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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.

(Finance & Development)

Hauke Friederichs

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.
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Angela Merkel kancellárt a „fegyverek 
markotányosnQjének” nevezi, Frank-Walter 
Steinmeier korábbi német külügyminisztert a 
„kézifegyverexport világcsúcstartójának”. 
A jelenlegi német külügyminiszterrQl, Guido 
WesterwellérQl pedig azt állítja, hogy „a német 
hadiipar szálláscsinálója”. Természetesen a szer-
zQ számára mindez nem pusztán eposzi jelzQk 
használata; amit ír, azt komolyan is gondolja.

P ugyanis az egyik legkeresettebb fegyverke-
reskedelmi szakértQ Németországban. A tanár és 
író Jürgen Grässlin évtizedek óta figyelemmel 
kíséri a német fegyverszállításokat, és már több 
könyvet írt a német hadiiparról. Szereti a provo-
kációt, ám legalább ennyire szereti az alapos és 
mélyreható kutatómunkát is. 1992-ben kezde-
ményezésére jött létre a freiburgi Fegyverkezési 
Információs Iroda (RüstungsinformationsBüro 
Freiburg, RIB), melynek azóta is elnöke. P 
és kollégái számtalan fegyverexportbotrányt 
tártak már fel és mutattak be a médiában. 
Fáradhatatlan munkájáért 2011-ben elnyerte az 
Aachen-békedíjat.

Grässlin személyesen is felkereste azokat 
az embereket, akiket német gépfegyverekkel 
sebesítettek meg Szomáliában és Törökország 
kurdok lakta területein. Ismer történeteket mé-
szárlásokról és az emberi jogok megsértésérQl, 
amelyek annyira brutálisak, hogy egyetlen film-
ben sem lehetne bemutatni Qket.

Aki az 55 éves, világosszürke hajú, sötétszür-
ke szakállú Grässlinnel a freiburgi utcán össze-
fut és nem ismeri Qt, talán csodálkozna azon, 
hogy épp a fegyverkereskedelmet választotta 
kutatási témájául. Grässlin életvidám ember, 
aki szívesen és sokat nevet. Fiával együtt az SC 
Freiburg csapatának szurkol, és rekedtre ordítja 
magát a meccseken. Amikor nem az iskolában 
tanít, felolvasóúton van, vagy nyilvános vitá-
kon vesz részt, akkor tüntetéseken és tiltakozó 
megmozdulásokon találkozhatunk vele. Hogy 
mindemellett mikor tud még idQt szakítani a 
hobbijára is – akrilfestékkel vászonra dolgozva 
híres emberek portréit festi meg – az még bará-
tai számára is rejtély.

Grässlin, aki sokak szerint a fegyverkezés 
legfelkészültebb ellenfele Németországban, ke-
ményen megdolgozott a hírnevéért. IdQnként 

bírálják Qt éles véleményei miatt. Azt írja, hogy 
legalább kétmillió embert öltek meg a Heckler 
& Koch cég által gyártott fegyverekkel. A szá-
mot nem lehet igazán bizonyítani – ám Grässlin 
ellenfelei sem tudják azt cáfolni.

Grässlin legújabb projektje az Aktion 
Aufschrei, amellyel Q és a fegyverkezés más 
ellenfelei egész Németországból meg akarják 
akadályozni a német fegyverexport. A kampány 
arca Margot Käßmann (református teológus és 
lelkész, korábbi hannoveri tartományi püspök-
asszony), Grässlin pedig a kampány motorja.

Jürgen Grässlin éveken át dolgozott a 
Schwarzbuch Waffenhandel megírásán. A 624 
oldalas könyv bemutatja, hogyan fejlQdött 
Nyugat-Németország, illetve az újraegyesítés 
után Németország egy olyan országból, ahol a 
második világháború után tilos volt a fegyver-
gyártás, a világ harmadik legnagyobb fegyver-
exportQrévé. A könyv nem marad meg a vitánál, 
Grässlin az olyan politikusok és üzletemberek, 
mint Dieter Zetsche (a Daimler AG igazga-
tótanácsának elnöke, a Mercedes Benz Cars 
vezérigazgatója) elleni támadásait tényekkel 
támasztja alá. Hogy mi köze a közismert autó-
gyárnak a hadiiparhoz? Nos, a Daimler Benz 
nemcsak limuzinokat és teherautókat gyárt: a 
stuttgarti cég a katonai járm_vek gyártásában 
is érdekelt. A Mercedes-Benz Military Vehicles 
nev_ leányvállalat a világ minden tájára szállít 
járm_veket a fegyveres erQk számára. Még a 
korábbi líbiai diktátor, Moammar Kadhafi is a 
cég ügyfelei között volt.

A szerzQ intenzíven foglalkozik a nagy német 
harcieszköz-gyártókkal. A könyvben külön-külön 
fejezetet szentel az olyan cégeknek, mint az EADS, 
az MBDA, a Rheinmetall, az MTU, a Krauss-
Maffei Wegmann, a Daimler, a ThyssenKrupp 
Marine Systems, a Diehl és a Heckler & Koch. Az 
oberndorfi Heckler & Koch fegyvergyár esetében 
részletesen leírja, hogyan kerültek G–36-os típusú 
géppisztolyok a helyi rendQrséghez egyes mexikói 
tartományokban annak ellenére, hogy a fegyver-
szállítást a német szövetségi kormány nem hagyta 
jóvá. A Heckler & Koch következetesen tagad 
minden tiltott exporttal kapcsolatos vádat. Közben 
azonban két olyan munkavállalót bocsátottak el 
rendkívüli felmondással, akik – állítólag a vállalat 
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vezetésének tudta nélkül – felelQsek voltak a nem 
engedélyezett mexikói fegyverüzletért. B_nbakok, 
mondja Grässlin.

A Heckler & Koch és Jürgen Grässlin ellen-
ségeskedése egyébként immár sokéves múltra 
tekint vissza. Grässlin újra és újra megjelenik az 
oberndorfi gyár kapui elQtt, hogy szórólapokat 
osszon a cég dolgozóinak: így próbálja felhívni 
a munkavállalók figyelmét a munkájuk sötét ol-
dalára. Többször is megvádolta a cég vezetését 
illegális fegyverexporttal. A stuttgarti ügyészsé-
gen még mindig folyamatban van több nyomo-
zás vesztegetés gyanúja és a háborús fegyverek 
ellenQrzésérQl szóló törvény megsértése miatt.

Grässlin vidáman idéz a Heckler & Koch 
vezetQségének egyik, a cég munkavállalói elQtt 
tartott tájékoztató beszédébQl, melyben kijelen-
tik, hogy minden jogi eszközzel fellépnek ellene 

és informátorai ellen. Grässlin azonban sosem 
hagyta megfélemlíteni magát.

A hadseregben egykor sorkatonaként olyan 
céltáblákra kellett volna lQnie, amelyek ázsiai vo-
násokkal rendelkezQ emberalakokat ábrázoltak. 
Eleinte habozott, majd nem volt hajlandó meg-
tenni: a katonából a fegyverkezés ellenfele lett.

Grässlin – a háborús övezetekben végzett 
számtalan kutatása ellenére is – optimista maradt, 
és megtartotta a pozitív képét az emberekrQl. Úgy 
véli, hogy az egyének is képesek arra, hogy a dol-
gokon változtassanak, a civil társadalom pedig 
képes a szükséges nyomást kifejteni a fegyverke-
reskedelem ellen. Biztosak lehetünk benne, hogy 
Grässlin folytatja a harcot és A fegyverkereskede-
lem fekete könyve aligha az utolsó munkája.

(Zeit Online)
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