volna a költségekkel, akkor vagy a hadiállapotok lettek volna időben megelőzhetőek
a demokratikus tárgyalássorozatokkal, vagy az állampolgárok követelték volna
kormányuktól a megoldást, még jóval az emberiség ellen elkövetett nagymértékű
pusztítás és rombolás bekövetkezte előtt. Így Ludwig von Mises szavaival élve:
„túlzás nélkül állíthatjuk, hogy az infláció egy nélkülözhetetlen szellemi eszköze a
militarizmusnak. Nélküle a háborúk és jóléti időszakok kihatásai gyorsabban és áthatóbban jelentkeznének, és a hadviselés hamarabb kezdődne.”216
Ugyanakkor egy tisztán aranyalapú és 100%-os kötelező tartalékú rendszer létrehozása egy egyedülálló, világszerte elterjedt valuta tényleges elfogadásának felelne
meg. Nem volna szükség nemzetközi központi bankra, így nem volna meg annak a
kockázata, hogy egy ilyen bank manipulálná a pénz- és hitelkészletet. Így élvezhetnénk egy egyedülálló, nemzetközi valutában rejlő minden előnyt, és nem kellene a
nemzetek feletti pénzügyi hatóságok tevékenységéből származó hátrányokkal szembesülni. Továbbá ez a rendszer nem ébresztene kételyeket a vonatkozó államok szuverenitásának elvesztését illetően, mivel minden nemzet és társadalmi csoport hasznot húzna a közös pénzegységből, amit senki nem irányít és nem manipulál. Tehát
egy tiszta aranyalapú és egy 100%-os kötelező tartalékkal működő rendszer a kölcsönös megelégedettség harmonikus törvényhozási keretrendszerén belül segítené a
nemzetközi gazdasági integrációt. Ez a keretrendszer továbbá minimalizálná a társadalmi konﬂiktusokat, így elősegítve a békét és a nemzetek közötti önkéntes kereskedelmet.

4. VÁLASZOK A PÉNZÜGYI REFORMOT CÉLZÓ JAVASLATUNKKAL
KAPCSOLATOS LEHETSÉGES ELLENVETÉSEKRE
Habár egyelőre nem született integrált, összefüggő és rendszerezett bírálat a bankreformra vonatkozó tervünket illetően,217 léteznek bizonyos elszigetelt, nem szisztematikus ellenvetések a 100%-os kötelező tartalékkal működő bankrendszer létrehozásával szemben. Most egyenként bemutatjuk és megválaszoljuk ezeket a kifogásokat.
1. „A bankok megszűnnének, mert elvesztenék létezésük okát és fő bevételi forrásukat.” Az effajta bírálat megalapozatlan, hiszen mindaz, amit a bankok elvesztenének
a 100%-os kötelező tartalék elfogadásával, az a lehetőség volna, hogy a semmiből
216 Ludwig von Mises, Nation, State and Economy: Contributions to the Politics and History of Our

Time (New York és London: New York University Press, 1983), 163. oldal; illetve Human Action, 442.
oldal.
217 „A kimerítő kutatás végül is nem szolgált eredménnyel bármilyen kiadott bírálat felfedésében, ebben az értelemben.” Walter Block, „Fractional Reserve Banking”, 31. oldal.
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teremtsenek kölcsönöket; vagyis az önkéntes megtakarítások megnövekedése
által okozott, támogatás nélküli kölcsönök vesznének csak el. A javasolt reform
lehetetlenné tenné a bankszektor, mint olyan számára, hogy mesterségesen
megnövelje a hiteleket és ezzel a pénzkészletet, amivel a gazdasági fellendülés és
recesszió folytonosan visszatérő körforgását idézi elő.
Jelentős számú teljesen törvényes tevékenységforma maradna arra, hogy fenntartsák a banküzletet, és a bankárok is folytathatnák tevékenységüket, így kielégítve az ügyfelek szükségleteit. Egy ilyen tevékenység lehetne a hitelközvetítés, ami
tartalmazza a pénzkölcsönzést, egy különbséggel: olyan anyagi fedezettel, amit az
ügyfelek megelőzőleg kölcsönöztek a bankoknak – nem látra szóló bankletétek.
Továbbá, ahogy a letéti bankok – 100%-os kötelező tartalékkal –, úgy az intézmények garantálhatnák a felügyeletet és a letéti kezelést, mialatt ezért a szolgáltatásért
a jóváírt piaci árat számolnák fel, és kombinálnák egyéb mellékes szolgáltatásokkal:
kiﬁzetések lebonyolítása, átutalások, ügyfelek műveleteinek nyilvántartása stb. Ha
ehhez még hozzáadjuk a pénz őrzését és az értékpapír-állomány kezelését, a páncélﬁókok bérlését stb., igencsak jó ötletet kapunk arra, hogy milyen kiterjedt törvényes
funkciókat láthatnának el a bankok továbbra is.
Így hát az a gondolat, hogy a 100%-os kötelező tartalék visszaállítása a magánbankok végzetét jelentené, alaptalan. Csak szerkezetüket és működésüket érintő
egyszerű módosításról volna szó, amely önmagában nem nyomasztó és nagymértékben szolgálja a fejlődést. Már említettük a viszontbefektetői alapok, 100%-os tartalékrátával működő letéti intézmények és ügyfeleik számára könyvelési és pénztári
szolgáltatásokat biztosító vállalatok rendszeréből álló bankrendszer spontán fejlődésének komoly lehetőségét. Ludwig von Mises szavaival zárjuk ezt a pontot:
Tisztán látszik, hogy a bizalmi alapon működő pénzeszközök betiltása semmi esetre sem
jelentené a bankrendszer halálos ítéletét, ahogyan azt időnként állítják. A bankok továbbra is megtartanák a hitelközvetítő szerepüket és a kölcsönzéshez szükséges átvételeket.218

Röviden: a bankok továbbra is számos tevékenységet folytathatnának, így kielégítve
ügyfeleik igényeit és cserébe törvényes profitot érhetnének el.
2. „A javasolt rendszer nagymértékben csökkentené az elérhető hitelmennyiséget, így megnövelve a kamatlábakat és akadályozva a gazdasági fejlődést.” Ez a
leggyakrabban hangoztatott népszerű kritika főként azon gazdasági szereplőktől
ered – üzletemberek, politikusok, újságírók stb. –, akik megengedhetik maguknak,
hogy a gazdasági rendszer külső és látható jellemzői szabadon befolyásolják őket.
Ezen ellenvetés szerint, ha megakadályozzuk, hogy a bankok a semmiből teremtsenek kölcsönöket, számos vállalat jelentősen nagyobb nehézségekkel találja majd

218 Mises,
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szemben magát a pénzellátás megszerzésekor, és így, egyéb feltételek azonossága
mellett, a kamatlábak megemelkednek és a gazdasági fejlődést akadályozó tényezők juthatnak érvényre. Ez az ellenvetés abból a tényből ered, hogy jelenleg a hitelexpanziónak köszönhetően, az üzletemberek könnyedén biztosítják a pénzellátást
szinte bármely befektetési projekthez, mindegy, milyen idegenszerűek is azok,
feltételezve, hogy a gazdaság olyan időszakban van, amikor a bankárok nem tartanak a kölcsöneik kiterjesztésétől. A hitelexpanzió megváltoztatta a „vállalkozói
kultúrával” összefüggő hagyományos szokásokat, melyek egy sokkal bölcsebb, felelősségteljesebb és körültekintőbb megfontoláson alapultak, mielőtt döntés született
volna egy befektetési projekt esetleges elindításáról.
Mindenképpen komoly hiba azt feltételezni, hogy a hitelek eltűnnének egy 100%os kötelező tartalékkal működő bankrendszeren belül, sőt épp ellenkezőleg, a bankok továbbra is kölcsönöznének tőkét, de csak olyan pénzalapokat, melyeket megelőzőleg és önkéntesen a gazdasági szereplők megspóroltak. Röviden tehát, a javasolt
rendszer garantálná, hogy csak a megspórolt pénzalapok kerülhessenek kikölcsönzésre. Az új berendezkedés így biztosítaná a jelenlegi és jövőbeni piaci áruk kereslete és kínálata közötti koordinációt, és ebből kifolyólag megakadályozná a mélyreható
rossz megoldásokat, melyek a jelenlegi bankrendszerből származnak, és amelyek végül is gazdasági válságokhoz és recesszióhoz vezetnek.
Az az elképzelés továbbá, hogy a mostani rendszeren belül a befektetésre szánt
kölcsönalapok túlléphetik a társadalom önkéntes megtakarításait, tévedés. Amint
tudjuk, a már meglévő megtakarítás mindig egyenlő a befektetéssel, és ha előzetesen a bank gyorsabb ütemben biztosít kölcsönöket – hitelexpanziós folyamat útján –,
mint az önkéntes megtakarítás mértéke, a vállalkozók egyszerűen hajlamosak lesznek együttesen tévedni, és szétosztani a társadalom által megspórolt hiányos, valódi forrásokat az olyan túlméretezett befektetési projektekre, melyeket soha nem fognak tudni sikeresen teljesíteni.
Így hát ez a második ellenvetés megalapozatlannak mondható: 100%-os kötelező
tartalékkal a bankok továbbra is kikölcsönözhetnék a megtakarításokat, míg a vállalkozók arra törekednének, hogy a megtakarított pénzalapokba fektessenek egy jóval
bölcsebb, megfontoltabb, reálisabb módon. Ha az üzletemberek a kezdetektől fogva
nagyobb akadályokba ütköznének bizonyos vállalkozói projektek ﬁnanszírozásakor,
az effajta nehézségek logikus manifesztációi volnának a piaci mechanizmusoknak,
melyek időben képesek volnának leállítani a nem jövedelmező befektetési projektek
beindítását, így elkerülve azok megfontolatlan és koordinálatlan végrehajtását, melyet a jelenlegi rendszer a hitelek fellendülésekor előmozdít.
Ami a kamatlábakat illeti, semmi sem utal arra, hogy a javasolt rendszeren belül
hosszú távon magasabbá válnának, mint jelenleg. Sőt, a kamatláb végtére is a gazdasági szereplők szubjektív időpreferencia-értékelésétől függ. Modellünkben a gazdasági szereplőket nem érintené a beruházási javak masszív eltékozlása, ami együtt jár
a visszatérő gazdasági recessziókkal. Továbbá világos az is, hogy azonos feltételek
mellett, az általunk javasolt rendszerben a kamatláb jellemzően viszonylag alacsony
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volna, mivel a pénz vásárlóerejének várható fejlődésére vonatkozó jutalék legtöbbször negatív lenne. Továbbá a kockázati tényező az egyes speciális befektetési projektek ingatagságától függene, és egy gazdasági recessziók nélküli időszakot követően szintén csökkenne. Így arra következtethetünk, hogy abszolút semmiféle elméleti
alapja nincs annak a feltételezésnek, miszerint a kamatlábak magasabbak lennének a
javasolt rendszeren belül, mint most. Épp az ellenkezője volna igaz: igencsak komoly
okunk van hinni abban, hogy mind névleges, mind valódi értékét tekintve a kamatlábak alacsonyabbak lennének, mint amihez jelenleg szokva vagyunk.219
Így tehát egy színarany alapú, 100%-os kötelező tartalékból álló rendszer nem
gyöngítené a gazdasági fejlődést. Valójában egy ilyen rendszer egy stabil, folyamatos fejlődési modellt eredményezne, mely mentes volna a körkörös gazdasági
ciklusok hatásaitól, amikhez nehezen, de hozzászoktunk, és amik sajnos magukban
hordozzák a társadalom egyébként is igencsak hiányos forrásainak rendszeres rossz
befektetéseit, amik pedig komolyan károsítják a fenntartható gazdasági fejlődést és
a harmonikus társadalmat.
3. „A javasolt rendszer büntetné azokat, akik hasznot húznak a jelenlegi banki és
pénzügyi rendszerből.” Érveltek már azzal, hogy a javasolt rendszer igazságtalanul
büntetné mindazokat, akik profitálnak a jelenlegi pénzügyi és bankrendszerből.
Fő haszonélvezői közt elsőként kell említenünk a kormányt, mely, mint tudjuk, sikerrel finanszírozza kiadásait – közvetlenül és közvetetten – a hitelexpanzión keresztül, anélkül, hogy a politikailag fájdalmasnak ítélt adóemelésekhez folyamodna. Másodsorban említhetjük magukat a bankárokat – akik ugyanazokkal az eljárásokkal szedik meg magukat, mint a kormányok, közvetlenül és magánúton –, és
a letéttulajdonosokat, ha letétjeik után kamatot kapnak és „nem fizetnek” a bankok
által elvégzett mellékes szolgáltatásokért.220
Mindemellett azok, akik ezt az ellenvetést hangoztatják, nem számolnak azzal,
hogy a feltételezett „proﬁt” meghatározó része, amit az egyének a bankrendszertől
nyernek, nem jelent valódi nyereséget. Sőt, helytelen amellett érvelni, hogy a letéttulajdonosok jelenleg alapvető előnyöket élveznek – pénztárosi, kiﬁzetési és számlavezetési szolgáltatások formájában –, anélkül, hogy ﬁzetnének azokért, mivel a le219

Például, tételezzük fel, hogy a gazdaság átlagosan körülbelül 3 százalékos növekedést produkál évente, és a pénzkészlet – a világ aranykészlete – 1,5 százalékkal emelkedik. Ilyen körülmények
között, nagyon csekély, 1,5 százalékos deflációnak leszünk tanúi évente. Ha a kamatláb valódi piaci értéke 4 százalék – a természetes érték 3 százalék és a kockázati összetevő 1 százalék –, a névleges kamatláb évente körülbelül 2,5 százalék lesz. Egy korábbi lábjegyzetben ezt az értéket még alacsonyabbra becsültük a népességnövekedés miatt és a pénzkeresletben tapasztalható állandó, hosszan tartó alacsony emelkedésnek köszönhetően.
220 Versenyképes körülmények között az előnyöket részben a részlegesen támogatott banki kötelezettségek viselői élvezik, akiknek a nyeresége a közvetlen kamatbefizetésekből vagy a csökkentett
banki szolgáltatási költségekből vagy ezek kombinációiból adódik. (Selign, „Are Banking Crises a
Free-Market Phenomenon?”, 3. oldal).
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téttulajdonosok valójában saját maguk viselik ezen előnyök minden költségét – nyíltan vagy burkoltan.
Ami a gyakran letéteken keresztül elérhető közvetlen kamatokat illeti, az ilyen
kiﬁzetések általában a letéttulajdonosok pénzegységeinek vásárlóerejében tapasztalható csökkenés által kompenzálódnak. A javasolt rendszeren belül, mely magában
foglal egy 100%-os kötelező tartalékot, a letétbe helyezett pénzek vásárlóereje nemhogy nem csökkenne, de – amint azt láttuk – fokozatosan és állandóan növekedne.
Ez a hatalmas előny, melyet minden állampolgár élvezhetne, jelentősen előrébbvaló volna a feltételezett „előnyhöz” képest, amit a közvetlen kamatok jelentenek, melyek nehézkesen kompenzálják a pénz leértékelését. Manapság, az esetek többségében, a letétekre vonatkozó reálkamatláb – a pénz vásárlóerejének csökkenésének
levonása után – majdhogynem nulla vagy negatív értéken zárna.
Egy tisztán aranyalappal és 100%-os kötelező tartalékkal létező társadalomban
minden állampolgár nyerne a pénz vásárlóerejének fokozatos és állandó növekedésén. Reál-megtakarításaik után kapnának kamatokat, és nyíltan, közvetlenül volnának kötelezve az általuk választott és igénybevett banki szolgáltatások megﬁzetésére. A javasolt rendszer így általában jóval előnyösebb lenne az emberek számára,
mint a jelenlegi pénzügyi és bankrendszer.
Az, hogy a kormányok és bankárok nem lennének képesek továbbra is hasznot
húzni a jelenlegi rendszerből, pozitív eredmény lenne, mely elsőrendű bizonyítéka
volna az általunk javasolt rendszer helyességének. Fentebb már hangsúlyoztuk annak
fontosságát, hogy a kormányokat meg kell akadályozni abban, hogy az inﬂációt és a
hitelexpanziót használják rejtett módon. Továbbá nem győzzük ismételni, a bankok
kölcsön- és letétkibocsátási jogának zavaros jogi alapját és káros következményeit.
4. „A 100%-os kötelező tartalék az állami beavatkozásra példa és veszélyezteti a felek ügyletkötési szabadságát.” A modern, szabad bankrendszer, a részleges
tartalék mellett kiállók gyakran érvelnek azzal, hogy a 100%-os kötelező tartalék a
„libertariánus” álláspont szerint elfogadhatatlan, a felek ügyletkötési szabadságának
korlátozására, és különösen a letéttulajdonosok azon képességének korlátozását jelenti, hogy szabadon kössenek üzletet bankárjaikkal, mely által a letéttulajdonosok
beleegyeznek abba, hogy szabadon nyitnak látra szóló letéti számlákat, melyek
csak részleges tartalék alapján vannak fenntartva. Az első három fejezetben láttuk,
hogy a látra szóló letétekre vonatkozó 100%-os kötelező tartalék egyáltalán nem
jelentene tűrhetetlen állami beavatkozást – „rendelkezések útján való jogalkotást” a
hayeki terminológia szerint. Ehelyett, csupán a hagyományos tulajdonjogi alapelvek
természetes alkalmazását képviselné a rendhagyó pénzügyletekkel szemben –
„dologi vagy anyagi jog”, a hayeki terminológiában.221
221 „A szabadpiac nem a csalás vagy bármilyen más tolvajlás büntetlen elkövetését jelenti. A kritikával ellentétben a 100%-os tartalék bevezetése nem mint önkényes adminisztratív állami pénz, hanem mint a magántulajdon elsikkasztása elleni általános jogi védelem jelenne meg.” (Rothbard, Man,
Economy, and State, 709. oldal)
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Továbbá két fél önkéntes ügyletkötési döntése és annak hiánytalan ismerete – ami
egyébként általában nem jellemző a jelenlegi pénzügyi és bankrendszerre – szükséges feltételei a törvényes működésnek, de önmagukban nem elegendőek a hagyományos jogi alapelvek törvényességének garantálásához. Valójában, ha egy harmadik
fél kárt szenved el egy ilyen szerződésből kifolyólag, az ügyletkötés szabályellenes,
érvénytelen és hatálytalan, mert sérti a közrendet.222
A könyvben közölt elemzés szerint pontosan ennek a törvényességnek a hiánya
jellemzi a részleges tartalékkal működő banktevékenységet. Ez a gyakorlat teret nyit
a további (pótlólagos) ﬁzetési eszközöknek, az állampolgárok kárára, akik ezt úgy
érzékelik, mint pénzegységeik vásárlóerejének csökkenését,223 ami nagymértékben
félrevezeti a vállalkozókat is, és ez ahhoz vezet, hogy ott és akkor fektetnek be, ahová és amikor nem akarnak. Ez okozza a felvirágzások és visszaesések visszatérő
körkörösségét, amik komoly emberi, gazdasági és társadalmi veszteségekkel járnak.
Végül ellent kell mondanunk annak a gyakran hallott érvelésnek224 is, amely
azon a kijelentésen alapul, hogy a gazdasági szereplők nem hajlandóak önkéntesen
létrehozni egy 100%-os kötelező tartalékon nyugvó bankrendszert, és hogy hajlanAhogyan azt Jevon is kijelenti:
„A jogállamiság általános szabályaként tartják számon, hogy bármilyen nem létező átruházás vagy
áruk rendelkezésre bocsátása nem végrehajtható”, és ezt az általános szabályt csak fiktív pénzhelyettesítők kizárása esetén vizsgálhatják felül. Ezután a bankok szabadon, de a 100%-os tartalékok elhagyása nélkül működhetnének tovább.” (Jevons, Money and the Mechanism of Exchange, 211–212. oldal)
222 Ugyanezért volna érvénytelen egy olyan szabad és önkéntes ügyletkötés, melyben két fél megállapodik abban, hogy az egyik fizet a másiknak azért, hogy az meggyilkoljon egy harmadik félt. Ez szintén sértené a közrendet és károsan hatna az érintett harmadik félre. A szerződés érvénytelen és hatálytalan volna, még félrevezetés vagy csalás hiányának esetén is, és akkor is, ha mindkét fél akaratlagosan
és a körülmények teljes ismeretében kötné is meg a szerződést.
223 Nem a vásárlóerő abszolút értékének csökkenésére utalunk, hanem annak relatív csökkenésére,
tekintettel a növekedésre, ami a 100%-os tartalék mellett működő bankrendszerben elvárható a vásárlóerőt illetően. Továbbá a jelenlegi banki gyakorlat következményei – ebben a tekintetben – hasonlóak a
pénzhamisításéhoz, ami olyan tevékenység, amit mindenki szerint büntetni kellene mint közrendet sértő tevékenységet – még ha egyénileg lehetetlen is annak áldozatait azonosítani.
224 Juan José Toribio Dávila ezt a bíráló érvelést, egyebek közt a „Problémas Éticos en los Mercados
Financerios” című munkájában tárja elénk. Toribio Dávila továbbá amellett is érvel, hogy egy stabil
monetáris politika bármilyen tartalékráta mellett elérhető volna, miközben nem veszi figyelembe a központi tervezés elméleti lehetetlensége mögött megbújó tényezőket általában, nevezetesen annak alkalmazását a pénzügyi szektorban. Ezek a tényezők igazolják a bankárok abbéli képességének és akaratának hiányát, hogy megfelelően kalkulálják a pénzszükségletet és szabályozzák az ellátást, aminek feltehetően ki kellene elégítenie az igényeket. Toribo Dávila megfeledkezik a mélyreható diszkoordináló
hatásokról is, amiket a pénzkészlet bármilyen, hitelexpanzió formájában történő növekedése – azaz a
támogatás nélküli reálmegtakarítás – okoz a termelési szerkezetben. Végül pedig nyilvánvaló, hogy
kapcsolat van a 100%-os kötelező tartalék és a pénzügyi intézmények működésének etikája között.
Nyilvánvaló, és nemcsak a túlfűtött hitelexpanziós spekuláció által okozott erkölcsileg elítélendő viselkedésmódok, hanem az alapján a megkérdőjelezhetetlen tény alapján is, miszerint a gazdasági válságok és recessziók a látra szóló letétekre vonatkozó 100%-os kötelező tartalék fenntartását megkövetelő erkölcsi alapelvben gyökereznek.
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dóságuk hiányát az a tény bizonyítja, hogy manapság szabadon kiegyezhetnének egy
hasonló elrendezéssel – de nem teszik – a bankok által kölcsönzött széfek használatával. Ezen érveléssel szemben, ki kell emelnünk, hogy a széfszolgáltatások nem
állnak összeköttetésben az ügyletkötéssel, ami a helyettesíthető áruk, mint például a
pénz, szabálytalan letétbe helyezését irányítja – inkább kapcsolódnak a tipikus szabályos letétszerződésekhez a speciﬁkus árukat illetően. Továbbá a széfüzlet – ami
tartalmazza az ügyfelek költségeit és nézetük szerint nem szolgál a monetáris banki
letétszerződésekkel megegyező szolgáltatásokkal – soha nem fog tudni igazán versenybe szállni a jelenleg részleges tartalékkal működő rendszerrel. Valójában a bankok manapság közösen ﬁzetnek kamatot a letétek után – ami azok nem megfelelő
használatát feltételezi. Továbbá a bankok értékes szolgáltatásokat kínálnak közvetlen költségek nélkül, ami lehetővé teszi, hogy az önkéntes letétszerződések – amik
tartalmazzák a 100%-os tartalékot – versenybe szálljanak és felvirágozzanak, különösen egy inﬂációhajtotta környezetben, amiben a pénz vásárlóereje folyamatosan
csökken. Egy nagyon hasonló ellenérv az állam által a fogyasztóknak nyilvánvaló közvetlen költségek nélkül kínált közhasznú javakat vitatja: hírhedten nehéz egy
szabad piacgazdaságon belül egy magánvállalatnak azonos szolgáltatásokat piaci
áron tervezni és felvirágoztatni, köszönhetően az állami hivatalok helyzetéből fakadó igazságtalan, privilegizált versenyhelyzetben. Ezek a hivatalok „ingyen” előnyöket kínálnak az állampolgároknak és komoly veszteségeket okoznak, amiket végül is
beﬁzetett adókkal, az állami költségvetésen keresztül mi fedezünk – inﬂációs adó.225
5. „A pénzügyi »innovációk« elkerülhetetlenül előidézik a részleges tartalékkal működő banktevékenység feltámadását.” Ezen érv szerint bármilyen jogi intézkedés,
amely a részleges tartalék megszüntetésére és a látra szóló letétekre vonatkozó 100%os kötelező tartalék létrehozására irányul, elégtelen lesz; az effajta intézkedések végül
mindig megkerülhetőek lesznek olyan új üzletformákkal és pénzügyi „innovációk”
segítségével, amelyek a törvény megkerülésével vagy anélkül, így vagy úgy, a
részleges tartalékú banki tevékenységekhez hasonló végeredmény felé hajlanak
majd. Ahogyan azt Hayek már 1937-ben állította:
A rendszer kezdeményezői közül a kritikusabbak legtöbbje helyesen jegyezte meg, hogy
a banktevékenység egy szétterjedő jelenség, és a kérdés az, hogy vajon ha megakadályoz-

225 Továbbá Hülsmann szerint:

„A monetáris címek és a részleges tartalékú kötelezvények közti zavar az úgynevezett Greshamtörvényt lépteti életbe. Képzeljünk el egy potenciális banki ügyfelet, akinek kétféle letéttípust ajánlanak
fel: úgy gondolja, mindkét letét ugyanazokat a szolgáltatásokat kínálja. Az egyetlen különbség, hogy az
első típusú letétért fizetnie kell, a másikért pedig nem – vagy ráadásul kifizetést kap érte. Természetesen
nem lesz jótékony bankárával szemben, és a második felajánlott típust fogja választani. Amikor a tiszta
pénzeket és a részleges tartalékú kötelezvényeket összekeverjük, utóbbi ki fogja szorítani előbbit a piacról.” (Hülsmann, „Has Fractional-Reserve Banking Really Passed the Market Test?”, 408–409. oldal)
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zuk, hogy hagyományos formájában jelenjen meg, nem azt érjük-e el, hogy más, nehezebben kontrollálható formát vesz fel.226

Hayek Peel 1844-es törvényét idézte mint a legszámottevőbb precedenst. Mivel
azok, akik bevezették ezt a törvényt, figyelmen kívül hagyták a látra szóló letétekkel
kapcsolatosan a 100%-os tartalék létrehozását, onnantól kezdve a monetáris expanzió
leginkább letétek formájában jelent meg, nem pedig bankjegyek formájában.227
Mindenekelőtt, még ha ezt az érvelést megalapozottnak találnánk is, akkor sem
szolgálna még egy csöppnyi érvként sem az ideális cél elérésére tett próbálkozás során: a látra szóló letétekkel kapcsolatos hagyományos magán-tulajdonjogi alapelvek
megfelelő meghatározását és védelmét. Valójában, számos más kontextusban, például bűnügyi tevékenységek esetében láthatjuk, hogy bár szakmai szempontból gyakran igencsak nehéz megfelelően alkalmazni és megvédeni a vonatkozó hagyományos
jogi alapelveket, az erőfeszítést mégis meg kellene tenni, hogy megfelelően határozzák meg és védjék a jogi kereteket.228
Ráadásul – ellentétben néhányak véleményével – a részleges tartalékkal működő
banktevékenység nincs annyira jelen mindenütt, hogy lehetetlen volna harcolni ellene a gyakorlatban. Igaz, hogy könyvünkben különböző jogi formákat vizsgáltunk
meg, amelyek a törvény megkerülésével úgy születtek, hogy palástolják a szabálytalan bankletéteket és egyéb ügyletkötéseket. Érintettük a névleges érték visszavásárlásáról szóló szerződéssel rendelkező műveleteket; különböző tranzakciókat
„amerikai” eladási opciókkal, úgynevezett határidős „letéteket”, melyek a gyakorlatban valódi látra szóló letétekként működnek, és látra szóló letéteket, melyeket
a letétek esetében teljességgel irreleváns életbiztosítási intézményen keresztül köt-

226 Hayek, Monetary Nationalism and International Stability, 82. oldal.
227 Mindemellett el tudjuk képzelni, hogy milyen más lett volna az elmúlt 150 év gazdasági történel-

me, ha a Peel-törvény nem hagyta volna el a 100%-os kötelező tartalékot. Egyébként Hayek már érvelt
amellett, hogy lehetetlen radikálisan elválasztani a különféle eszközöket, amik a pénzt mint általános
csereeszközt képviselhetik, így csak különböző mértékű likviditási kontinuum lenne jelen, ami tovább
bonyolítaná azt, hogy az itt védelembe vett jogi alapelveket betartják-e vagy sem. Ezt nem igazán tartjuk helytálló érvnek. Menger szerint mindig is lehetséges megfelelő különbséget tenni a pénz és más,
magas likviditású értékpapír között, ami, mindemellett nem képvisel azonnali, általánosan elfogadott
csereeszközt. A két árutípus közti megkülönböztetés abban a tényben gyökerezik, hogy a pénz nemcsak
magas likviditású értékpapír, hanem ez az egyetlen tökéletesen fizetőképes áru. Így az emberek igényt
tartanak rá, még akkor is, ha nem jutnak birtoklásáért kamatokhoz, míg más, átmeneti, likviditás nélküli értékpapírok birtokosai igényt tartanak a kamatokra. Az alapvető különbség a pénz és más mellékes „eszköz” között a tökéletes fizetőképességben rejlik – azaz a tökéletes, azonnali elérhetőség hiánya.
Gerald P. O’Driscoll, „Money: Menger’s Evolutionary Theory”, 601–616. oldal.
228 Például lehetséges gyilkosságot elkövetni olyan kifinomult mérgekkel, melyek nem hagynak
nyomot, így komolyan akadályozzák a bizonyítékok összegyűjtését a gyilkosság valódi forrásának és
természetének vizsgálatakor. Miközben senkinek nincs kétsége afelől, hogy egy gyilkosság az alapvető
jogi alapelvek megsértése, és minden eszközzel meg kellene próbálni megakadályozni és megbüntetni.
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nek. Ezen üzletformák speciális kombinációja és bármely más hasonló forma vagy
kombináció, amely a jövőben létrejöhet, könnyedén beazonosítható és osztályozható a polgárjogon és a büntetőjogon belül, ahogyan jelen fejezet második részében
jeleztük már. Mivel viszonylag könnyű bármely pártatlan ügyvédnek vagy megﬁgyelőnek megítélnie, hogy a művelet lényege megengedi-e az előzetesen letétbe
helyezett pénzalapok bármikori visszaigénylését, és hogy az emberi viselkedés azt
mutatja-e, hogy a résztvevők tiszteletben tartják-e a pénzköveteléseket, azaz általánosan elfogadott csereeszközöket, melyek akadálytalanul hozzáférhetőek – azaz
ﬁzetőképesek – bármikor.
Ezenfelül teret hódított új üzletek és „szerződéskötések” létrehozása annak érdekében, hogy megkerüljék az alapvető jogi elveket, melyeknek irányítaniuk kellene a banktevékenységeket abban a környezetben, melyben a gazdasági szereplők
képtelenek voltak azonosítani annak mértékét, hogy az effajta „újdonságok” törvényellenesek és komoly károkat okoznak a gazdaságnak és a társadalomnak. Ha mostantól az igazságügyi és állami hatóságok tisztán azonosítják a könyvünkben elemzett problémákat, sokkal könnyebb lesz ellensúlyozni a pénzügyi szektorban felmerülő normaszegő viselkedésmódokat. Nem meglepő, hogy Peel 1944-es törvényét
aránytalan bankletétbővítések követték, mivel abban az időben még nem volt általánosan elfogadott a közgazdasági gondolkodók között az a nézőpont, hogy a bankjegyek és bankletétek természetüket és hatásukat tekintve teljesen azonosak. Peel törvénye nem érte el célját, mivel a részleges tartalékú banktevékenységre „mindenütt
jelen lévőként” tekintett, s pontosan azt nem vették észre, hogy a bankjegyek és a letétek ugyanolyanok és ugyanazokat a gazdasági hatásokat váltják ki. Ezzel szemben,
a mai gazdasági elméletet olyan analitikus eszközökkel ruházza fel a bírókat, amelyek rávezetik őket a bűnös viselkedések és a jogi szabályozások helyes megítéléséhez, tekintettel minden „kétes” ügyre, ami a gyakorlatban felmerülhet.
Végül pedig fontos tisztáznunk a pénzügyi piacon belüli „innováció” és az úgynevezett „pénzügyi innovációk” közötti különbséget, illetve a technológiai és vállalkozói innovációk fogalmát, melyeket az ipari és kereskedelmi szektorokon belül
vezettek be. Minden, a kereskedelmen és az iparon belül sikeresen elfogadott és alkalmazott technológiai és vállalkozói innovációt örömmel kellene üdvözölni a kezdetektől, hiszen ezek a változások növelik a termelékenységet, és jobban kielégítik
a fogyasztók igényeit a pénzügyi szektorban. Ott, ahol a tevékenységeknek mindig
egy stabil, megjósolható jogi alapelvek változatlan szerkezetén belül kellene végbemenniük, az „innovációkra” az elején azonban kritikusan kellene tekintenünk. A
banki és pénzügyi szférán belül az innovációkat pozitívan ítélnék meg, ha például új számítógépes berendezést és szoftvert, elosztási csatornákat stb. tartalmaznának. Azonban amikor az „innovációk” közvetlenül befolyásolják az alapvető jogi
elvek szerepét, mindenképpen – a teljes piac működéséhez szükséges – sérthetetlen alapelvek szerint kellene működniük; hisz ezek a változások súlyos gondokat is
okozhatnak a társadalomnak, aminek ellen kellene állniuk ezeknek. Rossz megoldás
ezeket „pénzügyi innovációnak” nevezni, ami végül is a csalások palástolására és
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a piacgazdaság egészséges működéséhez elengedhetetlen általános jogi alapelvek
megkerülésére lett kitalálva.229
A pénzügyi termékek idomulnak a különféle ügyletkötési típusokhoz, melyeket
hagyományosan törvényi keretek között dolgoztak ki. Ezen típusok alapvető struktúrája nem változtatható meg a legalapvetőbb jogi elvek megsértése nélkül. Ebből
következik, hogy az „új” pénzügyi termékek bevezetésének egyetlen elképzelhető
módja a törvényes, létező jogi szerződések kombinációinak létrehozása – bár az újítás lehetőségei e téren igencsak korlátozottak. Ugyancsak emlékeznünk kell, hogy
számos esetben az „innovációkat” a kormányok ﬁskális telhetetlensége és az általuk
minden történelmi időszakban bevezetett ﬁskális jogalkotás erőszakolja ki. Számos
esetben, az ilyen „innovációk” az adóﬁzetés lehető legmesszemenőbb csökkentését
célozzák és a lehető legkülönösebb, legkierőszakoltabb és bonyolult, jogilag természetellenes üzletformákhoz vezetnek. Ezen a ponton, a hagyományos jogi alapelvek
megszegése már csak egy lépés távolságra van,230 és a tapasztalat azt mutatja, hogy
a részleges tartalékkal működő banktevékenység kínálta magas nyereségre való
beﬁzetés csábereje sokakat arra sarkall, hogy habozás nélkül megtegyék ezt az
egyetlen lépést. Így hát elengedhetetlen, hogy ezen a területen – tekintettel a hagyományos jogi alapelvek megszegésére – fenntartsuk állandó, szigorú éberségünket és
védelmet biztosítsunk.
6. „A javasolt rendszer nem hagyná a pénzkészletet a gazdasági fejlődéssel megegyező arányban növekedni.” A gazdasági szereplők kezdenek hozzászokni a
jelenlegi inflációs környezethez, és úgy hiszik, a gazdasági fejlődés lehetetlen adott
mennyiségű hitelexpanzió és infláció nélkül. Különböző közgazdaságtani iskolák
magasztalták a hatékony kereslet emelkedését is, és hajlamosak erősíteni – a népszerű
– inflációhoz való folyamodást. Mindemellett, ahogyan a gazdasági résztvevők
hozzászoktak az inflációs környezethez, úgy szoknának hozzá ahhoz a rendszerhez,
amiben a pénzegység vásárlóereje fokozatosan és folyamatosan emelkedne.

229 Vannak

olyan pénzügyi innovációk, amik – mint a felvásárlási ajánlatok – törvényes funkciót
töltenek be a piacon, és önmagukban nem sértenek semmilyen jogi alapelvet, de a részleges tartalékkal működő banktevékenység és a valódi támogatás nélküli hitelexpanzió során korrumpálódnak. Luis
Barrallat La banca española en el año 2000: un sector en transición (Madrid: Ediciones de las Ciencias
Sociales, 1992) című könyvében jelenik meg (172–205. oldal) egy rövid, tömör, ugyanakkor átfogó és
mélyreható elemzés a pénzügyi „innovációkról”, amelyek a „pénzügyi szabályozatlanság” elnevezésű folyamatból – ami alapvetően magában foglalta a pénzügyi szektor hagyományos jogi alapelveinek
való megfelelés mértékének csökkentését – nőtték ki magukat. Ki kell emelnünk, hogy számos pénzügyi „innováció” a lázas spekuláció termékeny környezetében veti fel fejét – lásd megalapozatlan bővelkedés – a hitelexpanzió egy következményeként – amit meg a részleges tartalék mozdít előre.
230 Ez csak egy újabb példa, ami tökéletesen illusztrálja a gyors lefolyású, korrumpáló hatásokat,
amiket az állami beavatkozás okoz a fiskális és gazdasági politikában az anyagi vagy dologi jog jogcímén, a társadalmi szokásokra és az igazságérzetre vonatkozóan.
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Itt ismét fontos különbséget tennünk a „deﬂáció” – és „inﬂáció” – kétféle jelentése között, melyeket gyakran összekevernek az elméleti viták és elemzések során.
A deﬂáció utalhat egyrészt a pénzkészlet abszolút hanyatlására vagy csökkenésére,
másrészt arra az eredményre, amit ez a csökkenés általában – de nem mindig – magával hoz, azaz a pénzegységek vásárlóerejének növekedésére, vagy más szóval, az
általános árszínvonalban tapasztalható esésre. A tiszta aranyalapú és 100%-os kötelező tartalékot magában foglaló, javasolt rendszer biztosan teljesen érzéketlen lenne
ezekre a csökkenésekre, így megakadályozná a deﬂációt mint a pénzkészlet csökkenését, amit a jelenlegi „rugalmas monetáris rendszer” nem tud garantálni, ahogyan
erre a gazdasági válságok újra meg újra ﬁgyelmeztetnek bennünket.231
Ha a „deﬂáció” alatt a pénzegységek vásárlóerejének általános árszínvonalbeli
csökkenését értjük, világos, hogy az általános gazdasági termelékenység gyorsabban növekedett, mint a pénzkészlet. Az ilyen „deﬂáció” jelen volna az általunk javasolt monetáris rendszerben. Fentebb bemutattuk a gazdasági fejlődés ezen modelljét, ami nemcsak azt az óriási előnyt biztosítja, hogy megelőzi a gazdasági válságokat és recessziós időszakokat, hanem hozzájuttat minden állampolgárt a gazdasági
fejlődés előnyeihez azáltal, hogy fokozatos és állandó növekedést serkent mindenki
pénzegységeinek vásárlóerejében, amivel párhuzamosan az emberek pénzszükséglete csökken.
Észre kell vennünk, hogy a javasolt rendszer nem garantálná a pénzegységek
változatlan vásárlóerejét. Ez egy megvalósíthatatlan cél, és még ha elérhetővé is válna, nem szolgálna semmiféle más előnnyel, mint hogy eltörölné a prémiumot, ami
benne foglaltatik a kamatlábban, a pénz jövőbeli vásárlóerejétől függően. Azonban,
ebben a tekintetben csak az a fontos, hogy a gyakorlatban a gazdasági szereplők
képesek legyenek könnyedén megjósolni a pénz vásárlóerejének fejlődését, és ezt
számításba vegyék, amikor döntéseket hoznak. Elegendő volna megelőzni a hitelezők és adósok közti hirtelen, indokolatlan bevétel-újrafelosztást, ami a múltban mindig a hitelexpanziót vagy a monetáris sokkok kísérője volt, amiket a gazdasági szereplők sajnos nem láttak előre.
Olyan érv is elhangzott már, hogy ha a fémpénzkészlet kevésbé hirtelen növekszik, mint a gazdasági termelékenység, a pénzegység vásárlóerejének ebből fakadó
növekedése – vagy az árszínvonal csökkenése – bizonyos körülmények között akár

231 Az 1987. októberi tőzsdekrach után a központi bankok által a rendszerbe vezetett masszív likvi-

ditással ideiglenes hitelmegszorítások következtek. Ennek ellenére, a rákövetkező gazdasági recesszióban (1990–1991), a központi bankok nem jártak sikerrel abban, hogy meggyőzzék a gazdasági szereplőket az új pénzek kölcsönvételéről, még ha a kamatlábak történelmien alacsony szinteken voltak
is (2–3 százalék az Egyesült Államokban). 2001-ben a japán monetáris hatóságok csökkentették a kamatlábat 0,15 százalékra, anélkül hogy az előre megjósolt expanziós hatást kiváltották volna. Később a
történelem megismételte önmagát, a 2001–2002-es tőzsdekrachban, a Fed által rögzített kamatláb 1%
lett. És ismételten történelmi alacsony szinten, 0–0,25% volt rögzítve 2008 végén mint a gazdasági világválságra adott elkeseredett reakció.
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túl is lépheti a társadalmi időpreferencia rátát, amit a kamatláb piaci rátája tartalmaz.232 Habár a társadalmi időpreferencia ráta függ az emberek szubjektív értékelésétől, és így fejlődését elméletileg nem lehet előre megállapítani, észre kell vennünk,
hogy ha nagyon alacsony szinteket ér el a társadalom megtakarítási tendenciájának
alapvető emelkedése miatt, a fenti hatás alkalomszerűen megjelenik. Azonban, a piaci kamatlábaknak semmilyen körülmények között nem kellene elérniük a zéró értéket, főleg nem kellene negatív tartományba esni. Mindenekelőtt a jól ismert Pigouhatás válik magától értetődővé: a pénzegység vásárlóerejének növekedése növeli
a gazdasági szereplők által birtokolt reálkészpénzmérleg értékét, akiknek vagyona
tényleges értékben fog növekedni, és akik növelni fogják fogyasztásukat, így nyomva vissza az időpreferencia társadalmi arányát.233 Továbbá a vállalkozók mindig találnak majd ﬁnanszírozási megoldást egy pozitív kamatlábon keresztül, minden befektetési projekthez, amik az elvárt számviteli proﬁtot generálják a piacon bármikor
uralkodó arány túllépésével, bármilyen alacsony is legyen az. Észben kell azt is tartanunk, hogy a piaci kamatlábak fokozatos csökkentései a tőkejavak és befektetési projektek jelenlegi árát felvihetik: egy 1-ről 0,5%-ra való csökkenés megduplázza a tartós tőkejavak jelenlegi értékét, és ez az érték ismét meg fog kétszereződni,
ha a kamatlábak 0,5-ről 0,25%-ra esnek. Következésképp elképzelhetetlen, hogy a
névleges kamatlábak elérjék a zéró értéket. Ahogyan közelednek ehhez a határhoz,
a tőkejavak értékének növekedése jelentős vállalkozói proﬁt elérésére nyit fantasztikus lehetőséget, amik mindig biztosítani fogják a vállalkozói proﬁt és befektetési lehetőségek kiapadhatatlan áramlását.
Ennélfogva, a javasolt rendszer egyik előrelátható jellemzője, hogy a névleges
kamatlábak történelmien alacsony szintet fognak elérni. Sőt, ha a termelési növekedést átlagosan 3% körülire tudjuk jósolni, és a világ aranykészletének növekedése
1% lesz évente, enyhe, körülbelül 2%-os éves „deﬂáció” lesz tapasztalható. Ha számításba vesszünk egy ésszerű kamatlábat, mely tartalmazza a kockázati tényezőt és
ami 3–4% körül mozog, akkor elvárhatjuk, hogy a piaci kamatláb 1 és 2 százalék
közt legyen évente és egy nagyon keskeny határon mozogjon, körülbelül 1,8%-on. A
gazdasági szereplők, akik eddig kizárólag monetáris és hitelexpanzión alapuló inﬂációs környezetben éltek, talán úgy érzik, csak egy ideális képet festettünk le – azonban, ez valójában egy megvalósítható állapot, és a gazdasági szereplők minden komolyabb probléma nélkül hozzászoknának.234

232

C. Maling, „The Austrian Business Cycle Theory and its Implications for Economic Stability
under Laissez-Faire”, in: J. C. Wood és R. N. Woods, Friedrich A. Hayek: Critical Assessments (London: Routledge, 1991), 2. kötet, 48. fejezet, 267. oldal.
233 Don Patinkin, „Real Balances”, in: The New Palgrave: A Dictionary of Economics, 4. kötet,
98–101. oldal.
234 Egy, a pénzegység vásárlóerejének növekedése által jellemzett világban mindenki gondolkodásmódja ehhez az állapothoz lenne hozzászokva, csakúgy mint jelenlegi világunkban a csökkenő vásárlóerőhöz. Manapság mindenki fel van készülve arra, hogy számba vegye a névleges vagy monetáris be-
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Még a neo-banking iskola különböző tagjai is eltúlozták a deﬂációban rejlő feltételezett veszélyeket. Például Stephen Horvitz megkérdőjelezi a fokozatos és állandó
árcsökkenést modellünkben, és kijelenti, hogy ahogyan a hirtelen változások hatnak
az árnövekedésre manapság, a hirtelen árcsökkenés elkerülhetetlen volna az általunk
javasolt rendszeren belül. Horvitz nem veszi észre, hogy a megszorításokra nem
érzékeny valuta az ilyen hirtelen csökkenéseket gyakorlatilag ellehetetlenítené,
kivéve természeti katasztrófák, háborúk vagy hasonló rendkívüli jelenségek esetén.
Normális körülmények között nem volna ok a pénzszükséglet nyomasztóan magas
emelésére; valójában az fokozatosan csökkenne, ahogy a pénzegység vásárlóerejének növekedése szükségtelenné tenné, hogy a gazdasági szereplők ilyen magas reálpénzkészletet tartsanak fenn.235
Az enyhe, fokozatos és állandó „deﬂáció” modellje, mely a tiszta aranyalapú és
100%-os kötelező tartalékú rendszerben jelenne meg, nemcsak hogy nem akadályozná a folyamatos, harmonikus gazdasági fejlődést, hanem aktívan elősegítené azt.
Ez már ráadásul előfordult a múltban néhány alkalommal: például már említettük
az 1987-es tőzsdekrach esetét az Egyesült Államokban, az 1879-es polgárháborút
követően. Még Milton Friedmannak és Anna J. Schwartznak is el kellett ismernie,
hogy ez az időszak egy olyan állomás volt a folytatódó gazdasági terjeszkedésben,
ami az Egyesült Államokat vezető állammá emelte a világon. Egybeesésük megkérdőjelezi azt a manapság igaznak tartott meglátást, miszerint a világméretű árcsökkenés és a hirtelen gazdasági növekedés összeférhetetlenek volnának.236

vételét mint az anyagi jólétéhez szükséges fejlődést. Az emberek figyelme inkább irányul a nominálbérek arányára – és a pénz a gazdagsággal egyenlő –, ahelyett hogy az árutermékek készletének növekedésére koncentrálnának. Egy világban – amire a pénzegység vásárlóerejének növekedése jellemző – az
emberek a megélhetési költségek csökkenésével foglalkoznának többet. Ez tovább egyértelműsítené a
tényt, miszerint a gazdasági folyamat elsősorban a kényelmi eszközök minél könnyebb elérését foglalja magában. (Mises, Human Action, 469. oldal)
235 Horwitz, „Keynes’ Special Theory”, 431–432. oldal, 18. lábjegyzet. Továbbá Horwitz kijelenti,
hogy az osztrákok, akik a 100%-os kötelező tartalék mellett állnak, képtelenek voltak megmagyarázni, hogy a pénzszükséglet csökkenése miért volna szükségszerűen különböző hatással a gazdasági válságok megjelenésére, mint a pénzkészlet megnövelése. Horwitz elfeledi azt a tényt, miszerint inkább a
valódi megtakarítások nélküli bizalmi eszközök biztosítása, azaz a hitelexpanzió, sérti a termelékenységi szerkezetet és okoz válságokat, mint a pénzszükségletben generált csökkenés. Azonos feltételek
mellett, a pénzszükséglet csökkenése csak a pénzegység vásárlóerejének visszaesését tudná okozni, és
nem feltétlenül befolyásolná a reálmegtakarítások nélküli kölcsönök létrejöttét, és így a társadalom termelékenységi struktúráját. Így vissza kell utasítanunk Horwitz következtetését is, miszerint „a 100%-os
tartalékú banktevékenység nem eléggé rugalmas ahhoz, hogy fenntartsa a monetáris egyensúlyt”, mivel
ez az elképzelés egy félrevezető elméleti elemzésen alapul, ami nem foglalkozik megfelelő mértékben
a diszkoordináció mechanizmusaival, melyek a gazdasági ciklusokat mozgatják.
236 Friedman és Schwartz, A Monetary History of the United States, 1867–1960, 15. oldal. Mises hasonló következtetését fejezi ki a Money, Method, and the Market Process 90–91. oldalain, és továbbviszi az ötletet a korábban idézett 1930-as memorandumában, melyet a Népszövetség pénzügyi bizottságának szakértői elé terjesztett.
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7. „A tiszta aranyalap és a 100%-os kötelező tartalék fenntartása igencsak költséges volna a gazdasági erőforrások tekintetében, így gátolnák a gazdasági fejlődést.” Az érv, hogy egy tiszta aranyalap költséges volna a gazdasági erőforrások
tekintetében John Maynard Keynestől származik, aki ezt a fajta alapot nem másnak,
mint a múlt „barbár relikviájának” tekintette. Ez az érvelés később helyet kapott
a leggyakrabban használt kézikönyvekben. Paul A. Samuelson például rámutat:
„Abszurd dolog az erőforrásokat aranyásásra pocsékolni, csak vissza kellene azt
temetni Fort Knox kamráiba.”237 Biztos, hogy egy tiszta aranyalap gyenge „defláció”
mellett, azaz a pénzegység folyamatos és fokozatos vásárlóerejének emelkedése
mellett folyamatos ösztönző erővel szolgálna az arany felkutatására és kitermelésére,
így alkalmazva az értékes, ritka gazdasági erőforrásokat, a sárga fém kitermelésének
és felosztásának kutatásában. Annak ellenére, hogy ennek a valutának nincs egy
mindenki által elfogadott ára, az érvelés kedvéért elfogadhatnánk, ahogy Leland B.
Yeager is teszi, hogy minden nemzet bruttó hazai termékének körülbelül 1%-ával
volna egyenlő.238 Bizonyosan jóval „olcsóbb” világszerte papírpénzt kibocsátani,
mint aranyat bányászni ebből az 1 százalékból.
Mindemellett az aranyalap költségességén alapuló érvek miatt visszautasítani ezt
a rendszert, ahogyan Keynes és Samuelson is teszi, félrevezető. Inkorrekt csupán az
arany termelési költségeit összehasonlítani a pénzkibocsátási költségekkel; ehelyett
szükség volna az összköltségek – közvetlen és közvetett – összehasonlítására mindkét monetáris rendszerben. Így nemcsak a körkörös gazdasági recesszió okozta komoly károkra térünk ki, hanem a rugalmas, maradéktalanul bizalmon alapuló és állami irányítás alatt álló pénzügyi alaphoz társuló költségekre is. Ajánlott olvasmány
e témában Roger W. Garrison’s „The Costs of a Gold Standard”239 című írása, melyben a tisztán bizalmi valuták lehetséges költségeit becsüli fel, és összehasonlítja azokat a tiszta aranyalap és a 100%-os kötelező tartalék költségeivel. Garrison azt állítja, hogy
a papíralapú valuta valódi költségeinél számításba kell venni (1) a társadalomra terhelt
költségeket a különböző politikai széthúzások miatt, ami a pénznyomtatás feletti irányításért folytatott küzdelmekből ered, (2) speciális érdekcsoportokra rótt költségeket, amik
a nyomda irányítójának meggyőzésére irányuló próbálkozásokból származnak, hogy az
éljen vissza hatalmával – nyomtasson több pénzt – ezen érdekcsoportok előnyére, (3) az
erőforrások hibás felosztása miatt inﬂáció formájában fellépő költségeket, melyek a gazdaságon keresztül úgy jelennek meg, hogy a monetáris hatalom megadja magát a politikai nyomásnak és speciális érdekeknek, (4) az olyan üzletekben foglalt költségeket, amik
a monetáris hatalom elkövetkező intézkedéseit, illetve a jövőben hasonlóan fedezett, bi237 Samuelson, Economics, 8. kiadás (New York: Macmillan, 1970).
238 Leland B. Yeager, „Introduction”, in: The Gold Standard: An Austrian Perspective, szerk. L. H.

Rockwell, x. oldal.
239 Roger W. Garrison, „The Costs of a Gold Standard”, in: The Gold Standard: An Austrian
Perspective, 4. fejezet, 61–79. oldal.
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zonytalan monetáris felelőtlenség következményeit hivatottak megjósolni. Ezeket észben tartva nem nehéz elhinni, hogy az aranyalap költségei kevesebbre rúgnak, mint a papírpénzé.240

Ezenfelül, összeadnánk a központi bankokat összekötő világszintű hálózat magas
fenntartási költségeit és a jól fizetett alkalmazottakra fordított pénzösszeget, valamint
a statisztikákra és pénzügyi „kutatási” projektekre, nemzetközi konferenciákra és
találkozókra (Nemzetközi Valutaalap, Világbank stb.) felhasznált alapvető gazdasági
erőforrásokat. Szintén észben kell tartanunk a banki szolgáltatásokkal járó jelentős
költségeket: kiemelten az újonnan elszaporodó fiókok költségeit és az emberi és
gazdasági erőforrások kész tékozlását.241
Így nem meglepő, hogy még Milton Friedman, aki évekig egyetértett azzal, hogy
a tiszta aranyalap költségei túl magasak, meggondolta magát, és most úgy véli, egy
tiszta aranyalap nem jelent alternatív költségproblémát.242
Röviden tehát elmondhatjuk, hogy a tiszta aranyalapon és 100%-os kötelező tartalékon alapuló monetáris és bankrendszer egy „társadalmi intézmény”, mely alapvetően szükséges a piacgazdaság korrekt működéséhez. Egy társadalmi intézményt
meghatározhatunk úgy is, mint viselkedési formák csoportját, melyek hosszú idő
alatt spontán alakultak ki, több generáció társadalmi folyamatokban való részvételének és együttműködésének eredményeképp. Az ilyen intézmények – mint például
a tiszta aranyalap, magántulajdonjog és a család intézménye – nagy mennyiségű információt hordoznak, és különféle történelmi kontextusokban, valamint különféle
idő- és helybeli körülmények között már sikeresen bebizonyították sikerességüket.
Ez az, ami miatt nem lehetünk meg ezen intézmények nélkül, és ez az, ami miatt az
erkölcsi alapelvek feláldozása mindig valamilyen társadalmi áldozattal jár. Ami az
„elnyomó és akadályoztató társadalmi hagyományoktól” – ahogyan olyan írók, mint
Rousseau és általában a „tudományos” gondolkodók nevezték ezeket – távol álló viselkedési formákat, hagyományokat és erkölcsi normákat illeti, ezek tették lehetővé

240 Ugyanott, 68. oldal.
241 Roger W. Garrison továbbá

emlékeztet minket arra, hogy az arany kitermelésére és elosztására
fordított valódi erőforrások költségei elengedhetetlenek, mivel az emberek továbbra is komoly mennyiségű gazdasági erőforrást fordítanak a sárga fém kitermelésére, finomítására, elosztására és tárolására,
tekintet nélkül arra, hogy a valuta alapját képezi-e vagy sem. Ugyanott, 70. oldal.
242 Lásd Friedman és Schwartz, „Has Government any Role in Money?”, 37–62. oldal. Ebből következően nyilvánvaló, hogy a tiszta aranyalap és a 100%-os kötelező tartalék különösen vonzó lehet
a monetaristák számára, mivel ez az elrendezés egy relatíve stabil monetáris szabály meglétét jelentené, és az aranykészlet megsemmisíthetetlenségéből adódóan meggátolná a pénzkészlet hirtelen csökkenését, miközben egyidejűleg teljesen eltörölné a kormányok korlátlan hatalmát a monetáris területen. Így a szoros összefüggések miatt, nem meglepő, hogy a monetaristák, mint Friedman, egyre inkább hajlanak a tiszta aranyalap felé, amely egy olyan rendszert képvisel, mellyel előzőleg egyáltalán
nem értettek egyet.
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a civilizáció fejlődését. Amikor az emberek istenítenek egy okot, és elhiszik, hogy
képesek megváltoztatni és „fejleszteni” a társadalmi intézményeket, vagy újjáépíteni azokat – a keynesiánusok és monetaristák támogatták leginkább ezt a hozzáállást
a gazdasági gondolkodók közt –, szem elől tévesztik a létfontosságú irányvonalakat és hivatkozási pontokat, és változatlanul racionalizálják a leginkább atavisztikus és primitív szenvedélyeiket, így kockázatnak téve ki az együttműködés és összehangoltság spontán társadalmi folyamatait. Az aranyalap és a 100%-os tartalékarány
szerves részét képezi ezeknek a létfontosságú társadalmi intézményeknek, amiknek
robotpilótaként vagy a társadalmi együttműködés folyamataiban az emberi viselkedés irányítójaként kellene működniük. Az ilyen intézmények felelőtlen megszüntetése mértéktelen, megjósolhatatlan árat követel – társadalmi feszültségek és nem
megfelelő szabályozások formájában, melyek veszélyeztetik a civilizáció és emberiség békés, harmonikus fejlődését.
8. „A javasolt rendszer létrehozása túlságosan függővé tenné a világot az olyan
országoktól, mint például Dél-Afrika és az egykori Szovjetunió, melyek mindig
is a legnagyobb aranytermelők voltak.” Annak veszélye, hogy a tiszta aranyalap
miatt túlságosan a dél-afrikai és az egykori Szovjetuniót alkotó országokra kellene
támaszkodni, eltúlzott. Továbbá az ilyen figyelmeztetések azon tény figyelmen
kívül hagyásán alapszanak, hogy bár ezek az országok bányásszák évente az új
arany meghatározó részét – Dél-Afrika 34%-ot, az egykori Szovjetunió országai
18%-ot mondhatnak magukénak az éves aranytermelésből243 –, az általuk termelt
mennyiség relatív fontossága, a világ aranykészletéhez viszonyítva – amely a
civilizáció történelme során felhalmozódott, mert az arany megváltoztathatatlan
és megsemmisíthetetlen – részben jelentéktelen: nem több, mint évi 0,5 százalék.
Valójában a világ aranykészletének legnagyobb része az Európai Unió, Amerika és
Dél-Ázsia országai között oszlik meg. Ezenfelül most, hogy a hidegháborúnak vége,
nem világos, hogy az olyan országok, mint Dél-Afrika vagy az egykori Szovjetunió
– melyek éves aranytermelése a világ teljes aranytermelésének csak kicsiny hányadát
éri el – hogyan tudnának bomlasztó hatással lenni, különösen, ha ők volnának az
első nemzetek, akik egy, az aranytermelés mesterséges csökkentését célzó politika
hatásaitól elsőként szenvednének.
Mindenesetre, észre kell vennünk – ahogyan a következő fejezetben látni fogjuk
–, hogy az általunk javasolt monetáris rendszerre való átállás elkerülhetetlenül megemelné – többszörösére, akár több mint húszszorosára – az arany mai piaci árát a
jelenlegi pénzegységekhez viszonyítva. Ez az értékbeli növekedés elsősorban és elkerülhetetlenül egy jelentős, a mostani aranytulajdonosok és főleg az aranyat termelő és szétosztó vállalatok egyszeri tőkenyereségéhez vezetne. Azonban nem megfelelő érv, az általunk javasolt és a társadalom számára oly sok előnnyel kecsegtető, a

243 Skousen,
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monetáris rendszer újraalapítására irányuló törekvés ellen az, hogy a harmadik felek
proﬁtnyerését – talán jogosan – elősegíthetik.244
9. „A 100%-os kötelező tartalék feltételezett bukása Argentínában Perón tábornok
kormánya alatt.” A huszadik században egy történelmi próbálkozás volt – legalábbis
elméleti értelemben – a 100%-os kötelező tartalék bevezetésére. Azonban, ez esetben,
a reformot nem kísérte a monetáris rendszer teljes privatizációja és a központi bank
megszüntetése. Ehelyett a hiteleket teljes mértékben államosították, ami az inflációt
magasra emelte és mélyreható hiteltorzulásokat okozott, ami tönkretette az argentin
gazdaságot, ezért ez a példa nem mutatja meg az általunk javasolt rendszer egyetlen
hibáját sem. Épp ellenkezőleg, tökéletes történelmi megerősítését adja annak, hogy
milyen káros hatásai vannak az állami beavatkozásnak a pénzügyi, monetáris és
hitel-szektorba. Hadd elemezzük az argentin „kísérlet” történetét részletesebben.
A reformot Argentínában nem sokkal Perón tábornok hatalomra jutása után vezették be, 1946-ban; az 11554-es számú törvényerejű rendeleten keresztül hajtották
végre, melyet az 12962-es számú törvény hagyott jóvá. Ezek a jogi rendelkezések
államosították a bankletéteket, mivel magukban foglalták azt a hivatalos deklarációt, miszerint az argentin állam ekkortól minden letétért garanciát vállal. A magyarázó nyilatkozatok többek között a következőket tartalmazták:
Most, hogy minden letét a bankokban marad a központi bank rovására, amely fedezi a
pénzügyi és adminisztratív költségeket, és most, hogy a fogadó bankok nem tudnak tovább letéteket használni a központi bank beleegyezése nélkül, a letétek úgymond a bankokat terhelik, és nem ösztönzik tovább a bankokat, hogy a kölcsöneiket a hasznos határon
túlra is kiterjesztésszék. Ez az út vezet az „egészséges hitelekhez”: nemcsak a bankok
puszta pénzügyi céljainak teljesítésére, hanem hosszú távú gazdasági célok szolgálatára
indított hitelek felé is.
244 Rothbard

kijelenti:
„Attól függően, hogyan definiáljuk a pénzkészletet – én személy szerint igen kiterjedten határoznám meg, mint minden fix névértéken benyújtott dollárkövetelést –, az aranykészlet 100%-ra hozása
az arany értékének 10–20-szoros emelkedését jelentené. Ez természetesen óriási váratlan nyereséghez juttatná az aranybányászokat, de ez minket nem érdekel. Nem hiszem, hogy vissza kellene utasítanunk egy tömeges meghívást a Mennyek országába egyszerűen csak azért, mert a hárfák és angyalszárnyak előállítói váratlan nyereséget élvezhetnének.” (Rothbard, „The Case for a 100-Percent Gold
Dollar”, 68. oldal.)
Bármi áron is, de el kell fogadnunk – ahogyan Rothbard is teszi –, hogy az arany értékének ilyen növekedése hatalmas lökést adna az aranytermelési és elosztási iparnak – leginkább az átállást követő egy
évben –, és ebből következően valahogyan módosítaná a nemzetközi kereskedelem jelenlegi szerkezetét, a migrációs folyamatokat és a törzsvagyont. Murray Rothbard később megváltoztatta véleményét,
és a bankok törvénytelen gazdagodását megakadályozandó, azt javasolta, hogy a banki váltóknak kellene az aranyra való átállás alapját képezniük. Ez az intézkedés a letétekre vonatkozó pénzügyi alap deflációját okozná. Rothbard ezen véleményváltozása ellenére úgy találjuk, javaslatunk – melyet ezt követően mutatunk be – kétségkívül jobb, mivel elkerülné a defláció szükségtelen folyamatát. Lásd Murray N.
Rothbard, „The Solution”, The Freeman: Ideas on Liberty (1995. november): 697–702. oldal.
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Mindemellett – a látszólag szilárd elhatározás ellenére – Perón bankreformja a
kezdetektől fogva bukásra volt ítélve. Valójában a reform a monetáris és bankszektor
teljes államosításán alapult, úgy, hogy az új kölcsönök garantálásának felelőssége a
központi bankot terhelte, míg a központi bank hivatalnokai közvetlenül az államtól
függtek. Más szavakkal élve: az állam nemcsak hogy nem privatizálta teljesen a
monetáris és bankszektort és hagyta a hitelt spontán egybeesni az ország megtakarítási
rátájával, hanem a központi bank valójában meggondolatlan kampányba kezdett
a privilégiumokkal rendelkező kedvezményezettek számára nyújtott, kiterjesztett
kölcsönökkel. Ezek a kölcsönök a tőzsdei nyílt piaci műveleteken és a leszámítolási
kamatlábakon keresztül elérték a gazdasági rendszert is.
A reform felruházta a központi bankot azzal a hatalommal, hogy nyílt piaci
műveleteket hajthasson végre minden évben a teljes pénzkészlet 15 százalékáig,
továbbá teljesen megfosztotta az argentin valutát aranyfedezetétől, és eltörölte a
valuta korábban létező kapcsolatát az arannyal. 1949-ben, az 13571-es törvény
módosította a központi bank igazgatótanácsának alapokmányát, és magát a pénzügyminisztert nevezte ki az igazgatóság elnökévé, így téve a központi bankot állami kiegészítőintézménnyé. Végül, a reform megalapozta, hogy hitelt csak a központi bank nyújthasson különböző bankoknak leszámítolás formájában, a mennyiség és kiterjesztési kapacitás korlátozása nélkül. Így ez az óriási hatalom a jelenlegi
rendszer által favorizált intézmények javát szolgálná. Következésképp – és a kezdeti
törekvések ellenére – Perón reformja a hitelek soha nem látott expanzióját, a ﬁzetőeszközök mennyiségének hatalmas növekedését és súlyos inﬂációt segített elő,
melyek nagyban károsították az állam termelékenységi struktúráját és mélyreható
gazdasági recessziót idéztek elő, amiből Argentína csak évek múlva tudott kilábalni. Perón hivatali idejének első kilenc évében (1946–1955) a pénzkészlet több mint
970%-kal emelkedett, és az arannyal és külföldi váltókkal támogatott, 1946-ban
kibocsátott számlák 137%-ról csaknem 3,5 százalékra estek 1955-ben.
A reformot 1956-ban szüntették meg azok a forradalmárok, akik megfosztották
hatalmától Perón tábornokot, és ismét privatizálták a letéteket. Az intézkedés ennek
ellenére képtelen volt megállítani a pénzügyi káoszt, és a bankok megújult lelkesedéssel kezdték újra terjeszkedő politikájukat, így követve a Perón-rendszer idején
a központi bank által mutatott példát. Ebből kifolyólag az argentin hiperinﬂációt a
„menthetetlen” és „szégyenteljes” jelzőkkel illették világszerte.245

245 Meglepő módon a bankletéteket ismét állami ellenőrzés alá vették az új, rövid peronista időszak

során, mely 1973-ban kezdődött. A letétek államosításának ötletét törölték, amikor katonai tisztviselők
egy csoportja 1976. március 24-én átvette a hatalmat. Ami ezt követően történt a gazdaságtörténelemben rámutatott arra, hogy egy szabad bankrendszer és a felelőtlenség legalább olyan romboló, mint a
Perón által előzőleg bevezetett rendszer. 2001 decemberében Argentína igazolta az elméletet. Ekkor, a
részleges tartalékot támogató pénzügyi vezetőség bukott meg a köz bizalmának elvesztése és a dollár
bankletétekből való kivonása miatt. Ez oda vezetett, hogy Cavallo miniszter korlátozta, hogy hányan
tudnak levenni hetente 250 dollárt számlájukról – ez a corralitóként ismert határ., Ez a történet tökéle-
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Arra következtethetünk tehát, hogy az argentin kísérlet eltervezői csupán a hitelexpanzió előnyeinek megtartását célozták az állam számára, és így akarták megakadályozni, hogy a bankok proﬁtáljanak az expanzió jelentős hányadából, ahogyan addig ez történt. Mindenesetre, a szándék soha nem az volt, hogy privatizálják a monetáris rendszert, és leszámoljanak a központi bankkal. A peronista reform megerősíti
a tényt – amit itt nyugtáztunk –, azaz hogy a 100%-os tartalékarány a központi bank
pénz- és kölcsönkibocsátási monopóliumával kombinálva ugyanolyan nagymértékben torzíthatja a gazdaságot, mint ha a monetáris hatalmak döntenek politikai okokból a hitelexpanzió mellett – vagy közvetlenül kölcsönök létrehozásával és biztosításával, vagy a tőzsdepiacon teljesített nyílt piaci beruházások útján. Így az argentin
kísérlet Perón tábornok alatti bukása nem szolgálhat a 100%-os tartalékarány bármilyen hátrányának történelmi szemléltetésére, sőt megerősíti, hogy az effajta reformokat következetesen, a pénz teljes privatizációjának és a központi bank eltörlésének kell kísérnie.
Röviden tehát Perón rendszere a bankok által kibocsátott kölcsönök mennyiségének növelését célozta, habár ezt a tevékenységet a támogatás nélküli kölcsönök még
nagyobb expanziójával helyettesítette, mivel azok a központi bankok és az állam kezében összpontosultak, és így végül is sokkal inkább károsították az ország monetáris, pénzügyi és gazdasági rendszerét. Következésképp nincs értelme megszüntetni a
hitelexpanzió egy folyamatát – a részleges tartalékú banktevékenységet –, ha a probléma közvetlenebb és magasabb fokon lép fel.246
10. „A javasolt reform végrehajtására nem volnának képesek az egyes államok,
a reform bonyolult és költséges nemzetközi megállapodást igényelne.” Habár a
legelőnyösebb eljárás nemzetközi szinten egy tiszta aranyalap és 100%-os kötelező
tartalék létrehozása lenne, és bár egy megállapodás e téren jelentősen elősegítené
az új rendszerre való átállást, nincs ok azt feltételezni, hogy a különálló államok ne
tudnának az ideális monetáris rendszer felé mozdulni egy ilyen nemzetközi megállapodást megelőzően is. Ez pontosan az, amit Maurice Allais javasolt Franciaországnak,
mielőtt az ország úgy döntött, belép az Európai Monetáris Unióba.247 Allais rámutatott,
hogy a 100%-os kötelező tartalék létrehozása és az igencsak szigorú monetáris
politika fenntartása a központi bank részéről – a politika, amely hagyná, hogy a
monetáris alap ne több mint 2 százalékkal nőjön évente –, az első lépés volna a
helyes irányba, és ezt az Egyesült Államok, az Európai Unió, Oroszország, vagy
bármely más ország önállóan is megléphetné. Észben kell tartanunk ezt az ötletet

tes példa a könyvünkben kiemelt egyik elméleti alapelvre: a részleges tartalékkal működő bankrendszer
végső hitelező nélkül elképzelhetetlen.
246 Perón kísérlete nem a 100%-os tartalékarány bukásáról rántotta le a leplet, hanem a hitelek államosításáról, és a Ludwig von Mises által megjósolt hatások tökéletes ellentettjét produkálta, vö.: Die
Verstaatlichung des Kredits: Mutalisierung des Kredits (1929).
247 Lásd Allais, „Une objection générale: la construction européenne”, 359–360. oldal.
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akkor is, amikor értékeljük a különböző, monetáris egységesítési programokat,
amiket bizonyos kiemelkedő gazdasági területeken vezettek be, különösen az Európai
Monetáris Unión belül. Ezt a témát a következő fejezetben fogjuk újra tárgyalni.
A rögzített, mégis megváltoztatható átváltási árfolyamok létrehozása – a különböző országok között – pedig talán arra kötelezné egy gazdasági terület nemzeteit,
hogy kövessék azon országokat, melyek a legnyilvánvalóbban és legstabilabban tartanak a jó irányba. Így esetleg a javasolt célok elérése „ellenállhatatlan” csábítást jelentene a többiek számára is.248

5. A javasolt monetáris és bankrendszerre való átállás
és reformfolyamat közgazdaságtani elemzése
Jelen fejezet kezdeti szakaszában röviden elemezzük a közgazdasági területeken
– pénzügyek, hitelek és pénz – a politika által végrehajtandó reformok lehetséges
stratégiai problémáit.

Néhány alapvető stratégiai irányelv
A reformstratégiákat fenyegető legkomolyabb veszély a mindennapi ügyletek
politikai pragmatizmusában rejlik, ami gyakran azzal végződik, hogy a hivatalok
felhagynak alapvető céljukkal azokon a területeken, ahol azokat rövid távon
politikailag „lehetetlen” elérni. Ez a roppant veszély a múltban már számos reformprogramot meghiúsított. Sőt, a pragmatizmus szisztematikusan arra ösztönözte
a politikusokat, hogy együttes, ad hoc döntéseket hozzanak azért, hogy hatalmat
szerezzenek vagy megtartsák azt, és ezek a döntések gyakran hosszú távú célokat
szolgáltak. Ezenfelül, ahogyan a vita kizárólag olyan dolgokról szólt, melyek
rövid távon politikailag megvalósíthatóak – és a végső célokat vagy elhalasztották,
vagy végleg megfeledkeztek róluk –, úgy a hatóságok sem teljesítették ezen célok
szükséges, részletes tanulmányozását, sem pedig az emberek felé nem közvetítették
megfelelően. Így a reformok megvalósításának támogatását célzó érdekegyeztetés
lehetősége folyamatosan alá lesz ásva, mivel a sürgősebbnek ítélt más programok és
rövid távú célok gyengítik és elhomályosítják az effajta próbálkozásokat.
Az általunk javasolt reformra a legmegfelelőbb stratégiának ebből kifolyólag
kettős irányelven kell nyugodnia. Az első rész tartalmazza a társadalom folyamatos tanulmányozását és oktatását arról, milyen alapvető előnyökhöz juthatnak a

248

Ha az erős gazdaságok, mint az Egyesült Államok és az Európai Unió, létrehoznák a tiszta
aranyalapot és a 100%-os kötelező tartalékot, kimondottan meggyőző példát képviselnének a monetáris szektorban, melyet a többi országnak mindenképpen figyelembe kellene vennie.
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közép- és hosszú távú célok eléréséből. A második rész magában foglalja egy olyan
rövid távú politika elfogadását, ami ezen célok fokozatos előrehaladását szolgálja,
és aminek ezen célokkal mindig koherensnek kell lennie. Ez a stratégia önmagában
politikailag lehetségessé fogja tenni azt, aminek elérése ma különösen bonyolultnak
tűnik.249
Hadd térjünk vissza témánkhoz: a piacgazdaságok bankreformjához. A következő részekben egy folyamatot javaslunk a jelenlegi rendszer megreformálására. Javaslatunk formába öntésekor ﬁgyelembe vettük a fenti stratégiát és a könyvben, elméleti szinten elemzett nélkülözhetetlen alapelveket.

A pénzügyi és bankrendszer reformjának szakaszai
A IX-1. ábra a pénzügyi és bankrendszer reformjára vonatkozó reformfolyamat öt
alapvető szakaszát mutatja. Áttekintésünkben a szakaszok természetesen jobbról balra haladnak; a leginkább szabályozott rendszerektől – a banki és pénzügyi szektoron
belüli központi tervezés – a legkevésbé irányított rendszerekig – azok, melyekben a
központi bankot eltörölték és teljes szabadság érvényesül, a banki iparág jogi alapelvektől függ, beleértve a 100%-os kötelező tartalékot.
Az első szakasz a pénzügyi és banki ügyek „központi tervezésével” egyezik meg;
más szóval, a központi bank által szigorúan ellenőrzött és irányított rendszerrel. Ez
a fajta elrendezés uralkodott a legtöbb nyugati országban egészen eddig. A központi bank rendelkezik a pénzkibocsátás monopóliumával, és bármikor meghatározhatja
a monetáris alap mennyiségét és a magánbankokra jellemző leszámítolási kamatlábakat. A bankok részleges tartalékkal működnek és valódi megtakarítások támogatása nélkül bővítik hiteleiket. Egy bankmultiplikátoron alapulva tesznek így, amit
a központi bank hozott létre és a bizalmi eszközök növekedését szabályozza. Így a
központi bank nyílt piaci felvásárlásokon – ami az állami adósság részleges vagy
teljes államosítása felé tart – keresztül növeli a pénzkészletet és valósítja meg a hitelexpanziót. Ezenfelül még a bankok hitelezési feltételeinek szigorúságát is megszabja. Ezt a szakaszt a különböző országok függetlenségével jellemezhetjük, különösen a monetáris politika (monetáris nacionalizmus) függetlenségével egy, a valutaárfolyamok többé-kevésbé kaotikus nemzetközi környezetében, ott, ahol a valutaárfolyamokat gyakran erős versenyképes fegyverként használják a nemzetközi kereskedelemben. Ez a rendszer nagymértékű, inﬂációs hitelexpanziót idéz elő, amely
rontja a termelékenységi szerkezetet és ismétlődően tőzsdei fellendüléseket és fenntarthatatlan gazdasági növekedést okoz, amit komoly gazdasági válságok és receszszió követnek, és ezek kihatnak a világ többi részére is.

249 Lásd William H. Hutt, Politically Impossible...? (London: Institute of Economic Affairs, 1971).
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IX-1. ábra. A bankreform öt szakaszának vázlata
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A második szakaszban a reformfolyamat kicsit jobbra kezd haladni. A központi bank jogilag „független” az államtól, és szóba kerül egy olyan monetáris szabály
lehetősége – általában egy átmeneti szabály –, ami tükrözi a központi bank monetáris politikájának célját. Ezt a célt általában a monetáris növekedés rátája fejezi ki,
amely túllépi a termelékenység növekedését – 4 és 6 százalék között. Ezt a modellt a
Német Szövetségi Köztársaság Állami Bankja fejlesztette ki, befolyásolva azt a szabályt is, amit az Európai Központi Bank és más bankok követtek világszerte. Ez a
rendszer elősegíti a nemzetközi együttműködést a különböző központi bankok között, és – még nagy földrajzi területeken is, ahol nagyobb a gazdasági és kereskedelmi rendszerek hasonlósága – támogatja a rögzített, de bizonyos esetekben változtatható átváltási árfolyamok rendszerét és a rugalmas átváltási árfolyamok kaotikus
környezetében a versenyképes anarchia bevégzését. Ennek eredményeképpen a hitelexpanzió egyre mérsékeltebb lesz – habár nem tűnik el teljesen –, és így a tőzsdei
válságok és gazdasági recessziók továbbra is felvetik fejüket – igaz azok, kevésbé
komolyak, mint az első szakaszban.
A harmadik szakaszban, a központi bank független maradna, és egy radikális lépésre lenne szükség a reformon belül: egy 100%-os kötelező tartalékot kellene létrehozni
a bankok számára. Amint azt a fejezet elején kiemeltük, ez a lépés bizonyos jogi változtatásokat tenne szükségessé a kereskedelmi és büntető törvénykönyvekben. Ezek a
változások lehetővé tennék a legtöbb jelenlegi adminisztratív törvény eltörlését, melyeket a központi bank a letéti és hitelezői intézmények ellenőrzésére hozott létre. A
központi bank egyetlen megmaradó funkciója a pénzkészlet növekedésének garantálása lenne, a gazdasági rendszer termelékenységének növekedésénél kisebb arányban.
(Amint tudjuk, Maurice Allais ezt a növekedési rátát évente 2 százalékra becsüli.)

A harmadik és azt követő szakaszok fontossága
a reformon belül: az államadósság és nyugdíj-biztosítási
kötelezettségek törlesztésének lehetősége
A reform a bankszakmán belül a mai bankárokat viszontbefektetői kölcsönök egyszerű
ügyintézőivé alakítaná. Ha egyszer a hatóságok bejelentették és elmagyarázták a
reform lényegét az állampolgároknak, meg kellene adniuk a lehetőséget a jelenlegi
letéttulajdonosoknak – vagy megfelelőiknek – arra, hogy kifejezzék elvárásaikat,
miután jól átgondolták, hogy helyettesítsék ezeket a letéteket viszontbefektetői
alapokból való részesedéssel. (Az embereket figyelmeztetnék arra, hogy ha elfogadják
ezt az opciót, nem biztosítanák tovább letétjeik névleges értékét, a fizetőképesség
szükségességének fenntartása arra kötelezné őket, hogy eladják részvényeiket a
tőzsdepiacon, és azt a piaci árat kapják érte, ami az eladáskor érvényes).250
250 Egy letétes egy banknál „pénztulajdonos”, amennyiben szándékozik megtartani letétjeit a bank-

ban még akkor is, ha azok nem hoznak kamatot. A tény, hogy a részleges tartalékú bankrendszerben a
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Minden egyes letétes, aki ezt a lehetőséget választja, az egyes bankokban lévő
összes letétre való tekintettel szigorúan saját letétjeinek százalékos arányában jutna
részvényekhez. Minden bank viszontbefektetői alapba fektetné eszközeit, ami magában foglalná a bank vagyonát és a pénzköveteléseket – kivéve, lényegében a nettó vagyonra vonatkozó osztályrészt.
Miután a letéttulajdonosok kifejezik esetleges szándékukat, hogy így folytassák
banktevékenységüket, vagy helyette a reformot követően létrehozott viszontbefektetői
alapokból részesüljenek részvényekben, a központi banknak – ahogyan azt Frank H.
Knight javasolja251 – törvényes bankjegyeket kellene nyomtatnia minden, az irányítása alatt álló bank pénzügyi mérlegén rögzített, látra szóló letét és azok megfelelőjének együttes értékével egyezően – kivéve a fenti pénzváltási lehetőség által képviselt
összeget. A központi bank törvényes bankjegykibocsátása nyilvánvaló, hogy semmiképp sem inﬂálódna, mivel ennek a tevékenységnek egyetlen célja a látra szóló letétek – és megfelelőik – teljes támogatása lenne. Minden egyes bank letétjeivel megegyező összegű bankjegyeket kapna. ezúton egy 100%-os kötelező tartalékot lehetne azonnal létrehozni, és a bankoknak meg kellene tiltani, hogy további kölcsönöket
biztosítsanak a látra szóló letétekkel szemben. Mindenesetre az ilyen letétek tökéletes
egyensúlyban maradnának mindig egy tartalékon belül – bankjegyek formájában –,
a látra szóló letétek vagy megfelelőik értékének megfelelően.
Fel kell hívnunk a ﬁgyelmet arra, hogy Hart azt javasolja, hogy a központi bank által, a letétek támogatására nyomtatott papírpénzt, mint ajándékot kellene a bankoknak
adni. Ha ez teljesül, biztos, hogy a bankok pénzügyi mérlegei hatalmas többletet fognak
tükrözni, ami pontosan egyenlő a 100%-osan támogatott látra szóló letétek összegével.
Feltehetnénk magunknak a kérdést, kinek a kezében kellene, hogy összpontosuljanak a banki aktívák, melyek túllépik nettó értéküket. A működést illetően épp most
jellemeztük, hogy a részleges tartalékkal működő bankok a semmiből teremtettek
kölcsönök formájában ﬁzetőeszközöket, és ezek a kölcsönök lehetővé tették, hogy
a bankok a társadalom összes többi részétől vagyont tulajdonítsanak el. Amikor szá-

letéteket összekeverték a kölcsönökkel, meglátásunk szerint célszerűvé teszi, hogy a letéteseknek megadják azt a lehetőséget, hogy ésszerű időn belül kiváltsák letétjeiket a viszontbefektetői alapokból való
részesedésre, amiket a bank vagyonából szerveznek. Ezúton nyilvánvalóvá válna, mely letétek számítanak szubjektív pénznek és melyekre tekintenek valódi banki kölcsönökként – beleértve az elérhetőség átmeneti hiányát. Tehát, amint végrehajtják a reformot, a masszív, zavaró és szükségtelen befektetés-áthelyezéseket – a letétekből viszontbefektetői alapokba – megakadályoznák. Ahogyan azt Ludwig
von Mises kiemeli:
„A csekk-köteles letétek más célt szolgálnak [mint a bankoknak kölcsönzött hitelek]. Ezek az üzletemberek készpénzét jelentik úgy, mint a pénzérmék és bankjegyek. A letétes napról napra szándékozik
ezekről rendelkezni és nem követel kamatot, vagy legalábbis a bankra bízná pénzét még kamat nélkül
is.” (Mises, Money, Method and the Market Process, 108. oldal)
251 „A szükséges tartalékalapokat papírpénznyomtatással hoznák létre, és a bankok kezébe adnák azt.
Ennek ellenére, természetesen a papírpénz nyomtatása infláció nélküli lenne, mivel a kötelező tartalékok által rögzített volna.” (Hart, „The ’Chicago Plan’ of Banking Reform”, 105–106. oldal)
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mításba vesszük a különbséget a bankok éves bevétele és kiadásai között, a bankrendszer által kisajátított összvagyon ezáltal (az adók hatásait eredményező folyamat
révén, amely hasonlóan hatással lesz, mint az inﬂáció tesz az államra) pontosan egyenlő a bankok által birtokolt aktívákkal, melyek lehetnek: ingatlanok, ﬁókintézetek, berendezések, és különösen, az iparnak és kereskedelemnek nyújtott kölcsönök összegei, tőzsdepiaci megtakarítások és az állam által kibocsátott kincstári kötvények.252
Hart javaslata, miszerint a reform alapja egyszerűen az, hogy a bankoknak olyan
összegű papírpénzt adunk, amivel elérik a 100%-os kötelező tartalékot, nehezen
emészthető. Ez a módszer feleslegessé tenné a bankok teljes jelenlegi aktíváit a
számlakönyvekben, mint a letétek fedezete, és így könyvelési szempontból automatikusan a bankok részvényeseinek tulajdonaként tekintenének rájuk. Murray N.
Rothbard szintén ezt a megoldást támogatja,253 ami nem tűnik méltányosnak. Ha a
252 Mises

mutatott rá először arra, hogy a semmiből teremtett, részleges tartalékkal működő bankrendszeren belüli bankjegyek és letétek olyan vagyont eredményeznek, amit a bankok saját hasznaként
számolhatunk el. Meg is magyaráztuk ezt az elképzelést a 4. fejezetben, amikor jeleztük, hogy az ilyen
letétek bizonytalan pénzügyi forrást jelentenek. A tény, hogy a számlakönyvekben, a semmiből teremtett kölcsönök megegyeznek a szintén semmiből teremtett letétekkel, elrejtik az alapvető gazdasági valóságot, hisz a letétek végül is olyan pénzek, melyeket a bankoktól sosem fognak visszavenni, míg a
bankok aktívái jelentős vagyont képviselnek, amit a társadalom többi tagjától tulajdonítottak el, és amiből kizárólag a bankintézmények és részvénytulajdonosaik profitálnak. Érdekes módon a bankárok maguk is észrevették, hogy ez kétségkívül így van. Miként Karl Marx fogalmaz:
„Addig, amíg a Bank bankjegyeket bocsát ki – amiknek nincsen fémalapú támogatása a páncélkamrákban –, olyan szimbolikus értéket hoz létre, ami nemcsak valutát, de további tőkét – még ha csak
fiktív is – jelent ezen fedezet nélküli bankjegyek névleges értékének. És ez a hozzáadott tőke további profitot teremt.”
Marx levonja a következtetést:
„A bankok hitelt és tőkét hoznak létre, 1) saját bankjegyeik kibocsátásával, 2) 21 napos intézvények kiállításával, amik után azonnal fizetnek készpénzben, és 3) leszámítolt váltók kifizetésével, amik
hitellel kölcsönzöttek elsősorban, és legalább a helyi szintű bank alapvető jóváhagyásával történnek.”
(Karl Marx, Capital: A Critique of Political Economy [A tőke: a politikai gazdaságtan bírálata], 3. kötet, 638. oldal.)
253 A 100%-os kötelező tartalékra való átállásról lásd Rothbard, The Mistery of Banking könyvét.
(The Mystery of Banking, 249–269. oldal) Általában egyetértünk a Rothbard által megalkotott átállási
programmal, bár ellenezzük a bankoknak szánt ajándékot, mely hagyná, hogy megtartsák az idők során
a társadalomtól eltulajdonított aktíváikat. Véleményünk szerint tökéletesen megalapozott volna ezen
aktívák más célokra való felhasználása – ezeket a szövegben tárgyaljuk. Rothbard maga is észreveszi
érvelésének e gyenge pontját, amikor kijelenti:
„A terv leginkább meggyőző kritikája egyszerűen a következő: Miért kellene megajándékozni a
bankokat, még ha az államosított aranykészlet privatizálásának folyamatáról van is szó? A bankok, mint
részleges tartalékkal működő intézmények felelősek voltak és mai is felelősek az inflációért és a hibás
banktevékenységekért.” (268. oldal)
Rothbard reméli, hogy mind a papírpénzek, mind pedig a letétek 100%-os támogatása biztosítható, és nem csupán a papírpénzeké, melyek biztosan deflációsak volnának. Mindazonáltal nem úgy tűnik, mintha gondolt volna az általunk felvetett ötletre. Ezenfelül emlékeznünk kell, hogy – ahogyan azt
már jeleztük – épp halála előtt Rothbard meggondolta magát és azt javasolta, hogy csakis a forgalomban lévő papírpénzeket váltsák be aranyra (a bankletéteket kihagyva).
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gazdasági szereplők bármely csoportja a történelem során előnyökhöz jutott az által
a kiváltság által, hogy valódi megtakarítások nélküli kiterjesztett kölcsönöket biztosított, az pontosan a bankok részvénytulajdonosai voltak – addig a határig, amíg az
állam nem sajátította ki részben az effajta, kimondottan jövedelmező tevékenységek
nyereségét, így kötelezve a bankokat arra, hogy az általuk létrehozott pénz egy hányadát épp az állam támogatására áldozzák.
A magánbankok vagyonának összegét át kell helyezni biztonsági viszontbefektetői
alapokba, melyek kezelése a bankintézmények fő tevékenységévé válna a reformot követően. Ki kellene, hogy birtokolja a viszontbefektetői alapok részvényeit,
melyek átváltáskori értéke a bankrendszer teljes vagyonával egyezne meg (kivéve
a részvényesek vonatkozó részvényeit)? Azt javasoljuk, hogy a részvények az új
viszontbefektetői alapokban a bankrendszer vagyonából létrehozva legyenek átváltva a forgalomban lévő kincstári kötvényekre, amiket a jókora állami adóssággal
rendelkező országokban bocsátanak ki. Az ötlet egészen egyszerű: a kincstári kötvények tulajdonosai cserébe ezekért, megkapják a viszontbefektetői alapok forgalomban lévő kötvényeit, amiket a bankrendszer aktíváiból hoznak létre.254 Ez nagyszámú – ha nem az összes – állami kibocsátású kötvényt szüntetne meg, amiből minden állampolgárnak haszna származna, mivel onnantól kezdve nem kellene tovább
adókat ﬁzetniük azért, hogy ﬁnanszírozzák az adósságok kamatﬁzetéseit. Továbbá a
kincstári kötvények jelenlegi tulajdonosai sem károsulnának, mivel rögzített bevételi részvényeiket viszontbefektetői alapok részvényeire cserélnék, amik a reform idejétől kezdve elismert piaci árral és megtérülési rátával rendelkeznének.255 Ezenfelül,
vannak más állami passzívák – például az állami nyugdíj-biztosítási kötelezettség területén –, amik átválthatóak kötvényekre és talán a viszontbefektetői alapok részvényeire is, vagy a kincstári kötvények helyett, vagy ezek mellett, ráadásul igencsak
kedvező gazdasági hatásokkal.
254 Ideális esetben a csere mind a kincstári kötvények, mind pedig a viszontbefektetői alapok részvé-

nyeinek jóváírt piaci árán történne. Ez megkívánná az alapok létrehozását és piaci elhelyezését még valamivel a csere megtörténte előtt – különösen a letétesek számát figyelembe véve, akik elsőként döntenek úgy, hogy letétesek helyett részvényesekké kívánnak válni.
255 Például 1997-ben Spanyolországban a látra szóló letétek és megfelelőik összesen hatvantrillió pesetát (a GDP körülbelül 60 százalékát) tettek ki, a magánszemélyek kezében összpontosuló forgalomban lévő kincstári kötvények pedig körülbelül negyventrillióra rúgtak. Így, az általunk javasolt váltás
komolyabb trauma nélkül megvalósítható lenne, és megengedné az összes kincstári kötvény egyszeri visszafizetését anélkül, hogy tulajdonosaik hátrányos helyzetbe kerülnének, és anélkül, hogy szükségtelen inflációs nyomást okoznának. Ugyanakkor emlékeznünk kell arra, hogy a bankok tartják fenn
a meglévő kincstári kötvények jelentős százalékát, és így esetükben a csere helyett egy egyszerű törlést alkalmaznának a számlakönyvekben. A különbség a hatvantrillió pesetát kitevő látra szóló letét és
megfelelőik – melyek 100%-os tartalékos támogatást élveznének –, illetve a negyventrillió pesetát érő
kincstári kötvények közt hasonló, részleges cserére volna használható, beleértve a pénzügyi, állami
passzívákat. Mindenesetre, ezen váltó elérhető összege a letéttulajdonosokra – akik szabad akaratukból döntöttek úgy, hogy beváltják letétjeiket a viszontbefektetői alapok értékével egyenlő részvényekre – vonatkozó összeg levonása után megmaradó összeggel volna egyenlő.
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IX-2. ábra. A bankrendszer összevont mérlegszámlája
(amelyben a bankok a pénzeszközök puszta ügyintézői)

A IX-2. ábra a különböző aktívák és passzívák összeomlását mutatja, melyek a
bankrendszer összevont mérlegén jelennének meg akkor, ha minden bankletét 100%os tartalékkal lenne támogatva, és a viszontbefektetői alapok a rendszer aktíváiból
származnának. Ettől kezdve, a bankok tevékenységei egyszerűen magukban
foglalnák az aktívákból létrehozott viszontbefektetői alapok kezelését, és a bankárok
új kölcsönökhöz juthatnának – új részvények formájában –, és befektetnék őket,
mialatt kis százalékú költséget számolnának fel az effajta működés kezeléséért
cserébe. A bankárok továbbá folytathatnák más (törvényes) tevékenységeiket, amiket
mindig is űztek – a kifizetések, pénztárosi és könyvelési szolgáltatások, átutalások
stb. –, és felszámolhatnák a jóváírt piaci árakat ezekért a szolgáltatásokért.
Mindenesetre a nemzetközi együttműködés – valamint a rögzített, de megváltoztatható váltóárfolyamok – tovább folytatódnának ezen a harmadik szinten, és amikor a letétek 100%-os támogatást élveznének, a hitelexpanzió teljesen megszűnne.
Ahogyan már jeleztük, a központi bank a készpénzkészlet növelésének nagyságát
csak kis százalékban határozná meg, és ezt a növekedést használva ﬁnanszírozná az
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állami kiadások egy hányadát, ahogy Maurice Allais javasolja.256 Semmi esetre sem
lenne ez az új pénz nyílt piaci felvásárlásokra vagy közvetlen hitelexpanzióra fordítva – ebbe a féktelen tevékenységekbe Perón tábornok bankreformja is belebukott
Argentínában. A fent leírt reformok a tőzsdepiaci válságok és gazdasági recessziók
teljes megszűnéséhez vezetnének. Ebből kiindulva, a piaci megtakarítók és befektetők közelről ellenőrizhetővé válnának.
A 100%-os kötelező tartalék létrehozása a szükséges feltétele a központi bank
végleges megszüntetésének, ami a negyedik szakaszban következne. Amint a banki tevékenységeket jogi alapelvek alá rendelik, igény lesz a banktevékenység teljes
szabadságára, és a megmaradó központi banki törvény eltörölhető lenne, ahogyan a
központi bank maga is. Ez megkívánná a mai beválthatatlan pénzek – aminek kiadására csak a központi bank van felhatalmazva – helyettesítését a magánpénzek egy
fajtájával. De lehetetlen vaktában cselekedni és egy mesterséges pénzlábat létrehozni, ami nem egy fejlődési folyamat során jött létre. Ezért a pénz új formájának tartalmaznia kellene az emberiség által páratlan pénzként értékelt anyagot: az aranyat.257
256 Maurice Allais nemcsak azt követeli meg, hogy a monetáris növekedést az állam esedékes kiadá-

saira fordítsák – ami csökkentené az adókat, különösen a jövedelemadókat –, de a letéti banktevékenységet – 100%-os tartalékaránnyal – is radikálisan elválasztaná a beruházási banktevékenységtől, ami
magában foglalja a harmadik feleknek nyújtott kölcsönöket. Ezt a fajta elkülönítést Hayek is védelmébe veszi Denationalisation of Money című művében.
257 A mai beválthatatlan pénz mesterséges valutákkal való helyettesítésének lehetetlensége a monetáris regresszió elméletéből következik. Ez az, ami miatt Murray N. Rothbard különösen kritikus az olyan
írókkal szemben, mint Hayek, Greenfield, és Yeager, akik a mesterséges valuta létrehozását javasolták,
ami egy árukosáron alapszik. Rothbard azt állítja:
„Ez azért van, mert a gazdasági történelem útvonalfüggő, egy olyan rendszer, ami ha működésképtelen, nem akarjuk a jövő nemzedékekre ráerőltetni, és ami nem fog működni, mert az ilyen mutatók
és eszközök nem tudnak »szervesen« fejlődni az önálló piaci tevékenység során. Kétségkívül, az állami befolyás megszüntetésének ötlete és egy szabadpiachoz való visszatérésnek – vagy ennek megközelítése – összhangban kell lennie a piaccal, amennyire csak lehet, és meg kell szüntetni mindenfajta állami beavatkozást. A közszférára bízni a pénz és a piac természetének és funkciójának bizarr sémáját a
technokrata pszichológiai manipuláció egy fajtája lenne, amitől szenvedett már eleget a világ a huszadik században.” (Rothbard, „Aurophobia: or Free Banking on What Standard?”, 107. oldal)
Rothbard azért választotta ezt az érdekes címet cikkéhez, hogy felhívja a figyelmet több gondolkodó arra irányuló próbálkozásaira, hogy eltekintsenek az aranytól – ami történelmileg a pénz kvintesszenciáját alkotja – az ideális pénz formájának elméleti megalkotásakor. Richard H. Timberlake,
a monetáris regressziót érintő kritikájával („A Critique of Monetarist and Austrian Doctrines on the
Utility and Value of Money”, Review of Austrian Economics 1 [1987]: 81–96. oldal) kapcsolatban lásd
Murray N. Rothbard, „Timberlake on the Austrian Theory of Money: A Comment”, Review of Austrian
Economics 2 (1988). Ahogyan Rothbard igen kifinomultan rámutat, Timberlake határozottan kijelenti, hogy a pénznek van egy közvetlen, szubjektív haszna, csakúgy mint bármely más árunak, miközben
nem veszi észre, hogy a pénz, csak mint csereeszköz generál hasznot, szemben a fogyasztási és közvetítői cikkekkel, és így abszolút mennyisége irrelevánssá válik funkciójának betöltését tekintve. Ebből kifolyólag kell a monetáris regresszió elméletéhez folyamodnunk – ami egyszerűen Menger, a pénz evolúciós fejlődéséről szóló elméletének visszahatása –, hogy megmagyarázzuk, hogyan értékelik a gazdasági szereplők a pénz vásárlóerejét ahhoz képest, amilyen a múltban volt. Ez a kulcs a körkörös indoklások hibájának elkerüléséhez e témában.
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Murray N. Rothbardnak fontos megjegyzései voltak a már kiadott papírpénzek
aranyra cserélésének folyamatával kapcsolatban, ami a Fed egy olyan lépése lenne,
ami a 100%-os kötelező tartalék bevezetését követhetné. 1981-es adatokra támaszkodva, Rothbard azt a végkövetkeztetést vonja le, hogy ez a csere az arany $1,696/
uncia áránál volna lehetséges. Az elmúlt 15 év során a csere értéke észrevehetően
növekedett. Így ha számításba vesszük, hogy az arany jelenlegi (1997) ára 350 dollár
körül mozog unciánként, világos, hogy az Egyesült Államokéhoz hasonló nagyságú
gazdasággal rendelkező országban, a beválthatatlan pénzek arannyal való helyettesítése az arany aktuális piaci árának közel húszszoros emelkedést kívánná meg.258 Az
arany árának ilyen emelkedése kezdetben megnövelné a készletet és talán inﬂációs
sokkot okozna – amit csak nehezen tudunk mennyiségileg meghatározni –, de amit
csak egyszer érzékelnénk, és nem jelentene semmilyen akut romboló hatást a tényleges termelékenységi szerkezetben.259
Az ötödik és egyben utolsó szakasz a pénzügyi és bankszektor privatizálása során akkor kezdődne, amikor az aranytermelés és -elosztás körülményei stabilizálódtak. Ezt az utolsó szakaszt a banktevékenység abszolút szabadsága – bár a rendszer
jogi alapelvek szerint működne, a látra szóló letétek 100%-os kötelező tartaléka mellett – és az egyedülálló, világszerte elterjedt aranyalap 100%-os tartalékaránya mellett egy enyhe, fokozatos „deﬂáció” és fenntartható gazdasági fejlődés jellemezné.
A monetáris és pénzügyi területen folytatott fejlődő kísérletezés folytatódna, és lehetséges lenne megjósolni, hogy az arany marad-e a piac által választott valuta mint
csereeszköz, vagy a társadalmi feltételek jövőbeli változásai esetleg teret nyitnak bizonyos fejlődési folyamaton keresztül egy alternatív pénzalap felemelkedésének.
Ebben az ötödik és egyben utolsó szakaszban – melyben egy egyedülálló aranyalap terjedne el világszerte – tanácsos lenne a különböző országoknak egy nemzetközi megállapodást kötni, a szükségtelen átállási hatások megakadályozására – kivéve
a kezdeti, inﬂációs sokkot, ami elkerülhetetlen lenne, mivel az arany árának megugrása a nemesfém megnövekedett beözönlését okozná. Egy ilyen megállapodás meghatározná a rögzített váltóárfolyamok szerkezetének elsődleges létrehozását az ösz258 Rothbard, „The Case for a Genuine Gold Dollar”, in: The Gold Standard: An Austrian Perspective,

1. fejezet, 14. oldal.
259 Így szükségtelen és káros volna F. A. Hayek 1937-es javaslatát végrehajtani, amikor, a tiszta
aranyalapú környezetben létrehozandó 100%-os kötelező tartalékkal kapcsolatban ezt a következtetést vonta le:
„Erre nyilvánvalóan, mint az aranytermelés nemzetközi ellenőrzésének alapvető kiegészítőjére
szükség volna, mivel az arany árának emelkedése másképp óriási növekedést hozna az aranykészletben. De ez csak egy biztonsági szelepként működne, mely feltehetően szükséges bármely olyan esetben, amikor a rendszert kell megvédeni attól, hogy túlságosan merevvé váljon.” (Hayek, Monetary
Nationalism and International Stability, 82. oldal)
Mindenesetre a kezdeti inflációs sokk csökkenthető lenne, ha az ötödik szakaszba való átállást
megelőző évek során a központi bankok az arany nyílt piaci felvásárlásával 2 százalékos növekedést
vezetnének be a pénzkészletben.
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szes valuta között, ami lehetővé tenné a bizalmi eszközök világszerte egységes felbecsülését, illetve a gazdasági szereplők és a különböző országok bankjai között a
világ központi bankjai által birtokolt aranykészletek újraelosztását. Ez az újraelosztás a letétek és papírpénzek mindegyikének pontos arányában történne.
Így az utolsó szakasz vége a banki és pénzügyi szektor privatizációja lenne. A
gazdasági szereplők újraindítanák a pénzügyi területen való kísérletezés spontán piaci folyamatát, ami megszakadt a pénz államosítása, a központi bankok létrehozása
és megerősítése miatt.

A banki és pénzügyi reformelmélet alkalmazása
az Európai Monetáris Unióban és az egykori keleti blokk
pénzügyi szektorának kiépítése
A fentiekben szóba került, hogy a nyugati banki és pénzügyi rendszer reformja
segítségére lehet az Európai Monetáris Unió megtervezésének és kivitelezésének,
ami egy jelenleg nagy érdeklődésre számot tartó téma a terület specialistáinak
körében. A különböző megfontolások legalább jelzésértékűen segítik az európai
monetáris reformot a helyes irány megtalálásában, és figyelmeztetnek az elkerülendő
veszélyekre is. Evidens, hogy óvakodnunk kell a monopolisztikus nemzeti valuták rendszerétől, melyek a rugalmas váltóárfolyamok kaotikus környezetében
versengenek egymással. El kell kerülnünk továbbá az Európai Központi Bank
fenntartását, mely megakadályozza a valuták széles körű versenyképességét, és
sikertelenül áll a bankreform kihívásai előtt (100%-os kötelező tartalék), nem tudja
a monetáris stabilitást minimum a legstabilabb nemzeti valuta szintjén tartani.
Röviden: a későbbi reformok tekintetében leküzdhetetlen akadályt képvisel, azaz
a központi pénzügyi tervezői hivatalok megszüntetésében. Így hát a talán legműködőképesebb és legmegfelelőbb modell rövid és középtávon az Európa-szerte
bevezetett teljesen szabad valutaválasztás lenne, mind nyilvánosan mind pedig a
magánszférában, valamint az Unión belül és kívül egyaránt. A hagyományok miatt
még mindig használatban lévő nemzeti valutákat rögzített valutaárfolyam-rendszerbe
helyeznék,260 ami minden egyes ország monetáris politikáját a mindenkori leginkább

260

A rögzített váltóárfolyamok előírása hagyományosnak mondható az osztrák iskola gondolkodói körében – akik ezt a második legjobb megoldásnak tartják az ideális monetáris rendszer eléréséért vívott harc során –, ami magában foglalná a tiszta aranyalapot, és amiben a gazdasági folyamatok
mentesek volnának a szükségtelen monetáris zavaroktól. A rögzített váltóárfolyamok legkimerítőbb
elemzését lásd Hayek Monetary Nationalism and International Stability című könyvében. Mises szintén kiáll a rögzített váltóárfolyamok mellett (lásd Omnipotent Government: The Rise of the Total State
and Total War című könyvét [New York: Arlington House, 1969], 252. oldal; valamint Human Action,
750–791. oldal).
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fizetőképes és legstabilabb országok politikájához igazítaná. Így legalább nyitva
maradna az ajtó az európai uniós nemzetállamok számára az esetleges jövőbeni
fejlődésre a monetáris és bankrendszer reformjának három alapvető területén – a
valuta megválasztásának szabadsága, a szabad banktevékenység és a 100%-os kötelező tartalék a látra szóló letéteken. Ezzel a lépéssel a többi uniós tagország kénytelen
lenne követni az erős monetáris vezetésű államokat, ahogy azt Maurice Allais állítja.
Amikor az Európai Központi Bankot 1998. június 1-jén megalapították, fontossá
vált, hogy az intézményt érő kritika és az európai közös valuta a rendszer és a tiszta
aranyalap, valamint a 100%-os kötelező tartalék közötti különbség körül összpontosuljon. Számos libertariánus gondolkodó – legfőképp a chicagói iskola képviselői
– kritikájukat hibásan arra hegyezték ki, hogy az új elrendezés véget vet az egykori monetáris nacionalizmus rendszerének és a rugalmas váltóárfolyamoknak. Azonban, a lehető legszilárdabb egységes európai valuta egy egészséges lépés volna a
tiszta aranyalap felé. Ezenfelül kiegészítené az európai szabad kereskedelem keretrendszerét is, mivel meggátolná a tagállamok monetáris beavatkozását és manipulációját, illetve a szigorú gazdasági szerkezettel rendelkező országokat – Németország és Franciaország, például –, hogy olyan rugalmasságot vezessenek be, melynek
segítségével versenyképesek lehetnek egy olyan környezetben, ahol a szerkezeti
merevség kompenzálására az inﬂációs, állami monetáris politikához való folyamodás már nem opció.
Néhány nagyon hasonló megfontolás felhasználható a pénzügyi és bankrendszer
szükségszerű létrehozásához az egykori keleti blokk gazdaságaiban. Miközben észre kell vennünk, hogy ezek a gazdaságok meglehetősen hátrányos helyzetből indulnak az évszázados központi irányítás után, a jelenlegi átállás a piacgazdaságra egyedülálló és kimondottan sorsdöntő lehetőséget kínál a nyugat által eddig elkövetett hibák elkerülésére, és közvetlenül az általunk leírt reform harmadik szakaszához való
közeledésre. Azonnal a negyedik szakaszba ugrani teljesen kivitelezhetőnek tűnik a
Szovjetunióban, ahol a bőséges aranykészlet megengedné a tiszta aranyalap létrehozását, ami nagyban szolgálná az ország javát. Ha ezek az országok nem tanulnak
a többi tapasztalatából, és érthetetlen módon megpróbálják utánozni a nyugati
mintát – azt, hogy egy központi bank által irányított részleges tartalékkal működő
bankrendszert hozzanak létre –, a pénzügyi nyomás féktelen hitelexpanzióhoz és a
termelékenységi szerkezet komoly sérüléséhez fog vezetni. Az ilyen politikák lázas
spekulációt segítenek elő és olyan társadalmi nyugtalanságot hoznak létre, ami még
inkább veszélyezteti ezen társadalmak átállását a teljes körű piacgazdaságra.261
261 A 6. fejezetben hivatkoztunk a súlyos bankválságokra, melyek Oroszországban, Csehországban,
Romániában, Albániában, Lettországban és Litvániában már felütötték fejüket az általunk felterjesztett
javaslatok semmibevételének köszönhetően. Lásd Richard Layard és Andrea Richter, „Who Gains and
Who Loses from Russian Credit Expansion?” Communist Economies and Economic Transformation
6, 4. szám (1994). A volt kommunista országokban a monetáris reformot gátló különféle problémákról lásd más források mellett The Cato Journal 12, 3. szám (1993. tél). Lásd még Stephen H. Hanke,
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6. KONKLÚZIÓ: EGY SZABAD TÁRSADALOM BANKRENDSZERE
A pénzről, bankhitelről és pénzpiacokról szóló elmélet a legnagyobb elméleti kihívás, amivel a közgazdászok ez idáig szembetalálták magukat. Kijelenthetjük,
hogy a szocializmus által megtestesített elméleti szakadék megszűnt, talán a legfontosabb, mégis legkevésbé megértett területen, a pénzügyek területén. Amint azt
megpróbáltuk részletesen bemutatni könyvünkben, ez a terület telis tele van módszertani hibákkal, elméleti tévedésekkel, és ezek eredményeképp szisztematikus állami korlátozásokkal. A társadalmi kapcsolatok, melyekben a pénz is szerepet kap,
még nehezebben érthetőek és zavarosak, és az ezáltal megszerzett ismeretek a leginkább áttekinthetetlenek, összetettek és nehezen megragadhatóak. Ebből kifolyólag
a kormányok módszeres erőszakossága és a központi bank intézménye a pénzügyi
területen a leginkább rombolóak. A pénzről és banki tevékenységekről alkotott elméletben tapasztalható lemaradás komolyan befolyásolta a világ gazdaságának
fejlődését, ahogyan azt a felfutások és recessziók gyors lefolyású, visszatérő ciklusaiból látjuk is, amik folyamatosan szorongatják a piacgazdaságokat.
Mindemellett a banki problémák gazdasági vizsgálata elég régóta tart, és ahogy
tapasztaltuk, egészen a salamancai iskola kutatóinak munkásságáig vezethetők viszsza. Saját jelenünkhöz közelebb áll a Banking és a currency iskola közti ellentét, az
a vita, ami a későbbi doktrína alapját képezi. Megpróbáltuk bemutatni a teljes megállapodás hiányát egyrészt a free-banking iskola és a banking iskola között, másrészt a central-banking iskola és a currency iskola között. Számos szabad banktevékenységet támogató szakember a banking iskola megtévesztő és megalapozatlan érveire támaszkodva alakította ki álláspontját, és a legtöbb currency iskolát képviselő gondolkodó a ﬁzetőképességet és gazdasági stabilitást egy központi bankon keresztül próbálta elérni, mint ami majd megfékezi a visszaéléseket. Azonban bizonyos currency iskolát képviselő gondolkodók már egészen a kezdetektől lehetetlennek ítélték ezt, és utópisztikusnak tartották azt a gondolatot, miszerint a központi bank tovább súlyosbítja majd a felmerült problémákat. Ezek a kutatók voltak leginkább tisztában azzal, hogy a legjobb, ha korlátozzák a bizalmi eszközök létrehozását, illetve hogy a monetáris stabilitás elérése egy szabad bankrendszeren keresztül
valósulhat meg, olyan bankrendszeren keresztül, amit – mint minden más gazdasági résztvevőt – hagyományos polgárjogi és kereskedelmi jogi alapelvek szerint irányítanak – vagyis a látra szóló letéteket illető 100%-os kötelező tartalék. Ellentmondásos módon mégis csaknem minden, a banking iskolát védelmező szakember végül
boldogan elfogadta a központi bank létrehozását, ami – mint végső hitelező – bizLars Jonung és Kurt Schuler Russian Currency and Finance (London: Routledge, 1993) című munkáját. A könyv írói az egykori Szovjetunió monetáris átállásának ideális modelljeként egy pénzügyi testületi rendszer bevezetését javasolják. Ezt a reformtervezetet az általunk javasoltaknál kevésbé megfelelőnek tartjuk – ami tiszta aranyalap és 100%-os kötelező tartalék létrehozását jelentené az oroszországi bőséges aranykészletek felhasználásával.
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tosítaná és állandósítaná a magánbankszektor egyre gyarapodó kiváltságait. Mialatt
a lakossági ügyletekkel foglalkozó bankárok növekvő elkötelezettséggel próbáltak
részt venni a bizalmi eszközök hitelexpanzió segítségével történő teremtésének jövedelmező „üzletágában”, nem gondoltak a ﬁzetőképesség problémájára, köszönhetően a központi bank által – mint végső hitelező által – felajánlott támogatásnak.
Bár a currency iskola képviselői munkásságukat nézve korrektnek mondhatóak,
nem látták azt sem, hogy minden veszteség – a lakossági bankok által szabadon kibocsátott bizalmi eszközökkel kapcsolatban –, amit előre megjósoltak, szintén benne
lakozott a látra szóló letétek ellenében terjeszkedő hitelek kiutalásának „üzletében”.
Igaz, ebben az esetben a veszteségek sokkal rejtettebbek és nehezebben észrevehetőek voltak, így pedig annál veszélyesebbek is. Ezek az elméleti szakemberek továbbá hibát követtek el akkor is, amikor kijelentették, hogy a legmegfelelőbb irányvonal az lenne, ha olyan jogalkotást vezetnének be, amely eltörölné az aranytámogatás
nélküli bankjegyek kibocsátásának szabadságát, és felállítanának egy olyan központi bankot, mely megvédi a legalapvetőbb monetáris alapelveket. Csak Ludwig von
Mises – aki Modeste, Cernuschi, Hubner és Michaelis hagyományát követte – volt
képes realizálni, hogy a currency iskola központi bankról szóló előírása hibás volt,
és az egyetlen és legjobb út az iskola szilárd monetáris alapelveinek fenntartására a
szabad bankrendszer volna a magánjogi privilégiumok nélkül – azaz egy 100%-os
kötelező tartalék létrehozása.
A legtöbb currency iskolát képviselő tévedése végzetes volt. Felelősek voltak
azért, hogy Peel 1844-es törvénye – tiszteletre méltó szándékai ellenére – sikertelennek bizonyult a bizalmi letétek létrehozásának megállításában – bár megakadályozta a támogatás nélküli bankjegyek kibocsátását. Továbbá a currency iskola tagjai
kiálltak a központi bankrendszer intézménye mellett, ami – leginkább a banking
iskola gondolkodóinak negatív befolyása miatt – végül is elősegítette a monetáris
könnyelműség és pénzügyi mértéktelenség irányvonalát.
Ezért a központi bankot mint a pénzügyi és banki terület központi tervező hatóságát, nem tekinthetjük a szabadpiaci fejlődés természetes termékének. Épp ellenkezőleg, külsőleg és diktatórikusan lett létrehozva, mint a kormányok arra irányuló törekvéseinek eszköze, hogy proﬁtáljanak az igencsak jövedelmező, részleges tartalékkal működő banktevékenység adta lehetőségekből. Valójában a kormányok eltértek
alapvető szerepüktől, mivel nem határozták meg és nem védték megfelelően a bankletétesek jogait, és hasznot húztak a pénz- és hitellétrehozás gyakorlatilag korlátlan
lehetőségeiből, amit a részleges tartalékarány létrehozása – bankjegyeken és letéteken keresztül – nyitott meg számukra. Így a látra szóló letétekre vonatkozó a magántulajdon-jogi alapelvek megszegésében a kormányok nagyrészt megtalálták az általuk oly rég kutatott „bölcsek kövét”, ami korlátlan ﬁnanszírozással ruházta fel őket,
anélkül, hogy az adókhoz kellett volna folyamodniuk.
A valóban szabad bankrendszer megalkotása csak a látra szóló letétekként beérkező összegekre vonatkozó, 100%-os tartalék visszaállításával érhető el. Ezen kötelesség semmibevétele vezetett a banki és pénzügyi problémákhoz, amik utat nyitot-
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tak a jelenlegi pénzügyi rendszernek, a rá jellemző magas szintű állami beavatkozással együtt.
A javaslat végül is az, hogy a Hayek által felvetettekhez hasonló elképzelést
kellene megvalósítani a pénzügyi és bankszektorban. Eszerint bármikor, amikor egy
hagyományos vezérelv megtörik – akár intézményi-állami beavatkozás útján, akár
az állam által bizonyos embereknek és vállalatoknak nyújtott különleges kiváltságokkal –, az előbb vagy utóbb komoly és nemkívánatos következményekkel jár, és
komoly károkat okoz a társadalmi együttműködés spontán folyamatában.
Amint azt láttuk az első három fejezetben, a banküzletben megszegett hagyományos vezérelv az a jogi alapelv, hogy a felügyeleti kötelezettség – a helyettesíthetetlen letétek alapvető eleme – a helyettesíthető javak (például pénz) letétjeit irányító szerződésben nyilvánul meg, abban a követelésben, hogy a letétekből származó
helyettesíthető javak (pénz) 100%-os támogatása állandóan fenn legyen tartva. Ezért
az ilyen pénz bármilyen jellegű használata – különösen kölcsönök biztosítása annak ellenében – ennek az alapelvnek a megszegését jelenti, és így az eltulajdonítás
törvénytelen tevékenységét is megvalósítja.
A bankárok a történelem minden egyes szakaszában rögtön elcsábultak és megszegték ezt a hagyományos vezérelvet, és saját hasznukat hajtották letéteseik pénzéből. Kezdetben titkolódzva, szégyenérzettel vitték ezt véghez, mivel tudatában
voltak viselkedésük őszintétlen voltának. Csak később vált az alapelv megszegése a bankárok számára nyílt és törvényes gyakorlattá, amikor az állam biztosította
számukra azt a kiváltságot, hogy használhassák letéteseik pénzét, szinte mindig kölcsönök formájába, amiket kezdetben gyakran épp az államnak utaltak ki. Így kialakult egy összejátszási kapcsolat és az érdekek egyeztetése, ami megszokottá vált az
állam és bankok között. Ez magyarázza a jelenlegi „megértést” és „együttműködést”
a két intézmény között. Az együttműködés ezen fajtája evidens – apró különbségekkel – minden nyugati országban szinte minden körülmények között. A bankárok
hamarosan észrevették, hogy a fent említett jogi alapelvek megszegése számukra
komoly proﬁtot hozó tevékenységet jelent, azonban, egy végső hitelező meglétét
kívánja meg – ami a központi bank –, hogy biztosítsa a szükséges ﬁzetőképességet
válság idején – ami, mint tudjuk, előbb vagy utóbb úgyis újra megjelenik. A központi bank továbbá felelős a közös, koordinált hitelexpanzióért, és a minden állampolgárra vonatkozó törvényes ﬁzetőeszközök szabályozásáért.
Mindazonáltal a bankárok számára – és semmilyen más intézmény vagy önálló
jogi személy számára nem – biztosított kiváltságok sajnálatos társadalmi következményei nem voltak teljesen érthetőek, amíg Mises és Hayek ki nem dolgozták a pénz
és tőke elméletére alapozott, a gazdasági ciklusokról szóló osztrák iskolai elméletet – ezeket elemeztük az 5. és 7. fejezetben. Röviden: az osztrák gondolkodók bemutatták, hogy az elméletileg – jogi-szerződési és technikai-gazdasági szempontból
– lehetetlen cél hajszolása, az, hogy alapvetően össze nem illő elemekből álló szerződést ajánljanak – ami egyesíti a viszontbefektetői alapokra jellemző (különösen a
letétekből nyerhető kamat) és a hagyományos letéti ügyletekre jellemző (ami meg-
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határozása szerint bármikor megengedi a nominálérték visszaigénylését) tulajdonságokat – előbb vagy utóbb, spontán helyreigazításokat indít el. Kezdetben ezek a
helyreigazítások kontrollálatlan pénzkészlet-növekedés, inﬂáció és mikroökonómiai
szinten a termelékenységi erőforrások általánosan szegényes elosztásának formájában jelennek meg. Végül pedig recesszióban mutatkoznak meg: a termelékenységi
szerkezetben okozott károk hitelexpanzió segítségével való eltörlésében és masszív
munkanélküliségben.
Fontos megérteni, hogy a kiváltság, ami lehetővé teszi a bankoknak, hogy részleges tartalék mellett működjenek, nyílt támadás a kormányhivatalok részéről a letétesek magántulajdonjogainak meghatározása és védelme ellen, amikor pedig ezen jogok tekintetbevétele alapvető a piacgazdaság megfelelő működéséhez. Az eredmény
tipikusan „a közlegelő tragédiája hatás”, ami változatlanul megjelenik, ha ezek a jogok valamilyen formában sérülnek. A hatás egyre inkább arra ösztönzi a bankárokat, hogy úgy előzzék meg versenytársaik, hogy hamarabb és nagyobb mértékben
terjesztik ki hiteleiket, mint riválisaik. Következésképp a részleges tartalékkal működő bankrendszer többé-kevésbé mindig egy emelkedő expanzió felé tart, még akkor is, ha olyan központi bankárok irányítják, akik, ellentétben a múltban tapasztaltakkal, komolyan – és nem csak szóban – foglalkoznak a korlátok meghatározásával.
Röviden tehát a monetáris politika alapvető céljának a bankok hagyományos
alapelvek – polgárjogi és kereskedelmi jogi – szerint való működtetésének kellene
lennie, ami szerint minden embernek és vállalatnak eleget kellene tennie bizonyos
kötelezettségeknek – ez lenne a 100%-os kötelező tartalék –, miközben szigorúan
betartanak mindent, amit a szerződésekben rögzítettek.
Ugyanakkor kritikus szemmel kell olvasnunk azokat a szakirodalmakat, melyek
Hayek Denationalization of Money című könyvének 1970-es évekbeli publikációját követően megvédik a részleges tartalékkal működő, szabad bankmodellt. A legfontosabb következtetés, amit le kell vonnunk ezekből, hogy szerzőik gyakran nem
veszik észre, hogy a banking iskola régi hibáit követik el. Ahogyan azt a 8. fejezetben elmagyaráztuk, ez igaz White, Selign, és Dowd munkáira is. Semmi probléma
nincs a bankok közötti elszámolási rendszer ﬁgyelembevételével a hitelexpanzió önfegyelmének tekintetében. Ebben az értelemben, rendszerük jobb eredményekkel
szolgálna, mint a jelenlegi központi bankrendszer – ahogyan azt Ludwig von Mises
már említette. Azonban a részleges tartalék még mindig csak egy második legjobb
megoldás, ami nem tudna lépést tartani a különböző bankok közös tevékenységeiből adódó kölcsönengedmények által kiváltott túláradó optimizmussal. Akárhogy is,
de ezek a szerzők nem látják, hogy amíg a részleges tartalék kiváltsága megmarad,
addig gyakorlatilag lehetetlen a központi banktól megszabadulni. Dióhéjban tehát –
ahogyan már érveltünk emellett a könyvben – a bankok és hitelek területén az egyetlen megoldás a központi tervezési hivataltól való megszabadulásra a részleges tartalék bankárok által élvezett kiváltságának megszüntetése. Ez egy szükséges, de nem
elégséges intézkedés: a központi bankkal szintén le kell számolni, és az általa eddig
teremtett beválthatatlan pénzeket privatizálni kell.
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Befejezésül elmondható, hogy ha a huszonegyedik századra egy igazán stabil
pénzügyi és monetáris rendszert szeretnének kiépíteni, egy olyan rendszert, amely
messzemenőkig megvédi gazdaságainkat a válságoktól és recessziós időszakoktól, akkor (1) biztosítanunk kell a fémalapú (arany) valuta megválasztásának teljes
szabadságát, ami helyettesítené a múltban kiadott bizalmi eszközöket; (2) szabad
bankrendszert kell alapítanunk; és a legfontosabb, hogy (3) ragaszkodnunk kell
ahhoz, hogy a szabad bankrendszer minden szereplője megfeleljen a hagyományos
jogi szabályoknak és alapelveknek, különösen annak az elvnek, miszerint senki, még
egy bankár sem élvezhet olyan kiváltságot, hogy a rábízott látra szóló letétet kiadja
kölcsönként – azaz egy szabad bankrendszerre lesz szükség 100%-os kötelező tartalékkal.
Addig, amíg a szakemberek és a társadalom úgy általában megérti a pénz, bankhitelek, és gazdasági ciklusok alapvető elméleti és jogi aspektusait – reálisan tekintve – további szenvedések várhatóak a világban, köszönhetően a gazdasági recesszióknak, melyek elkerülhetetlenül és állandóan vissza fognak térni, amíg a központi
bankokat meg nem fosztják pénzkibocsátási joguktól, és a bankárok el nem veszítik az állam által garantált kiváltságukat, hogy részleges tartalékkal dolgozhassanak.
Könyvünket ugyanazzal a véleménnyel zárjuk, amivel kezdtük: Most, hogy láttuk a szocializmus bukását – mind elméletben, mind pedig a gyakorlatban –, a hivatásos közgazdászok és a szabadság mellett állók számára a legnagyobb kihívás egyaránt az, hogy az új évszázadban arra használják minden szellemi erejüket, hogy a
központi bank intézményével és a bankárok által jelenleg élvezett privilégiumokkal
szembeszálljanak.
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