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Eric Rauchway20

Tisztára mosni a történelmet

Benn Steil: The Battle of Bretton Woods: John 
Maynard Keynes, Harry Dexter White, and 
the Making of a New World Order (Princeton 
University Press, Princeton, New Jersey, 2013, 
472 oldal) cím_ könyvének bemutatása

Az 1944-ben a New Hampshire állambeli Bretton 
Woods-ban megrendezett, mérföldkQnek számító 
konferencia a nemzetközi monetáris együttm_-
ködés szinonimájává tette az üdülQváros nevét. 
Ugyanakkor még a fQ alkotói sem tekintet-
ték teljes sikernek a Nemzetközi Valutaalapot 
(IMF) és a Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési 
Bankot (IBRD) létrehozó Bretton Woods-i 
Egyezményeket…

John Maynard Keynes, a neves közgazdász, aki 
a tárgyalásokon Nagy-Britanniát képviselte, kife-
jezte csalódását amiatt, hogy Bretton Woods-ban 
nem sikerült egy olyan IMF-et létrehozni, amely 
az általa elképzelt módon, egyfajta „szuperjegy-
bankként” m_ködött volna. Ehelyett történetének 
elsQ évtizedeiben az IMF egy szerényebb hiva-
talként tevékenykedett; úgy, ahogy azt Harry 
Dexter White, az Amerikai Államkincstár (US 
Treasury) tisztségviselQje elképzelte. 1970-ben 
Edward Bernstein, az Amerikai Államkincstár 
Bretton Woods-i szóvivQje azt mondta, hogy „a 
nemzetközi monetáris rendszer nem m_ködött 
olyan jól, ahogy m_ködnie kellett volna.”

Egyértelm_, hogy egy, a Bretton Woods-i 
eseményekrQl szóló történeti munkának figye-
lembe kellene vennie a rendszerre és annak ha-
tásaira vonatkozó szkepticizmust. De Benn Steil 
(a Council on Foreign Relations vezetQ munka-
társa) egy radikálisabb értelmezéssel áll elQ. A 
szerzQ úgy mutatja be White-ot (aki állítólagos 
titkosügynökként nemcsak konzultált a szov-
jetekkel az amerikai háború utáni politikáról, 
hanem – mint Steil állítja – a Szovjetunió nevé-
ben azon dolgozott, hogy az Egyesült Államok 
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belépjen a második világháborúba), mint egy 
olyan Bretton Woods-i rendszer létrehozóját, 
amely az Q szavaival élve garantáltan „gazdasá-
gi apokalipszishez” vezetett volna.

Épp elég megbízható bizonyíték található a 
szovjet archívumokban, ami igazolja, hogy White 
titokban tájékoztatta a szovjet hírszerzést, bár azt 
nem lehet tudni, hogy mennyi információt adott át, 
illetve hogy a Szovjetunió vajon komoly hasznát 
vette-e ezeknek az értesüléseknek. Még a legtöbb 
White-tal szimpatizáló történész is elismeri, hogy 
kémkedéssel is foglalkozott. Steil viszont sokkal 
tovább megy, arra utalva, hogy White a szovje-
tek érdekében eljárva 1941 novemberében jelen-
tQs szerepet játszott olyan amerikai diplomáciai 
jegyzékek megfogalmazásában, amelyek annyira 
nyilvánvalóan elfogadhatatlan feltételeket tartal-
maztak a japánok számára, hogy azoknak meg 
kellett szakítaniuk a tárgyalásokat és meg kellet 
támadniuk Pearl Harbort, így kiprovokálva az 
Egyesült Államok belépését a II. világháborúba.

Nos, ez egy több okból is kétségbe vonható 
állítás. Sem White, sem az amerikai pénzügymi-
nisztérium nem volt az amerikai–japán tárgya-
lások központjában. Abban az idQben, amikor 
az állítólag kritikus jelentQség_ jegyzéket ké-
szítették, már a tengeren volt az a japán flotta, 
amelyik Pearl Harbort megtámadta. A 2002-
ben megjelent munka, amit Steil arra használ, 
hogy alátámassza az állításait, maga is olyan 
dokumentumokra támaszkodik, amelyekrQl két 
történész, John Earl Haynes és Harvey Klehr 
már megállapította, hogy hamisak.

White kémkedése nem az egyetlen olyan 
téma, amellyel kapcsolatban Steil elégtelen bi-
zonyíték alapján jut messzemenQ következte-
tésekre. Amikor a monetáris politikáról beszél, 
Steil kedvezQen ír az „1914 elQtti aranystan-
dard-rendszerrQl, annak automatikus mechaniz-
musaival a hitel árának és a határokon átnyúló 
aranyáramlásnak a szabályozására.” Ez a leírás, 
bár összhangban van azokkal a gazdasági mo-
dellekkel, melyek arról szólnak, hogy hogyan 
m_ködhetne az aranystandard, nem tükrözi azo-
kat a történelmi munkákat, amelyek azt mutat-
ják be, hogy valójában hogyan m_ködött.

Még az aranystandard-rendszer idején is a pa-
pírpénz volt a fQ közvetítQ közeg. A bankjegy-
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kibocsátó központi bankok nem módosították 
a forgalomban levQ bankjegyek mennyiségét 
a kereskedelmi forgalom alakulására adott vá-
laszul, automatikusan követve a szabályokat. 
Ehelyett a monetáris hatóságok határozták meg 
a kamatokat – és ezzel a forgalomban levQ pénz-
mennyiséget – olyan szinten, amelyrQl úgy gon-
dolták, hogy profitot hoz létre; és olyan szinten, 
amelyen a kormányuk kényelmesen vehet fel 
hiteleket, és amely lehetQvé teszi számukra, 
hogy elég aranyat tartsanak kéznél ahhoz, hogy 
biztosítsák a megfelelQ kötelezettségvállalást a 
papírpénz szükség szerinti aranyra váltásához.

Vagyis az aranystandard, mint a Bretton 
Woods-i rendszer is, a politikai döntéshozók he-
lyes megítéléseitQl függött. Steil úgy ír, mintha az 
aranystandardról a Bretton Woods-i rendszerre, 
illetve késQbb a lebegQ árfolyamra való áttéréssel 
a világ az automatikus szabályok korszakából egy 
olyan diszkrecionális döntéshozatali korba lépett 
volna, amely ki van téve a politikai befolyásnak. 
Valójában minden monetáris rendszer reagál a 
politikai befolyásra, a különbség köztük a politikai 
tartalomból adódik, és nem az intézményekbQl 
vagy magukból a rendszerekbQl. Bretton Woods 
és a lebegQ árfolyamok modern rendszere csupán 
demokratikusabb hatásokra reagálnak, mint az 
aranystandard-korszak intézményei tették.

Ha ahelyett, hogy azt írja, hogy Bretton Woods 
garantálta a gazdasági apokalipszist, Steil azt írta 
volna, hogy a rendszer nem maradhatott fenn 
örökké abban a formában, ahogy megvalósítot-
ták, akkor nem tévedett volna, és a könyve is 
jobb lenne. Az eredeti rendszerhez arra volt szük-
ség, hogy az Egyesült Államok – a Marshall-terv, 
valamint az Észak-atlanti SzerzQdés Szervezete, 
azaz a NATO révén – dollárokat adjon a világ 
polgárainak kezébe, valamint fenntartsa az arany 
névleges konvertibilitását unciánként 35 ameri-
kai dolláros áron. Természetesen ezt nem lehetett 
az örökkévalóságig fenntartani, de ez az elkerül-
hetetlen következmény a rendszer sikerének jele 
volt, nem a kudarcáé. A rendszer célja elvégre 
nemcsak a valutakonvertibilitás biztosítása volt, 
hanem a háború utáni újjáépítés és a fejlesztés is. 
Miután a világ újjáépült és gazdagabb lett, a dol-
lárközpontúság iránti igény megsz_nt. Az addig 
USA-központú rendszer többoldalú rendszer-

ré vált. A Különleges Lehívási Jogok (Special 
Drawing Rights, SDR), egy valódi tartalékesz-
köz létrehozásával az IMF kezdett hasonlítani a 
Keynes által elképzelt szuper központi bankra. 
Annak ellenére, hogy az eredeti Bretton Woods-i 
rendszer 1971-ben megsz_nt, célja – a nemzet-
közi monetáris irányítás a kölcsönös jólét érdeké-
ben – megmaradt, még ha szavakban gyakrabban 
is jelenik meg, mint a gyakorlatban.

Egy, a különbözQ pénzügyi rendszerek mel-
letti nemzetközi gazdasági teljesítményrQl szóló 
összehasonlító elemzésben Michael Bordo gaz-
daságtörténész megállapította, hogy a Bretton 
Woods-i rendszer jobb volt, mint a többi, beleértve 
az aranystandard-rendszert is. A Bretton Woods-i 
rendszer idején a nemzetgazdaságok kiegyensú-
lyozott, alacsony inflációval és magas növekedés-
sel számolhattak. Bordo megjegyzi, hogy a mo-
dern lebegQ árfolyamrendszer is elég jól m_ködik, 
miközben még a Bretton Woods-i rendszernél is 
nagyobb belpolitikai mérlegelési jogkört biztosít.

Bretton Woods nem egy tökéletes rendszer 
volt, hanem egy nemzetközi vita és alkalmi 
koordináció alapján született egyezmény. Ez az 
örökség bizonyára jó kiindulópontot biztosít a 
töprengésre arról, hogy hová áramlanak a világ 
pénzei és mi lehet a Bretton Woods utáni IMF 
sorsa a jövQben.
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Szavakkal a fegyverek ellen

Jürgen Grässlin: Schwarzbuch Waffenhandel: 
Wie Deutschland am Krieg verdient (Heyne 
Verlag, 2013, 624 oldal) cím_ könyvének be-
mutatása

Jürgen Grässlin nevéhez számtalan fegyverex-
port-botrány leleplezése f_zQdik. Schwarzbuch 
Waffenhandel (A fegyverkereskedelem fekete 

könyve) cím_ új könyvében a legtekintélyesebb 
német politikusokat sem kíméli.


