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Amerikai dollárpánik; bankjegy és hitelpénz — A világgazdasági konferenciát elő-
készítő bizottság jelentése; a franciát angol és olasz pénzpiac helyzete — A Hitler-
kormány mezőgazdasági vámvédelmi intézkedései — A magyar gazdaság helyzetet
államháztartási intézkedések — A belső kölcsönt Munkabank, a „begyújtást hitel·.
                                                  kérdése; hatásuk a deflációs irányzatra

AZ ÉSZAKAMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK új elnökének hivatalba
lépését oly események előzték meg, amelyek még az óceánon innen is
újabb hullámokat vertek a gazdasági élet anélkül is eléggé viharos

felületén, ott pedig egyenesen drámai fordulatot vettek és az Egyesült Álla-
mok történetében szokatlan különleges rendszabályok alkalmazására vezettek.
A detroiti bankok megrohanása oly nagyméretű akut bizalmi válsággá nőtte
ki magát, hogy a gőgös és gazdag Amerika a szegény és gazdaságilag élet»
képtelenné tett Közép- és Kdet-Európa nyomdokaira kényszerült lépni
és az arany és a külföldi fizetési eszközök kivitelének és forgalmának korlá-
tozása mellett általános bankszünet elrendelésével védekezett a pánikhangulat
terjedése ellen. Pillanatnyilag szükségpénzek kibocsátása útján segítettek
magukon az egyes városok a forgalom teljes megszűnésének veszélyével
szemben, ami ott annyival is fenyegetőbb volt, mert a fejlett hitel-, illetve
csekkforgalom folytán készpénzt senki sem tartott otthon, a pánik első
napjaiban pedig százdolláros bankjeggyel, vagy akár milliós követelésről
kiállított csekkfüzettel a kézben éhezhetett, aki aprópénz felett nem rendel-
kezett. Aki tehette, aranyba igyekezett befektetni dollárjait és ez az irányzat
nyilván az egyéb értékek (Sachwertek) vásárlásán keresztül folytatódott
és a pénztől való menekülés sajnos nálunk ismeretes tömeglélektani hatásai
révén, az árak felhajtása útján, a pénzérték egyensúlyának megbillenéséhez
vezetett volna, ha a Roosevelt-kormány erélyes rendelkezései e rombolásnak
útját nem állják. Érdekes, hogy az Egyesült Államok és az amerikai bankok
vezetői semmit sem tanultak az európai pénznemek 1931-ben szemeik előtt
lezajlott drámájából és így történt, hogy a bizalmi válságra az államonként
ötletszerűleg életbeléptetett bankzárlatok és egyéb részletintézkedések hatás-
talanok maradtak és az továbbterjedt, amíg általános érvényű határozott
intézkedések nem történtek.

A tőkés gazdasági rendszerben a forgalom lebonyolítását a készpénz
mellett az azonnal lejáró követelések összege (Buchgeld) is szolgálja, még
pedig minél tőkeerősebb és minél fejlettebb hitelrendszerrel dicsekedhetik
az állam, annál nagyobb mértékben. Rendes viszonyok között a bankjegy-
forgalom csak egy hányadát teszi a hitelpénz (Buchgeld) összegének, még
pedig minél fejlettebb a gazdasági helyzet egy országban, annál kisebb hánya-
dát. A hitelpénz ugyanolyan viszonyban van a bankjeggyel, mint utóbbi
a pénzrendszer alapját képező arannyal, abból a fikcióból meríti létét, hogy
készpénzre, illetve ez utóbbi, hogy aranyra átváltható. De ahogy a leg-
ritkább esetben, csupán az arany egészségtelen felhalmozódása mellett volna
a bankjegy akár készfizető jegybankokban is teljes egészében aranyra be-
cserélhető, épp így csupán elméletileg, korlátlan inflációval küzdő államban
volna elképzelhető a hitelpénznek bankjegyre vagy helyesebben papírpénzre
való átváltása. Ami tehát a bankjegynek és hitelpénznek forgalomképességét
a fenti fikció mellett megadja, az a hitelrendszer kifogástalan működésébe
vetett bizalom. Ha ez a bizalom — okkal vagy ok nélkül — megingott, a hitel-
pénzt tulajdonosai bankjegyre próbálják átváltani. A betevők megrohanják
a bankokat, nem gondolva meg, vagy nem is tudva, hogy ez az átváltás a
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fizetési eszközök óriási méretű szaporítása nélkül nem lehetséges, utóbbi
pedig magának a fizetési eszköznek az értékét rombolja le, magával rántva
nemcsak a hitelszervezetet, de magának az államnak pénzügyi egyensúlyát is.
Nem segíthet ilyen esetben részleges vagy fakultatív bankzárlat, viszont
az európai példák megmutatták, hogy az általános bankszünet alkalmas a
nagyközönség megnyugtatására, hiszen 1931 nyarán a bankpénztárak újra-
megnyitása után a betétesek rohama nem folytatódott. Amerikában nem
okultak az európai példán és csak fokozatosan rendelték el az egyes államok
a moratóriumot, ami által a tömegmozgalom akadálytalanul terjedt tovább
a még védtelen területekre. A newyorki nagybankok helytelen prezstizs-
szempontokból tiltakoztak a bankzárlat ellen, holott kétségtelen, hogy az
Egyesült Államok egész pénzmennyisége korántsem lett volna elég e nagy-
bankok betétállományának készpénzre váltásához, amely a 40 milliárdra
tehető összes betétek oroszlánrészét képviseli. Ez az erélyes intézkedésektől
való húzódás okozta, hogy a tezaurált bankjegymennyiség annyira megnöve-
kedhetett, hogy már egymilliárd dollárra becsülik és hogy oly óriási összegű
dollárkövetelések váltattak át aranyra, hogy e folyamat visszafejlesztése
érdekében Roosevelt kormánya most már erőszakos intézkedésre kényszerült.
A gazdasági diktatúrának beillő felhatalmazás alapján kiadott rendelkezések-
kel sikerült az aranymozgalmat elfojtani, sőt visszafejleszteni is, amennyiben
a magánosok óriási aranymennyiségeket szolgáltattak azóta be a bankokba,
de a megrázkódtatást, amelyet elszenvedett, az amerikai gazdasági élet soká
nem fogja elfelejteni.

A dollárpánik nem tisztán a gazdasági válság természetes következ-
ménye volt, hanem az amerikai hitelszervezet egészségtelen felépítésében is
leli magyarázatát, amely az évek óta tartó és súlyosbodó válsággal szemben
egyre kevesebb ellenállást tudott kifejteni. Jogos az angol pénzpiac szemre-
hányása, hogy az amerikai kormányzat nem fordított kellő figyelmet a hitel-
szervezet bomlási folyamatára, mert jellegzetes tünetekben nem volt hiány,
hiszen az 1929 szeptemberében bekövetkezett nagy tőzsdei áresések óta
az amerikai bankok bukása mintegy járványszerűvé vált és a négy év alatt
a szó szoros értelmében a bankok ezrei zárták be ilymódon kapuikat, romjaik
alá temetve a betétesek tömegeinek vagyonát és reményeit. Igaz, hogy a
bankok nagy része helyi jelentőségű törpe intézet volt, de azért mindegyik
hozzájárult bukásával a hitelpénz igazi alapját képező bizalom megrendülésé-
hez. Nagyobb hányadukban nem is tartoztak a központi jegybankok kötelé-
kébe, nem támaszkodhattak az azok által nyújtott hitelekre, de nem is állottak
ellenőrzés alatt, ennek dacára mégis betéteket fogadhattak el. Felix Somary
szerint a húszezenyi amerikai bank vezetőinek nagyobb része nem volt tisztá-
ban a banküzlet legelemibb követelményének, a mobilitás megőrzésének
óriási fontosságával. Módja lett volna tehát az amerikai kormánynak a sok-
ezredik bankbukásra felfigyelve, megrendszabályozni azokat a bankokat,
amelyek idegen tőkék kezelésére vállalkoztak anélkül, hogy hitelezőik érde-
keit kellő mértékben szem előtt tartották volna. A Reconstruction Finance
Corp. 1932 február havában történt létesítése, amely a bankoknak soron-
kívüli hiteleket volt hivatva nyújtani, csak tüneti kezelés jellegével bírt és
megállapítható, hogy az a 700 millió dollár, amit ez az intézmény hitelképpen
folyósított, úgy elveszett, mint a patak, amelynek vizét a sivatag homokja
szívja föl.

A Roosevelt-kormány valutavédő intézkedései mellett a pénzmennyiség
fokozásával is kísérletezik anélkül, hogy az aranyalapot elhagynák és egyúttal
nagyszabású beruházásokat vett tervbe a munkanélküliség enyhítésére.
A dollár nemzetközi árfolyama a bankzárlat alatt a magánforgalomban —
a hivatalos jegyzést az összes jelentékenyebb jegybankok beszüntették —
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4.65 sv. Frs-ra csökkent, de már az amerikai bankok megnyitásának napján
5.17-es árfolyamot ért el, tehát megközelítette a felső aranypontot és így
nagy rugalmasságról és ellenállóképességről tett tanúságot, bár valószínű,
hogy ebben a hirtelen áremelkedésben a nemzetközi dollár-kontremin fedező-
vásárlásának hatása is kifejezésre jutott.

Reméljük, hogy Amerika ügyeinek rendbehozása után Roosevelt meg-
értéssel és jóakarattal fog majd hozzá a hadiadósságok kérdésének rende-
zéséhez, ami Európa talpraállásának egyik legelső feltétele. És hogy az
amerikai bankok talán kevesebb fölénnyel, de több megértéssel fogják
kezelni az európai adós bankok problémáit, köztük elsősorban a magyar
bankokét, amely utóbbiak, bár az ország szerencsétlen gazdasági szervezete
folytán hibájukon kívül nem tudják külföldi kötelezettségeiket teljesíteni,
az amerikaiaknál sokkal mostohább viszonyok között, túlnyomórészt kifo-
gástalanul állották ki a válságot és a bankvezetés mesterségének vagy művé-
szetének az amerikaiaknál sokkal magasabbrendű művelőinek bizonyultak.

UGYANÍGY ARRA VÁR, hogy Roosevelt a legsürgősebb amerikai
problémák rendezése után Európa, illetve a világ problémáira fordítsa
figyelmét, a régóta tervezett világgazdasági konferencia is. Az előkészítő-
bizottság által kidolgozott programm a válság legfőbb tüneteit összeállítva
rámutat arra, hogy a családtagokat nem számítva, 30 millió munkás van
munka nélkül: a nagykereskedelmi árindex 1929 óta aranyban kifejezve
egyharmadával csökkent, á nyersanyagok árindexe pedig 50—-60%-kal, így
a búza winnipegi jegyzése eddig legalacsonyabb szintét érte el. A világ
árukészleteinek indexe 1932-ben a kétszerese volt az 1925-ösnek, a világ-
kereskedelem összértéke viszont Σ932 harmadik negyedében 1929 ugyan-
ezen időszakának csupán egyharmadát tette ki. A nemzeti jövedelmek
túlnyomórészt 40%-kal estek, az állami költségvetési hiányok soha nem látott
összegekre emelkedtek, a világ államainak nagyobb része letért az arany-
standardről, mintegy 40 állam kénytelen volt a devizakényszergazdálkodásra
áttérni és számos olyan ország van, amelyben a kivitel teljes értéke nem éri el
a külföldi adósságok szolgálatának összegét. E borzalmas összeállításhoz oly
helytálló következtetéseket fűz a bizottság, hogy ha a konferencia azokat
magáévá tenné, nem fűződnék kétség a világ gazdasági talpraállításához.
Sajnos a konferencián nem a szakértők, hanem a politikusok fogják a megol-
dás irányvonalát megszabni, akik saját országuk hatalmi helyzetének átmen-
tését, nem pedig a világ felszabadulásának gondolatát fogják szolgálni.

A nemzetközi aranystandard helyreállítása, az árszínvonal emelése,
ennek érdekében a hitelek bővítése, a devizakorlátozások megszüntetése,
a rövid- és hosszúlejáratú kötelezettségek revíziója és a nemzetközi hitel-
piacoknak a rászoruló államok részére való újramegnyitása, mind aranyigaz-
ságok, de mitsem érnek, ha a nemzetközi áruforgalom szabadsága nem lesz
minden hátsógondolat nélkül biztosítható. Teljes és fenntartás nélküli gaz-
dasági békekötés nélkül mindez múló hatásokkal járó intézkedés maradna
csupán és néhány év után az életképtelen nemzetgazdaságok újabb fenn-
akadása és a világtermelés újabb válsága elkerülhetetlenül felütné újból a
fejét. Félő, hogy ha a világ urai ismét nem értik meg a gazdasági élet köve-
tető szavát, a gazdasági feszültség nyílt kitörésben fogja a felszabadulást
keresni, amelyet pedig ezen az úton soha meg nem találhat.

Pedig az európai nagyhatalmak helyzete nem lett rózsásabb a lefolyt idő
alatt. Franciaország óriási erőfeszítésekre kényszerült az államháztartás
hiányának fedezése érdekében és a függő belső kölcsönök ideálisnak éppen
nem mondható fegyveréhez kellett nyúlnia a kormányzatnak, hogy pillanat-
nyilag segítsen magán. A sok állami kölcsönkibocsátás bizonyos fokú feszült-
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séget okozott a párizsi pénzpiacon, úgyhogy az újabb ipari hosszúlejáratú
kölcsönök kamattétele az 1932 januári 5.15%-kal szemben 5.90%-ra emel-
kedett. E kamattétel a bankköltségek figyelembevételével az adós terheit
már 6 x/%—7%-ra emeli és a termelésnek oly nagymérvű megterhelése, hogy
kétségtelenül a rentabilitás és adózóképesség, de ugyanakkor a vállalkozó-
kedv nagyfokú csökkenésével is járhat. Ez a körülmény egy bizonyos fokig
megállapítható a munkanélküliség tükréből is, mert a támogatásban részesülő
munkanélküliek múlt októberig 247.000-re csökkent száma február közepéig
ismét 324.000-re emelkedett. Oly komoly gondot okoz az államháztartás
kérdése, hogy még az államkincstár törlesztési szolgálatának átmeneti fel-
függesztése is szóba került, ami a francia kistőkés tömegek politikai súlyán
hajótörést szenvedett ugyan, de éppen ismerve a francia kispolgár mentalitá-
sát már maga az a körülmény, hogy erre a megoldásra Franciaországban
gondoltak, érdekes kortörténeti adatot képez.

Angliának, amióta bátor elhatározással letért az aranyalapról, és ezt
követőleg nemsokára már abban a helyzetben volt, hogy a Francia Bank
kölcsönét lejárat előtt visszafizesse, változatlanul komoly gondokat okoz a
nagy bizalom, amelynek árfolyamjavító hatásával szemben alig tudják pén-
züket megvédeni. A multévi december 15-i esedékességkor hadiadóssá-
gok részlete dmén Amerikának fizetett arany már teljesen megtérült és ma
már kérdéses, hogy a 100 millió fontra csökkent valutakiegyenlítő alap képes
lesz-e a font áremelkedését megakadályozni, ami pedig az angol ipari kivitel
versenyképessége szempontjából óriási fontossággal bír. Lényegesen csökken
a font áremelkedésének veszélye azáltal, ha a dollár régi pozícióját meg tudja
őrizni, mert ellenesetben a font iránti bizalom mellett a dollár iránti bizal-
matlanság is ugyanebben az irányban hatna.

Olaszország az Istituto per la Ricostruzione Industrial létesítésével
komoly erőfeszítéseket tesz ipari termelésének racionalizálására. Ez az intéz-
mény egyrészt az elveszettnek tekinthető vállalatok felszámolását, másrészt
pedig az életképes üzemek műszaki és kereskedelmi újraszervezését van
hivatva eszközölni és a már teljesen eladósodott eddigi likvidációs intézet
helyébe lépett. Az előbbi cél elérése érdekében az állam és az olasz Jegybank
jelentős anyagi támogatását élvezi, míg az utóbbi tevékenység lebonyolítására
és a korábbi adósságok csökkentésére 100 millió líra saját tőke mellett egy
milliárd líra államilag garantált hosszúlejáratú kölcsönt bocsátott ki. A fasiz-
mus tehát, amikor állami feladatok közé sorolta a termelés megszervezését,
egyúttal szakított a szubvencionálás rendszerével és az állami támogatásért
komoly ellenértéket, a termelési anarchia megszüntetését követeli, amit a
szokott erélyességgel, melléktekintetekkel nem törődve, nyilván biztosítani is
fog. A búzacsata mellett méltó gazdasági célkitűzés ez is és könnyen alkalmas
lehet arra, hogy Olaszország gazdasági jelentőségét rövid néhány év alatt
egészen más színben állítsa elénk.

A NÉMET POLITIKAI VÁLTOZÁS kétségkívül alapvető jelentőségű
fordulatot hoz a birodalom gazdasági politikájában, csak az a kérdés, vájjon
fordulatot tud-e jelentem annak gazdasági helyzetében is. A Hitler-kormány
uralomra jutásában egyebek között a junkerek gazdasági alapját képező és
rendkívüli nehézségekkel küzdő keletporoszországi külterjes nagybirtok
kétségbeesett sakkhúzása is nagy szerepet játszott, amely e réven remél kiutat
találni válságos helyzetéből. Ehhez képest az eddig is fennállott gazdavédelmi
intézkedések továbbfejlesztése várható az új kormánytól, nemcsak a gazda-
adósságok kérdésénél, hanem ugyanúgy a birodalom behozatali- és vám-
politikájában is. Kétségtelen, hogy a túlzott adósvédő intézkedések tönkre
fogják tenni a mezőgazdák hitelképességét és a pénzintézeteket egyaránt,
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amely esetben a gazdák forgótőke szükségletének kielégítését nyilván az
állam vállaira fogják áthárítani. De még súlyosabb következményei lehetnek
a behozatali korlátozásoknak, amelyek a német kivitel összesorvadását kell,
hogy okozzák és így a kiviteli többlet csökkenése, vagy eltűnése révén a biro-
dalom fizetési mérlegét és valutáris helyzetét, sőt a munkanélküliség kérdését
is igen kedvezőtlenül befolyásolhatják.

Németország velünk, régi szövetségesével és a bajban is osztályos-
társával szemben, eddig sem engedte magát érzelmi, vagy akárcsak jóakaratú
szempontoktól vezettetni. A statisztika szerint az 1930—31. évben Német-
ország 332 millió márka búzabeviteléből csupán 4 millió, kb. 800 millió
márka gyümölcsbeviteléből csak alig 7 millió, 521.2 millió márka hús- és
zsírbehozatalából mindössze 17 millió márka értéket vett át tőlünk, kb. 468.2
millió márka értékű élőállatbeviteléből pedig úgyszólván semmi sem jutott
reánk. Ezzel szemben Magyarország 1929—1931. években kereken 350
millió pengő ára német iparcikket hozott be és amíg Ausztriával szemben
kereskedelmi mérlegünk az 1927—1931. években átlagban évi 120 millió
kiviteli többletet eredményezett javunkra, addig ugyanezen idő alatt Német-
országtól átlag évi 95 millióval többet vettünk át, mint odaszállítottunk.

Hugenberg, a Hitler-kormány gazdasági minisztere, úgyszólván első
ténykedésével 100—500%-kal emelte fel a mezőgazdasági termékek egész
sorának vámtételét, úgyhogy a dunai államok és közöttük Magyarország előtt
a Németországba irányuló kivitel lehetősége most mégjobban megneheze-
dett, vagy méginkább teljesen elzárult. Bármennyire híve is legyen az ország
közvéleménye a gazdasági liberalizmusnak, nem hiszem, hogy sok szószólója
volna ezután Magyarországon az eddigi politika követésének. Annál
kevésbbé, mert ha az Ausztriából beszerezhető iparcikkeket Németország
helyett onnan vesszük, úgy legalább sikerül Ausztriába irányuló kivitelünkért
teljes ellenértéket kapnunk és nem kell megelégednünk a javunkra mutatkozó
egyenlegnek schillingben történő megfizetésével, ami — mint legutóbbi
szemlémben kimutattam — úgyis a magyar termelés szempontjából értékkel
nem bíró megoldást képez.

Magyarország gazdasági helyzete lényegesen nem változott. Δ pengő
külföldi értékelése kifejezésre jut az arany budapesti árfolyamában, de a búza
20°/0-os áremelkedésétől eltekintve, a pengő belső vásárlóereje általában nem
csökkent. A február elején rendeleti úton életbeléptetett új adók viszont
a köztisztviselők újabb illetménycsökkenésével együtt ismét nagy mértékben
fokozták a városi lakosság megélhetési gondjait és ugyanígy csökkentették
vásárlóképességét. A forgalom és a termelés, de ugyanígy az állam bevételei
is természetesen ismét élesen fognak reagálni ezekre az intézkedésekre,
amelyekhez a dologi kiadások jelentős csökkentésének széles köröket érintő
hatása is járul. Gondolkodó ember előtt világos, hogy sem a kiadások csök-
kentése, sem az állami bevételek fokozása, sem pedig különösen az állami
pénztári hiány fedezésére igénybevett belső függő kölcsönök nem képeznek
megoldást, csak átmeneti szükségintézkedések ezek, amelyek égy bizonyos
várakozási idő áthidalására alkalmasak. Úgy hatnak, mint a fájdalomcsilla-
pító, vagy szíverősítő orvosságok egy válságos betegnél, nem gyógyítanak
és nem is veszélytelenek, mert minden egyes alkalmazásuk csökkenti a szerve-
zet ellenállóképességét. Az államháztartás betegségének gyógyítása csak
a magángazdaság új életre keltése útján képzelhető el, de ez ma a világválság
közepén, elzárkózó államok közé ékelve nem könnyű, sőt valljuk be alig
megoldható feladat.

A február 1-én megjelent rendeletek sorait az állami alkalmazottak
illetménycsökkentése nyitotta meg és követte a transzfermoratóriumnak
lényegében változatlan tartalommal 1933 december 22-ig történt meghosz-
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szabbítása. Majd sorra következtek az állami bevételek emelését tartalmazó
rendelkezések, így a kamatilleték, az osztalékilleték rendkívüli pótlékának
és egyes vámtételeknek a fölemelése, a házadó 20%-os pótlékolása, a ház«
haszonérték alapján fizetendő 5%-os adó életbeléptetése, a társulati adó
40%-os és a jövedelmi adó egyelőre 30%-os és 1933 július i-től kezdődő
60%-os, a vagyonadó 100%-os, a rokkantellátási adó 100%-os, a kereseti- és
társulati adó 25%-os, a teherautók közúti adójának 100%-os fölemelése. Nem
kevesebbet jelent ez, mint hogy az állam a budapesti házvagyon és részvény-
társasági vagyon jövedelmének kb. 50%, illetve 40%-át élvezi, minden tőke-
befektetés és a kockázatban való részvétel nélkül. Mint új jövedelemforrás
a villanylámpák és rádiócsövek elég magasfokú megadóztatása sorakozik
a fent felsorolt rendeletek mellé, amelyek közül főleg az első hívja ki a pénz-
ügytant elmélet kritikáját, nemcsak mert nagyon antiszociális, de rendkívül
magas kulcsa miatt is, amelynek súlyát nagyban növeli az, hogy közszükség-
leti cikket terhel.

Ezek a szükségparancsolta intézkedések mellett a gazdasági élet föl-
lendítését is célul tűzte ki a kormány. A felveendő belső kölcsönnel kapcsolat-
ban oly megoldást keresett, amely a bankoknak úgyszólván teljesen beszün-
tetett hitelnyújtási tevékenysége pótlásaként forgótőkével lássa el a vállalko-
zókat. Az eléggé bonyolult elgondolás a következő: a belföldi kölcsönből
(5%~°s kétéves pénztárjegyek, amelyek esedékességkor adófizetésre felhasz-
nálhatók) 20 milliót jegyez a mezőgazdasági termelés és 25 millió esik az ipar
részesedésére. Ezen utóbbi összegből közvetlenül jegyeznek az iparvállalatok
10 millió pengő névértéket, úgyhogy harmadik személy által kibocsátott és
forgatott elfogadványaikat a Magyar Nemzeti Bank 41/8% kamat mellett le-
számítolja és e váltóhitelt két évig prolongálja és a váltók ellenértékét az
állami pénztárjegyek jegyzésére használja föl.

Megalakul egy 15 millió pengő alaptőkéjű szövetkezet a tagok egyszeri
felelőssége mellett, az Ipari Munkaszervező Intézet, amelynek tőkéjéből
10 millió pengőt a fenti pénztárjegyeket jegyző vállalatok jegyeznek, 5 millió
pengőt pedig az ebben a kibocsátásban részt nem vevő vállalatok és a főváros
üzemei vesznek át. Az alaptőkének egyelőre csupán 10%-át fizetik be a szö-
vetkezet tagjai. Ez a röviden Munkabanknak nevezett intézmény 40 millió
pengő hitelt élvez a Nemzeti Banknál. A hitelkeretekből 15 milliót a Munka-
bank elfogadványának, amelyet a hitelintézetek e célra alakult szövetkezete is
ellát aláírásával — leszámítolása útján folyósít a Nemzeti Bank és ez az összeg
szolgál a belső kölcsönnek az ipari érdekeltségre eső még fedezetlen részének
befizetésére. A további 25 millió pengős hitelkeret fogja az ú. n. — begyujtási
hitelek nyújtását lehetővé tenni olymódon, hogy a Munkabank igazgatósága
által megszavazott egyes hitelek ebből fognak a megrendelő, a vállalkozó
és a Munkabank, — vagy esetleg az első kettő helyett más harmadik személy
által aláírt és a Nemzeti Bank által megbírált váltóknak, a hivatalos bank-
kamatlábat i%-kal meghaladó kamat mellett, a Nemzeti Bank által történő
leszámítolása útján folyósíttatni. A Munkabank ügykezelését a Magyar
Ipari Jelzálogintézet költségmentesen látja el.

Kritika szempontjából külön kell választanunk a belső kölcsönt az ú. n.
begyujtási (Ankurbelungs) hiteltől, mert a kettő természete és ugyanígy
gazdasági hatása is más és más.

A Magyar Nemzeti Bank az 1931. év nyarának eseményei óta szigorúan
és következetesen kitartott a deflációs politika mellett. Valljuk be, hogy
e nélkül a következetesség nélkül ma sokkal kedvezőtlenebb helyzetben vol-
nánk, mert ha főleg az első évben, amikor a pénzszűkével járó kedvezőtlen
momentumok jelentkezni kezdettek, bár csekély engedményeket is tett volna
a Nemzeti Bank a defláció ellenes irányzatnak, ma már talán egy szélsőséges
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infláció vad vizein eveznénk. A defláció fokát azonban nem tisztán a Nemzeti
Bank bankjegykibocsátó- és hitelpolitikája szabja meg, helyesebben ez csak
annak mintegy alsó határát alkalmas megállapítani. Azt, hogy azonos bank-
jegy- és vele szemben álló árumennyiség feltételezése mellett milyen fokú
defláció fejlődik ki, két a Nemzeti Bank hatáskörén kívül álló tényező szabja
meg, és pedig a pénz forgási sebessége és a pénzintézetek hitelpolitikája.
Ezek közül az első, deflációs bankjegykibocsátási és hitelpolitika mellett az
áruforgalom összezsugorodása folytán szükségképpen lassúbb lesz, tehát
további fékező, deflációs hatást fejt ki. A pénz forgási sebességének lassúbbo-
dását a jegybank megindíthatja ugyan, de további fejlődését már aligha
befolyásolhatja bankjegyszaporítás nélkül. A második, a pénzintézetek hitel-
politikája is csupán felső határán korlátozható a jegybank hitelmegszorításai
és kamatpolitikája által, de az ellenkező irányban utóbbi által nem befolyásol-
ható, mert a hitelezés mérvének igazi szabályozója, a bizalom és a biztonság
kérdése kívül esik a jegybank hatáskörén. Kétségtelenül a hitelező jogi biz-
tonsága és a termelés rentabilitása az a két körülmény, amelyek a hitelező
pénzintézetet a követelés immobilizációjának, befagyásának veszélyével szem-
ben megnyugtathatják, de ugyanúgy ennek a két tényezőnek hiánya esetén
gondosan vezetett pénzintézet kénytelen hitelezését megszorítani, nehogy
a reábízott idegen tőkéket, de ugyanúgy saját fizetőképességét is kockára tegye.

A pénz forgásának ütemét csökkentik a súlyos közterhek is, — nálunk
elméletileg mindén pengő évente kétszer fordul meg az állampénztárban, —
valamint figyelembeveendő a jegybank bankjegykimutatásával szemben
a még mindig lappangó tezaurált pénzmennyiség, a külföldön rejtőző bank-
jegyek és a bankoknak a rendesnél nagyobb pénztárállománya is. Ha mindezt
számításba vesszük, úgy megállapíthatjuk, hogy a defláció Magyarországon
1931 nyara óta a lényegtelenül változó bankjegymennyiség mellett nagy-
mértékben fokozódott. Kérdés, hogyan hat ebben az irányban a belső kölcsön
és a Munkabank működése.

Kétségtelen, hogy ez a két intézkedés 70 millió pengő addicionális
vásárlóerőt teremt, amelyből a belföldi kölcsönre eső 45 millió mesterséges
vásárlóerőszaporítás, tehát kétségtelenül inflációs intézkedés, minthogy a
pénzmennyiség emelkedésével a másik oldalon nem áll szemben az áru-
mennyiség ennek megfelelő emelkedése. Ugyanakkor kétségtelen azonban
az is, hogy ennek az intézkedésnek egymagában inflációs veszélyt tulajdoní-
tani nem lehet, mert ilyenirányú hatása korlátozott voltánál fogva és a nagy-
fokú deflációhoz mérten aligha lehetne jelentős. Nem tudom, nem vezetett
volna-e célhoz inkább az ezüstpénz mennyiségének törvénymódosítás útján
való szaporítása, mert kétségtelen, hogy ennek morális hatása a papírpénz
szaporításnál kedvezőbb és amellett az államnak jutó tekintélyes nyereség
kevésbbé drasztikus módon enyhítette volna az államkincstár gondjait.

Ami a Munkabank útján folyósítandó 25 milliós begyújtást hiteleket
illeti, úgy ezekkel szemben nézetem szerint az infláció vádját, ha a folyósítás
komoly megválogatás útján történik, nem lehet emelni, mert hiszen a ter-
melés felélénkítésére szolgálván, új javak keletkezését fogja eredményezni
és nem ellenérték nélkül kerül bele az áru és pénz közötti csereforgalomba.
Rendkívül fontos volna azonban, hogy a begyújtást hitelek folyósításánál
a hangsúly ne az adós kétségtelen bonitásán, hanem természetesen a meg-
felelő bonitás keresése mellett azon legyen, hogy minél több munkáskéz
jusson általuk keresethez és így a fogyasztóközönség vásárlóereje nyerjen
közvetve általuk megerősödést.
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