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HARMADIK KÖNYV.

A FORGALOM.

1. Fejezet.
AZ ÉRTÉ K .
1. § . Azon tárgy , melyet most kezdünk vizsgálni, oly

fontos és tekintélyes szerepet játszik a nemzetgazdaságban,
hogy némely irók felfogása szerint annak határai magának
az egész tudománynak határaival téveszthetők össze. Egy

kitünő iró „ Catallactiá “ -nak , vagyis a forgalomról szóló tu
dománynak ajánlotta a nemzetgazdaságtant elnevezni ;mások
pedig az értékek tudományának nevezték azt. Ha ez elne
vezések logicailag helyeseknek látszottak volna én előttem :

akkor az értékek elemitörvényeiről szóló értekezést vizsgáló

dásunk elejére kellett volna helyeznem , – a helyett hogy,
mint jelenleg, a harmadik könyvben tárgyalom azt ; és már
maga annak lehetősége, hogy ennyire elhalaszthattam

azt:

elegendő bizonyitékul szolgálhat arra nézve, hogy ez igen
szükkörü nézet volt a nemzetgazdaságtan természetéről. Igaz,
hogy az előbbi könyvekben nem kerülhettük ki, hogy az

érték -elmélet némely apró részeiből, különösen pedig a
munka és a föld

értékére

vonatkozókból ne előlegezzünk

némelyeket: de mindemellett az is világos, hogy a nemzet
gazdaság két nagy osztálya , t. i. a vagyon termelése és meg

oszlása közül az értékek elméletének egyedül az utóbbihoz
van köze csupán ; és ehez is csak annyiban, a mennyiben
a verseny, s nem pedig a szokás a megosztást eszközlő
tényező. A termelés feltételei és törvényei ugyanazok

radnának , ha a társadalom

ma

berendezése nem a forgalomtól

függene is, vagy ha ez nem engedné is azt meg . Sőt az iparos
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élet jelen ' rendszere mellett, midőn a foglalkozás parányi
részekre van felosztva, és a termelésben

érdeklett vala

mennyi tényező, megjutalmaztatására nézve, azon bizonyos

áruczikk árától függ : a forgalom nem

alaptörvénye a ter

mény megoszlásának , - ép ugy mint az országutak és szeke

rek nem lényeges törvényei a mozgásnak, hanem csupán
az annak eszközlésére szolgáló gépezet egyes részei. Es ez

eszmék összezavarása szerintem ugy látszik hogy nem csak
e. . .
logikailag, hanem gyakorlatilag is nagy tévedés, – és ppe
dig igen gyakori tévedés a nemzetgazdaságban, mely onnan
származik , hogy nem tesznek különbséget a

dolgok

termé

szetéből származó, szükség és a társadalmi rendszer ál

tal teremtett szükség között; egy oly tévedés, mely sze
rintem

úgy tetszik

hogy minden időben két egészen

ellentétes felfogást hozott létre : - azt eszközölvén egyfelől,
hogy

a nemzetgazdák e tudománynak

pusztán ideiglenes

igazságait annak állandó és egyetemes törvényei közé sorolták ,
mig másfelől mások meg azon tévedésbe jöttek, hogy a ter

melés állandó törvényeit, (mint pl. a melyeken a népesedés
korlátozásának szüksége'alapul) a társadalom jelen szerke
zetéből származó oly ideiglenes eseményeknek tekinték , me:
lyeket azoknak , kik uj társadalmi rendszert alkotnak , sza

badságokban áll tekintetbe sem venni..
A társadalom azon állapota mellett azonban, a midőn '

az ipar-rendszer egészen a kereslet és kinálaton alapszik : '
minden oly egyénre, a ki legnagyobb részt nem oly dolgok
ból él, a melyeknek termelésében ő is részt vett, hanem a
melyeket kettős csere, t. i. vásárlás által nyert el, - az érté
kek kérdése alapkérdés . Az igy alkotott társadalom gazda .
sági érdekeit illető csaknem minden speculatió valamely ér
ték -elméletet tételez fel; a legkisebb tévedés e tárgyra vo
natkozólag megfelelő tévedésekbe bonyolitja minden további
következtetésünket , és bármi határozatlan vagy tisztázatlan

. . .

. AZ ÉRTÉK .

legyen is, errőli felfogásunkban : zavart és bizonytalansá
got fog az előidézni minden másban . Szerencse, hogy az érték
törvényei közt semmi sincs olyan , a mit nekem vagy va

lamely jövendő irónak kellene még felvilágositni, — mert e
tárgy elmélete egészen teljes ; s az egyetlen legyőzendő nehéz
ség csak az, hogy ugy állitsuk aztfel,hogy anticipatio utján old
hassuk meg azon főnehézségeket, melyek annak alkalmazásá

nál előfordulnak . De hogy ezt tehessük : arra a kifejezésekben
pontosságra, az olvasó részéről pedig meglehetős mennyiségi
türelemre van mulhatatlanul szükségünk . Ez azonban bőven

visszapótoltatik (ha t. i. egészen járatlan az az ily vizsgáló
dásokban), azon könnyiség és gyorsaság által, melylyel, a
tárgy teljes megértése folytán , képes lesz a nemzetgazdaság
legtöbb még hátra levő kérdéseinek mélyébe behatolni.

: . 2 . §. Legelőször is a kifejezések megállapításával kell
kezdenünk . Smith Adám egy gyakran idézett helyén megem

liti az érték szó legfeltünőbb kétes-értelmiségét,mely az egyik
értelmezés szerint használhatóságot, a másik szerint pedig vá
sárlási képességet jelent, - a mi az ő saját nyelvén a hasz
nálati- és csere-értéknek felel meg. De (a mint Mr. De
Quincey megjegyzé,) e kettős értelem illustrálásánál Smith

Ádám maga is egy másik kétes-értelmüségbe esett. „ Oly
dolgok -- ugymond - melyek a legnagyobb értékűek a haszná

latban : sokszor igen kevés vagy épen semmi értékkel sem bir
nak a forgalomban ;" a mi igaz is, mivel a mit munka vagy
áldozat nélkül lehet megszerezni : semmibe nem kerül, bármi

hasznos és szükséges legyen is különben az. De folytatólag
még hozzá adja, hogy azon tárgyaknak , melyeknek a legna
gyobb forgalmi értékök van,mintpl. a gyémántnak : sokszor igen

kevés vagy épen semmi hasznukat sem lehet venni. Ez on- . .
nan származik , hogy a haszon szót nem azon értelemben
vesszük, a melyben a nemzetgazdaság használja azt : hanem
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azon másik értelemben, midőn a haszon a gyönyör ellentéte
ként emlittetik . A nemzetgazdaságtannak semmi köze hozzá ,

hógy a bölcsész vagy a moralista itélete szerint mily össze
hasonlitó becslések léteznek a különböző használatokról. Vala
mely dolognak haszna a nemzetgazdaságban annak azon képes
ségét jelenti, miszerint ez valamely vágy kielégitésére, vagy

valamely czél elérésére szolgálhat. A gyémántoknak felettébb

nagy mérvben meg van ezen képességök , s ha nem birná
nak azzal, nem is volnának eladhatók oly magas áron . A

használati érték , — vagy mintMr. De Quincey nevezi, — a
teleologi érték képezi a forgalmiérték legszélsőbb határát.
Valamely dolognak forgalmi értéke bármily mértékben ki
sebb lehet használati értékénél; de hogy az valaha tulhághat
ná a használati értéket: az magában ellenmondást tartalmaz,

mert azt tételezi fel, hogy akadnának emberek , a kik többet

adnának valamely tárgybirásáért, mint azon legnagyobb
érték , melyet ők magok annak, mint hajlamaik kielégité
sére szolgáló eszköznek tulajdonitanak.
Az érték

szó , valahányszor jelző nélkül használtatik

a nemzetgazdaságban, mindig forgalmi értéket jelent, — vagy
a mint Smith Adám és követői nevezték azt: kicserélhető
értéket ; de ez egy oly kifejezés , melyet bármily idézhető nagy

tekintély sem teheti hogy jó angol kifejezés legyen . Mr.
De Quincey csere- értékkel helyettesiti e kifejezést, a mi

már kifogástalanabb.

A csere- értéket jól meg kell különböztetnünk az árak
tól. A régi nemzetgazdák e két szót: érték és ár, egyértel
münek vették , sőt még Ricardo sem tesz különbséget közöt
tük. De a legpontosabb ujabbkori irók, hogy két jó tudo

mányos kifejezést ne vesztegessenek ugyanazon egy eszmére :
az ár szót valamely dolog pénzbeli értékének , vagyis azon pénz

mennyiségének jelezésére használják, a melyért azt be lehet
cserélni. Valamely dolog ára alatt tehát ezután annak min
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dig csak pénzbeli értékét fogjuk érteni ; értéke vagyis for
galmi értéke alatt pedig annak általános csere-értékét, azon képességet, melyet azon dolognak birása általában a
vásárolható kényelmi czikkek felett ad .

3. § . Itt azonban újmagyarázat mutatkozik ismét szük

ségesnek . Kérdés t. i. hogy mit értünk az áruczikkek feletti
általános rendelkezési képesség alatt ? Ugyanazon tárgyért
némely árúkból igen nagy mennyiséget, mig másokból csak

igen keveset kapunk cserébe. Egy öltözet ruháért nagy meny
nyiségű kenyeret kapunk ,de ékkövekből csak igen keveset.

Valamely tárgy értéke valamely árúczikkért való kicserélésénél
emelkedhetik , mig másokra nézve csökkenhet az ; pl. ugy le
het hogy az idén kevesebb kenyeret adnak ugyanazon kahátért

mint a mult években, ha t. i. rosz volt az aratás, — deüve
get és vasat többet, ha t. i. az adókat leszállitották ez áruczik

kekre nézve, vagy valami javitmány történt ezeknek előálli
tásában . Kérdés, hogy e körülmények között esett-e a kabát
ára vagy pedig emelkedett az ? Ezt lehetetlen megmondani ;
mindaz, a mit mondhatunk , abból áll : hogy az egyik tárgyra
nézve esett, a másikra nézve pedig emelkedett . Van azon
ban egy másik eset is, melynél senkinek nem lehet egy
perczig is habozni annak eldöntésében , hogy milynemü vál
tozás történt a kabát értékére nézve : az t. i.midőn azon ok ,
a melyből a csere- értékben történt zavarodás keletkezett,
valami közvetlenül érinti magát a kabátot, de nem ám a

kenyeret vagy azüveget is . Tegyük fel pl., hogy valamijavit

mány történt a posztógyártásban, a melynél fogva a posztó
szövése ma felényibe kerül mint azelőtt. Ennek hatása
csak az lehet, hogy alább szállitja a kabát árát ; és ha az
ezen oknál fogva alább szállott : az nem csupán a kenyér vagy

üveg irányában szállott alább, hanem minden más vásárolható
tárgy irányában is, kivéve azokat, melyek véletlenül ugyanazon
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időben hasonló leszállitó okok által lettek érintve. Ez esetben
azért azt mondhatnánk , hogy a kabát csere- értéke vagyis
általános vásárlási képessége esett ; mert az általános csere

érték eszmélye azon tényből származik , hogy valóban léteznek
oly , okok, melyek valamely tárgy értékét más tárgyakérti
kicserélésére vagyis mindazon dolgokra nézve, melyekre

nincsennek hasonló hajlamú okok befolyással, általában
megváltoztatni hajlandók
: : Tudományos szempontból tekintve a csere -értéket : czél
szerü elválasztaniattól minden másféle okot – azok kivételé

vel, melyek az épen szóban levő áruczikkben keletkeznek.
Azok , melyek

azon áruczikkben keletkeznek , melylyel mi

összehasonlitjuk azt : annak értékére csak ezen áruczikk
irányában vannak befolyással ; azok azonban, melyek abban
magában keletkeznek : ennek minden más áruczikk irányá
bani értékére is befolynak . Azon czélból, hogy figyelmünket

mennél teljesebben ez utóbbi esetre ' fordithassuk : czélszerü

dolog azt tételeznünk fel, hogy a kérdésben levő egyetlen
egy kivételével valamennyi áruczikk változatlan marad vi
szonylagos értékére nézve. Ha azon okokat szemléljük,

melyek a buza árát feljebb emelik vagy alább szállitják ,
s azt tételezzük fel, hogy a gyapjú , selyem , czukor, aczél,
épületfa stb., mig buza -vásárlási képességökre nézve vál

toznak, egymásiránti csereértékükre nézve állandók ma
radnak : ezen feltevésből kiindulva, bármelyiköket is lehet a :
többiek képviselőjeül vennünk ; mivel bármiként változzon

is a bužạ valamely áruczikk iránti értékére nézve : ugyan
azon módon és mértékben változik azminden más tárgyra nézve

is , és csak értékének valamely tárgyban kifejezett fel- vagy
lefelé hullámzása az, mit egyedül kell tekintetbe vennünk .

Annak pénzbeli értéke vagyis ára tehát ép úgy képviselni

fogja , mint bármely más tárgy is, annak általános csere-érté
két vagy vásárlási képességét ; és egy könnyen belátható
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könnyebbség kedveért gyakran fog az e képviseleti minőségé
ben használtatni általunk , – azon feltevés mellett t. i., hogy
a pénz maga sem változik általános vásárlási képes
ségére nézve, de a többi tárgyak ára sem , kivéve azokat,

is

melyekről történetesen épen szó van.
4. 8. Az érték és ár közötti különbség e szerint, a
mint azt most meghatároztuk , annyira világos, hogy alig

szükséges hozzá valami további magyarázat. A nemzetgaz- .
daságban azonban a legnagyobb tévedések a legvilágosabb
igazságok szení elől tévesztéséből származnak. Bármily egy- .

szerii legyen is e megkülönböztetés : oly következményei
vannak annak , a melyekkel e tárgygyal még

egészen is

meretlen olvasó jól cselekszi, ha már jókor teljesen tisztába. ? .

jön . A legfőbb következtetések egyike ime ez : létezik egy
általános áremelkedés ; az az lehetséges, hogy minden tárgy
emelkedik pénzbeli értékére, árára nézve. De általános érték

emelkedés nem történhetik . Ez ellenmondás volna önmagá
ban , mert A csak akkor emelkedhetik értékére nézve, ha B

és C -ből nagyobb mennyiséget adnak érte,de a mely esetben
ezeket kevesebb mennyiségű A - ért kell kicserélni. Minden
tárgy ára nem emelkedhetik egymás irányában. Ha a piaczon
levő árúk fele emelkedik csere-értékére nézve : már maga

e kifejezés azt mutatja , hogy a másik fél esett; és meg
forditva, ennek esése amannak emelkedését jelenti. Oly
tárgyak , melyek egy másikért kicserélhetők : ép ugy nem

eshetnek vagy emelkedhetnek egyszerre mindnyájan , a mint
egy tuczat versenyző mindenike nem előzheti meg a többit,

vagy száz fa közül nem nőhet valamennyi a legmagasabbra .
Bármily egyszerűek legyenek is ez igazságok , mégis azon
nal látni fogjuk , hogy ugy az elmélet, mint az u. n . gya .

korlat embereinél is egyaránt, néha a legelfogadottabb ta

noknál is eltévesztették azt szem elől. És ennek mintegy

10

III. KÖNYV I. FEJEZET ,

első példája gyanánt azon nagy fontosságot emlithetjük,
melyet az árak általános emelkedésének vagy sülyedésének

tulajdonit a legtöbb ember képzeletében. Mivel ha valamely
áruczikk ára emelkedik , e körülmény rendesen érték -emel
kedést jelent : azért az embereknél, ha valamennyi tárgy ára
emelkedik , valami olyféle homályos érzelem támad, mintha
valamennyi tárgy emelkedett volna értékében , és ezek birtoko
saimind meggazdagodtak volna . Annak hogy valamennyi tárgy

pénzértéke emelkedik vagy sülyed , — feltéve, hogy mind
egyszerre emelkedik vagy sülyed , — magában véve, és a
létező szerződéseket nem

tekintve, semmi következményei

nincsenek. Ez senki napidijját, hasznát, vagy jövedelmét
seni érinti. Mindenki több pénzt kap az egyik esetben, és
kevesebbet a másikban, – de ez által az, kinek pénzen kell

vásárolni : sem többet, sem kevesebbet nem kap, mint az

előtt. Ez semmi más különbséget nem idéz elő ,mintazt,hogy
több vagy kevesebb szám használtatik az átszámolásnál. Az

egyetlen tárgy, mely ez esetben valóban változott értékére
nézve : a pénz ; és azok, kik ez által nyerhetnek vagy ve
szithetnek : csupán a pénzes emberek , vagyis azok, kiknek
határozott összegeket kell kapni vagy fizetni. A különbség

egyfelől az évjáradékosok és hitelezők javára, másfelől a
törlesztők és adósok kárára áll be ; vagyis röviden a hatá
rozott pénzbeli szerződésekben jön létre zavar, - és ez

baj, akár az adós, akár a hitelező javára történik is az . A
mi azonban a jövőre szóló egyezségeket illeti: ezekre nézve
semmi különbség nem létezik . Nem kell tehát feledniink,
és alkalmilag gyakran is eszünkbe fog az jutni, hogy egy
általános értékemelkedés vagy sülyedés magában véve ellen
mondás ; és hogy az általános áremelkedés vagy sülyedés csu

pán annyit jelent, mint a pénz értékének változása ; és telje
sen közönbös dolog, kivéve a mennyiben határozott pénz
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összegek vétele vagy fizetésére vonatkozó, s már létező szer
ződéseket érint, és a mit szintén hozzá kell vennünk : - a
mennyiben a pénztermelő kamataira van befolyással.
5 . S . Mielőtt az értékek és árakra vonatkozó fejtege
tésünketmegkezdenénk ,még egy más megjegyzést is szükséges
előre bocsátanom . Egyszer mindenkorra figyelmeztetnem kell
mindenkit, hogy az általam vizsgálat alá vett esetek oly

nemüek, midőn az értékek és árak csupán a verseny által
határoztatnak ; mertcsupán a mennyiben attól függenek, annyi

ban vezethetők valamely törvényre vissza . A vevőről fel kell
tételeznünk , hogy mennél olcsóbban törekszik vásárolni, az el
adóról pedig hogy mennél drágábban kiván eladni. Azárak és
értékek azért, melyekre a mikövetkeztetésünk alkalmazhatók ,
kereskedelmi árak és értékek , - oly árak , minőket az ár

jegyzékekben találunk, t. i. a nagy kereskedelmipiaczokon levő
árak, a hol a vétel ép ugy mint az eladás is üzleti dolog , s
a hol a vevő azon legalacsonyabb árat igyekszik megtudni –
és rendesen meg is tudja azt, – a melyen valamely minőségű
czikk egyátalában megszerezhető , és a hol azért azon elv érvé

nyesül, hogy ugyanazon minőségü ugyanazon tárgyra nézve
nem lehet kétféle ár ugyanazon piaczon . Tételeink , - habár
állani fognak a részlet- eladási
korlátoltabb értelemben ,

árakra, vagyis a személyes fogyasztási czikkekért az egyes
boltokban fizetett árakra nézve is, mivel az ily tárgyakra

nézve gyakran nemcsak két, hanem többféle ár is létezik
a különböző boltokban, sőt ugyanazon egy boltban is, — a
szokásnak és véletlennek ép oly nagy befolyása levén e
részben , mint az általános okoknak . A magán használatra

történő vásárlások , még az üzlet- emberek által is, nem mindig

az üzleti elvek szerint történnek ; azon érzelem , mely a nyere
ségi működésnél és a jövedelem elköltésénél szerepel, gyak
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ran rendkivül különböző lévén egymástól. Akár lustaságból, :
akár gondatlanságból, akár a miatt mert sokan azt hiszik finom
modornak, hogy csak fizessünk és semmit ne kérdezzünk :
az erre képesek háromnegyedrésze sokkal magasabb ára

kat fizet, mintsem az általa fogyasztott tárgyakért szükséges
volna ; mig a szegény ugyane hibát követi el részint tudat
lanságból, itélét. hiányából, részint mert nincs ideje keresni
o
n

és kisérleteket tenni, — sőt gyakran titkolt vagy nyiltan

bevallott kényszerüségből is. Mindez okok folytán a kis
kereskedői részleteladási árak nem

követik a megvár

ható teljes szabályszerüséggel azon okok behatását, me
•

lyektől a nagykereskedői árak függenek . Ezen okok be
folyását azonban végre mégis érzik a részlet-eladásoknál, a

kiskereskedéseknél is, - $ ez a valódi oka a részleteladási
áraknál tapasztalt olynemü változásoknak , melyek általános
i és állandó jellegűek . Azonban valamely szabályos vagy

pontos összeköttetést hiába keresnénk a kettő között ; pld .

teljesen egyenlő jóságu czipők a különböző boltokban te
kintélyesen különböző árakon vásárolhatók ; és a bőr ára

leeshetik anélkül, hogy a vásárlók vagyonosabb osztálya
azért kevesebbet fizetne a czipőkért. Mindemellett néha

a czipők is esnek árra nézve, és akkor a midőn ez törté
nik , az ok mindig valamely általános körülményben, mint
pld . a bőr megolcsulásában rejlik ; és a midőn a bőr ol
csóbbá lett, még ha semmi különbség nem mutatkozik is
a vagyonosabb osztály által látogatott boltokban : a kéz

műves és a munkás rendesen olcsóbban kapja czipőit, s
észrevehető csökkenés létezik a szerződési árakra nézve is, a

melyek szerint egy dologház vagy egy ezred czipő-szükség
letét szállitni fogják. Az árakra vonatkozó mindezen elmél
kedésünkhöz azonban oda kell érteni, hogy : ,,feltéve, misze
rint mindenik fél gondoskodik saját érdekéről.“ Ezen meg

.
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különböztetésre nem figyelés már sokszor a nemzetgazdaság
ez elvont elveinek hibás alkalmazására és még gyakrabban

ez elvek meg nem érdemelt decreditirozására vezettek , á miatt,
mert oly tényeket hasonlitottak össze, melyek különbözők

voltak az általánosan érintettektől, vagy a melyekről felte - : :
hető , hogy meglehetősen meg fognak egyezni azzal.

.

II. FEJEZET.
A KERESLET ÉS KINÁLAT BEFOLYÁSA AZ ÉRTÉKRE.
1. §. Hogy valamely tárgy valamely értékkel birjon
a forgalomban :arra nézvekét feltételre van szükség ; először
t. i. kell hogy (mint már fentebb kifejtettük ) valami czélra
szolgáljon, valami vágyat elégitsen ki Senki nem vesz

meg valamit, vagy nem válik meg valami olyantól, mely
valami czélra szolgál, csupán hogy egy oly tárgyat szerezzen
meg, mely ezek egyikére sem alkalmas. De másodszor a
dolgoknak nemcsak valami használhatósággal . kell birni,
hanem azok megszerzésének is valami nehézséggel kell jár

nia . „ Bármely czikknek — ugymond De Quincey * ) — hogy
az értéknek azon mesterséges nemét megnyerhesse, melyet
forgalmi vagyis csereértéknek nevezünk : legelőször vala

mely kivánatos czél kielégitésére kell felajánltatnia ; másod
szor pedig , – még ha kétségbevonhatlanul bir is ez előleges
előnynyel, -- soha sem fog forgalmi értékre emelkedni azon
esetben , ha ingyen és minden fáradság nélkül is megnyer

hető , – a mely utóbbifeltételek mindenike szükséges ahoz,
hogy valamely tárgy korlátolt mennyiségben levőnek te
kintessék . Gyakran megtörténhetik ugyanis, hogy vala
mely kivánt tárgy ingyen is megkapható ; csak le kell ha
jolni és lábainknál találjuk azt; mivel azonban e folytonos
hajlongás fáradságos munka : csakhamar ugy tapasztaljuk ,

hogy maga a gyüjtés lényegileg nem egészen ingyen törté
* ) Logic of Political Economy 1. 13 .
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nik . Canada roppant erdőségeiben a vad szedert néha egész
hajó számra lehet gyüjteni, és mégis annyira kimeritő a
görbedő állás és hajlongás, s oly egyhangu e munka, hogy
csak hamar mindenki örvend, ha pénz-sovár kezeknek enged
heti át a szolgálatot.“
Mint az utóbbi fejezetben kimutattuk : valamely tárgy
legmagasabb csereértékének határát annak a vásárlóra
nézve használhatósága képezi; ennél magasabbra nem
emelkedhetik az érték ; s igen különös körülmények szük

ségesek arra , hogy ily magasra is emelkedhessék

az .

Igen sikerült példával illustrálja e pontot De Quincey.

„Menjünk be bármelyik

boltba, s vegyük meg azon tár

gyat, mely legelőször szemünk elé akad : kérdés, hogy mi
fogja annak árát elhatározni ? Száz eset közül kilenczven
kilenczben csupán egyszerűen a D elem , — vagyis a meg

szerzés nehézsége, mig a másik eleni az U (a használható

sági belérték ) teljesen tétlen marad . Legyen például ezen
tárgy (haszna után itélve) saját czélunkra nézve 100 frt
értékű , ugy hogy inkább 100 frtot adunk, mintsem elve
szitsük azt :mégis ha e tárgy megszerzésének nehézsége csak

10 frtra becsülhető, 10 frt lesz annak eladási ára. Mind

e mellett is, habár az U egészen befolyás nélküli, lehet-e azt
nem létezőnek tekintenünk ? Semmi esetre nem , mivel ha az

nem léteznék , bizonyára még a legalacsonyabb áron sem
vásárolnánk meg e czikket. Az U befolyással van reánk ,

habár semmi hatása nincsen is az árakra. Másfelől a szá
zadik esetben ép ellenkező körülményeket kell feltételez
nünk. Ha a „ Felső-tóhoz “ (Észak -Amerikában) utazunk gőz

hajón : egy még telepítetlen vidék felé utazva, mely 800
mértföldre esik a polgárosultság utolsó pontjától, jól tud
juk , hogy legalább tiz esztendeig ott semmi kilátás nem
lehet reá , hogy valami fényüzési czikket vásárolhassunk ,
bármi kicsiny vagy nagy tárgy legyen is az. Egy uti
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társunk , kitől még naplemente előtt el fogunk válni, : egy
pompás zenélő burnót-szelenczét mutat; tapasztalásból tudván,
hogy az ily eszközök mily nagy hatással vannak érzelme
inkre : a bűverő , melylyel ily időben az izgatottság megtá- . ..
madja elménket, ellenállhatlan vágyat kelt bennünk annak

megvásárlására . Azon órában, a midőn Londont elhagytuk,
elfeledtünk ilyet venni, s most van az utolsó alkalom reá . A
tulajdonos azonban jól tudván helyzetlinket, - valiminta

saját magáét is : el van határozva kényszert használni, s az
áruczikk árát az U , vagyis a mi egyéni czéljainkhoz mért
egyéni becslésünkön alapuló belérték szerint a lehető leg
magasabbra csigázza . Ő hallani sem akar a D -ről, mint va
lami ellensulyozó hatalomról vagy közvetitő tényezőről ez
esetben ; és végre is, habár egyre -másra 60 frtjával waggon

számra lehetne ily burnót-tartókat Londonban vagy Páris
ban vásárolni: inkább megfizetünk 600 frtot is azért, midőn
az utolsó csengetés is elhangzott,mely int, hogy vagy vegyük
meg , vagy örökre mondjunk le róla , — semhogy elveszítsük azt.
Ez esetben ép ugy mint a fentebbinél is, csak egyik elem volt

működésben : azelőtt a D ,most pedig az U . Mind e mellett is :
azonban a D -t sem

vehetni nem létezőnek , habár nem sze

repelt is ; mert a D tétlensége csak azt engedte meg , hogy
U teljes erejét kifejthesse . A D gyakorlati kényszere eltá - . ::

volittatván, U felszökik , mint a viz a szivattyúban, ha a
levegő nyomását eltávolitották felüle. De világos hogy ezen
D mégis jelen volt a mi elménkben, — habár az más által
szabályoztatott is, — részint azért, mivel U és D -nek együtt
kell létezni ha valamely esetben bármely csereértéket aka

runk értök kapni, részint mivel tagadhatlanul igen részlete
sen megfontoltuk ezen D -t, a megszerezhetés rendkivüli nehéz

ségét (a mi itt a lehető legnagyobb fokig t. i. a lehetet
lenségig emelkedett), mielőtt beleegyeztünk volna, hogy az
ár az U -ig csigáztassék fel. Maga a meghatározott tulaj
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donképeni Deltünt, de azt gondolatunkban egy meghatá
rozhatlan D pótolta . Kétség kivil U -nak a lehető leg
nagyobb mértékben hódoltunk az ár szabályozásánál, ez

azonban a D lappangó jelenlétének érzete mellett történt.
A D azonban mégis oly távol van attól, hogy valami
positiv befolyást gyakorolt volna, miszerint a D -nek az árra

való bárminemü befolyástól visszavonulása volt az, mely
mintegy azon tökéletes ürt előidézte , melyen át U - a legma

gasabb és legutolsó fokozatig felszökhetett.“
Ez eset, midőn az érték egészen a vásárló szüksége

vagy vágyai által szabályoztatik , a tulajdonképeni és ab
solút monopolium esete ; midőn a kívánt tárgy csupán egy

személytől szerezhető meg, a ki bármily árat is követelhet
azért, –

kivéve olyat, a melyen már egyetlen vásárló sem

találkozhatik . Az azonban még a tökéletes egyedáruságnak
sem szükségképeni következménye, hogy az érték e leg .

szélsőbb határig csigáztassék
az érték

törvénye a másik

fel, — miabból is látható , hogy
tényezőtől, a megnyerhetés ne

hézségétől is függ:

2. §. A megszerzés nehézsége, a mi az ár-határozás
másik tényezője , nem mindig ugyanazon -nemü. Ez néha a .

készlet absolut korlátoltságából áll. Vannak dolgok,melyek
nek mennyiségét, bizonyos szűk határokon túl,physicai lehetet
lenség növelni. Ilyenek pld . azon borok , melyek a talaj,

éghajlat és fekvés sajátságos körülményei között nőnek.
Ilyenek továbbá a régi szobrok, rég elhalt mesterek festmé
nyei, ritka könyvek vagy érinek, vagy más régiségi ritka
ságok . Ezek közé lehet szintén sorozni a korlátolt kiterjed
hetésű városokban (minők pld . Velencze, vagy oly erőditett :

városokban , hol az erődítményekre szükség van ),a házak és.
a háztelkek , vagy bármely városnak legkeresettebb részei,

a természeti szépségek által környezett házak és parkok
Stuart Mill. Nemzetgazdaságtan. III.
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oly helyeken , a hol ritkák ez előnyök . Lényegileg bármely ,
föld az áruk ezen osztályába tartozik ; és gyakorlatilag is

igy lehet ez a teljesen elfoglalt és cultivált tartományokban.
Van azonban a dolgoknak egy másik categoriája is, .
(valamennyi eladható és vásárolható dolgok nagyobb részét

magába foglalva), a melynél a megszerzés nehézsége főként
csak azon munka- és költségből áll, mely az áruczikk
előállitására szük séges. Bizonyos munka és költség nélkül

semmi sem nyerhető meg ; ha azonban valakikész annak alá
vetni magát : szükség, hogy semmi határ ne legyen a ter

mény sokszorositása előtt. Ha elegendő munkás és gépezet
volna : pamui, gyapju

vagy

lenszálakat ezerszerte

több

yardot lehetne előállítani mint jelenleg. Azonban kétségki
vül létezik egy határpont, a hol a miatt, mert a föld képte

len volna több anyagot szolgáltatni, meg kellene akadni a

további növekedésnek . Nemzetgazdasági szempontból azon
ban semmi szükség nincs reá, hogy azon korra gondoljunk,' ' ,
a midőn ez eszményi határ meg is valósulhatna.

A két előbbi között létezik még egy harmadik köz
benső és pedig meglehetősen bonyolultabb eset is, melyet én ..
jelenleg csak megemlítek, de a melynek azonban felettébb nagy
fontossága van a nemzetgazdaságban. Vannak ugyanis oly áru
czikkek,melyeket elegendőmunka - és költséggelvégtelenüllehet

sokszorozni, de a munka és költség egy bizonyos mennyi.
sége mellettnem ,mert csak egy meghatározottmennyiséget le
het termelni egy meghatározott áron. Ez osztályba tartoznak,
mint gyakran en líttettük , a földmivelési termékék , és általá

ban a föld mindenféle nyers terményei. Ès ez különösen
fontos következtetések forrása , melyeknek egyike a népe.

sedés korlátozásának szüksége, másika pedig a haszon
bér-fizetés.

3. $.Ez levén azon három osztály, a melyeknek egyikébe

1
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vagy másikába kell tartozni minden vételnek vagy eladás
pak : egymás után vesszük vizsgálat alá őket. Lássuk

legelőször is az absolute korlátolt mennyiségü dolgokat,
minők a légi szobrok , vagy festmények .
Az ily dolgokról rendesen azt állítják , hogy ezek
értéke ezek ritkaságától függ ; e kifejezés azonban nem
eléggé határozott arra , hogy czéljainknak megfeleljen. Mások

pedig , némileg nagyobb szabatossággal azt állitják , hogy
az érték a kereslet és kinálattól függ. Azonban még

ez

állítás is sok magyarázatot kiván, hogy világos kifejezése
legyen azon viszonynak , mely egy tárgy értéke és azon
okok között létezik , a melyek ezen értékre befolyással vannak .

:
Az árukészletmár érthetőbb kifejezés, valamely árnnak el.
adásra ajánlottmennyiségét jelentvén, t.i azon mennyiséget, a
melyet egy bizonyos helyen és bizonyos időben megkap- .
batnak azok , a kik megvenni kivánják azt. Kérdés azonban ,
hogy mit értenek a kereslet alatt ? Kétség kivül nem az áru

utáni puszta vágyat, mert pld . bármennyire kivánbat, egy

koldus egy darab gyémántot: e vágymagában – bármily nagy
legyen is az, — nem

lesz befolyással az árakra. A nem

zetgazdasági irók azért korlátoltabb értelmet adtak a ke
resletnek , és ugy határozták azt meg, hogy ez a vásárlási
képességgel összekötött birtokvágyból áll. Azért is, hogy
az ily technicus értelemben vett keresletet megkülönböztes

sék azon kereslettől, mely tulajdonkép a vágygyal egyen
értékü : az előbbit valós á gos keresletnek nevez
ték el. * ) E magyarázat után rendesen azt hiszik , hogy
*) Smith Adám ; ki legelőször hozta be e kifejezést, az oly sze
mélyek általi kereslet megjelölésére használta ezt, a kik készek is, de
képesek is megadni, a mit az árú természetes árának hivnak , t . i. azon
árt, mely mellett folyvást képesek vagyunk azt előállítani és piaczra

hozni. Lásd a természetes és p,aczi árakról irt. fejezetet (I. könyv
VII. fejezet .)

2*
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már semmi további nehézség nincs, és hogy az érték az
igy meghatározott valódi kereslet és készlet egymáshozi
arányától függ.
E kifejezés azonban senkit sem elégithet ki, a ki tiszta

eszméket, és azoknak preciz kifejezést kiván . Mindig
valami zavarnak kell az ily nem alkalmas kifejezéshez ta
padva lenni,minthogy nem ugyanazon nevü e kéttárgy közötti
a r å ny. Micsoda arány lehet egy mennyiség és egy vágy,
habár hatalommal összekötött vágy között is ? A kereslet
és kinálat között létező viszony csak ugy érthető meg, ha
a kereslet alatt a keresett mennyiséget értjük , és az említett
arány a keresettmennyiség és a kinált mennyiség köztlétezik . A.
keresett mennyiség azonban nem

valami határozott összes

még ugyanazon helyen és ugyanegy időben sem , hanem az
érték szerint változik az; ha a tárgy olcsó, rendesen többet

keresnek belőle, mint ha drága. A kereslet azért egyrészben
az ártól is függ. Fentebb azonban kimutattuk , hogy az ár

a keresettől függ. Kérdés tehát, hogy miként szabadulunk
ki ez ellenmondásból? Hogyan oldjuk meg azon paradoxont,
hogy két dolog közül mindenik a másiktól függ ?
Habár e nehézségek megoldása eléggé világos :maga
a nehézseg nem valamiképzeleti tény ; és ezt azért hozom . elő

ilyen kiemelőleg, mivel biztos vagyok felőle , hogy homá
lyosan e kérdés mindenik vizsgálóját kisérti az, a ki nyiltan
nem állott vele szembe, nem mert szemébenézni, éshatározottan

tisztázni azt. A valódi megoldást kétségkivül már gyakran
feltalálták , – habár nem birok emlékezni reá, hogy a
kitünő tiszta gondolkodó és ügyes J . B . Sayt kivéve, valaki
előbb adta volna azt mint én. Mindamellett is azt hiszem ,
hogy ismeretesnek kellene annak lenni minden nemzetgaz
dász előtt, ha t . i. közülök többeknek irataiban oly igen

észrevehető nem volna bizonyos zavart felfogás e tekintetben,
és ha még Mr. D . Quincey példája is nem azt bizonyi
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taná , miszerint ezeknek teljes fel nem ismerése , és ez alatt

rejlő

tagadása a legnagyobb szellemi képességgel is

összefér, és szoros összefüggésben van a tárgyalt kérdéssel.

4 . S. A kereslet szó alatt a keresett mennyiséget
értve, és nem feledve,hogy ez nem valami határozott mennyi

ség, hanem általában az érték szerint változik : tegyük fel,

hogy a kereslet valamely megjelölt időben meghaladja a
kinálatot; vagyis , hogy vannak személyek,kik a piaczi ára
kon nagyobb mennyiséget készek megvásárolni, mint a
mennyi eladásra kináltatik ; ekkor a vevők részéről ver

seny keletkezik , és az árak emelkedni fognak, – de az a
kérdés , hogy mennyire ? A

hiánynak megfelelő

arány

ban, fogják talán némelyek gondolni, vagyis ha a kereslet
1/3-addal haladja meg a kinálatot, az árak is 1/3-ad rész
szel emelkednek . Pedig semmi esetre nem ; mivel még ak

kor is , midőn az árak 1/3-ad részszel emelkcdtek : a kereslet
még mindig meghaladhatja a kinálatot ; mert meglehet,

hogy még ezen magasabb árak mellett is nagyobb mennyi
ségre van szükség , mint a mennyi rendelkezésre áll, és a
vevők versenye még tovább is tarthat. Ha a czikk oly élet
szükséget képez, melyet bármi áron készebbek megszerezni

az emberek , semhogy nélkülözniök kelljen azt : akkor az 1/3-ad
hiány ugy lehet hogy kétszerezheti, sőt háromszor, vagy

négyszertemagasabbra is emelhetiazárakat.*) Vagy megforditva
meglehet,hogy a verseny előbb megszünik ,mintsem az ár csak
*) A buza ára Angliában 100 — 200 % -tel, sőt még többel is emel
kedett, a midőn az aratás legfeljebb is 76 és 1/3-addal volt a közép ter
mésen alól, és a midőn a hiányt külföldi behozatallal pótolták . Ha ez

1/3-nyi hiány a nélkül jött volna, hogy az előbbi évről felesleg maradt
volna, s a nélkül, hogy kilátás lett volna a behozatalra : az árak ugy
lehet ötször, hatszor, vagy épen tizszerte magasabbra is cmelkedtek

. volna. Tooke History of Prices, vol. I. 1. 15 .

.
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" a biány arányára is emelkedhetnék .Megtörténhetik ,hogy 1/3-ad
résznél kevesebb emelkedés mellett is magasabban áll az
áru, semhogy azt a vevőnek vételi képessége vagy hajlama

teljesen elérhetné. Kérdés tehát, hogy mely pontnál akad
meg az áremelkedés ? Azon pontnál, bármelyik legyen is.
az, a melynél a kereslet és kinálat kiegyenlíti egymást ;

azon árnál, mely a kereslet felesleges */3 -adát lemetszi,
vagy elegendő eladót hoz a piaczra annak ellátására . Ha.
aztán ezen módok bármelyikének , vagy talán mindakettőnek

egyesitése folytán a kereslet egyenlővé lett a kinálattal,
és nem áll, annál fentebb : az áremelkedés is meg fog szünni.
Ép ily egyszerii a másik ellentétes eset is. Tegyük fel,

hogy a helyett, miszerint a kereslet mulja felül a kinálatot:
épen megforditva a kinálat nagyobb a keresletnél. A ver
seny ez esetben az eladók részéről lesz : a felesleges meny
nyiség csak ugy találhatván vevőre, ha megfelelő mennyi
ségű keresletet képes előidézni. Ez azonban csak az olcsób .

bodás utján eszközölhető ; az árak

leesnek , és sokkal

számosabb fogyasztókra nézve is elérhetővé teszik az árúkat,

vagy pedig az eddigi fogyasztókat még nagyobb mennyiség
vásárlására birják . Az árcsökkenés, mely a sulyegyen
helyreállítására

szükséges, a különböző

esetekben

igen

különböző. Azon tárgyak, melyeknél ez rendesen a legna
gyobb szokott lenni, a fokozat két legvégén állanak, mint pl. az absolut szükség, vagy azon ritka fényüzés, a mely

iránt való izlés csak egy kis osztályra van korlátolva. A
tápszerek esetében, minthogy azok , a kiknek már elegendő . .
van, nem kivánnak az olcsóság miatt sem többet, hanem

inkább:más tárgyakra költik azt el a mit az eledelněl
meggazdálkodtak : az olcsóbbodás által növekedett

fo

gyasztás, mint a tapasztalat mutatja , csak egy kis részét
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emészti fel a bő aratás alatt okozott tulságos készletnek,* )

és az árcsökkenést gyakorlatilag csak az szünteti meg, ha a
gazdák vissza tartják termésöket, és pedig vagy a magasabb árak
reményében , vagy pedig a speculatorok segélyével, a kik
bevásárolják a buzát midőn olcsó, és felhalmozzák azt, hogy
akkor hozzák elő , midőn sürgetőbb szükség lesz reá . A ke
l'eslet és kinálat, akár az olcsóbbodás eredménye t. : i.
a kereslet növekedése által, akár a készlet egy részé
nek visszatartása által egyenliti is ki egymást : elég az
hozzá, hogy mindkét esetben kiegyenlittetik .
Igy tehát azt látjuk , hogy a kereslet és kinálat közti
a rány eszméje kérdésbe sem jöhet, és semmi összefüg
gésben nincs a tárgygyal; a legalkalmasabb mathematicai

analogia erre az egyenlet (equatio). A kereslet és kinálat, vagyis
a keresett és kinált mennyiség

kiegyenlitik

egymást. Ha

nem egyenlők is valamely pillanatban : a verseny kiegyen - . ::
liti azokat ; és az ut és mód , amely szerint mindez törté

nik : az árak alkalmazkodása. Ha a kereslet növekszik : az
árak emelkednek ; ha a kereslet fogy : az árak szállanak ;
és megforditva, ha a kinálat apad , az árak emelkednek , és

ha a kinálat növekszik , az árak esnek . Az áremelkedés
vagy sülyedés mindaddig tart, mig csak a kereslet és kiná
lat ismét egyenlőkké nem lesznek egymással; és azon ár,
melyen valamely czikk el kel valamely piaczon : nem más,

mint azon ár, mely egy piaczon épen elegendő keresletet
teremthet a létező, és várható készlet elfogyasztására.

: Ez tehát az árak törvénye mindazon áruczikkekre
nézve, melyek nincsenek annak alávetve, hogy tetszésünk
szerint sokszorosittassanak . Az ily áruczikkek kétségkivül :

kivételesek . Egészen más törvény létezik a tárgyak azon
sokkal nagyobb másik osztályára, melyek végtelen sokszo
*) Tooke és az 1-21-diki Agricultural comité jelentése.

24

III KÖNYV . II . FEJEZET .

rositást engednek meg. Azonban nem kevésbbé szükséges,

hogy tisztán értsük és jól felfogjuk a kivételes esetek elmé
letét is, mivel először is nagy segitségünkre fog az lenni a

közönségesebb esetek megérthetésénél másodszor pedig a
kivételek elve messzebbre terjed , és több esetet foglal ma

gába, mint eleinte gondolnánk azt.
5 . § . Csak kevés oly áruczikk létezik , melynek ki
nálata már a természettől is szükségképen korlátolt. Mester

ségesen azonban bármily áruczikk lehet ilyenné. Bármily
áru lehet monopolium tárgya,mint pl. Angliában a tea egész
1834-ig , Francziaországban a dobány , s britt Indiában je
lenleg az opium . A monopolizált tárgy árát rendesen önkény .
szerünek tartják, mely az egyedárus akaratától függ csak , és
(mint Mr. De Quinceynél Amerika vadonjában a zenélő
burnót-tartó esetében láttuk , csupán a vevő becslése
iltal korlátoztatik , a ki pedig rendkivül becsesnek tartja azt

magára nézve. De habár ez egy értelemben igaz is : mind a mel
lett nem képez kivételt azon törvény alól, hogy az árak a

kinálat és kereslettől függenek. A monopclista oly magasra
szabhatja áruja árát, a mint ő neki tetszik , - bár nem oly
magasra, a mennyit a fogyasztó nem képes vagy nem haj.
landó megfizetni ; ezt azonban pusztán a készlet korlátozás
által eszközölheti. A régi hollandi keletindiai társulat mo

nopolárakat szedett a „ hegyes szigetek“ terményeiért ; de
hogy ezt tehessék : kénytelenek voltak a termés egyrészét

még jókor megsemmisiteni. Ha ragaszkodtak volna hozzá ,
hogy mindazt eladják , a mit termeltek : talán annyira leszál
litották volna az árak csökkentése által a piaczot, hogy a
sukkal nagyobb mennyiségért is kevesebbet kaptak volna ,
mint igy a kevesebbért ; legalább a felesleg elpusztitása ál
tal azt mutatták, hogy ez volt véleményök . Sőt a Mr. De
Quincey embere még a Superior tavon sem adta volna el 600

frtért muzsikáló ládáját, ha kettő lett volna belőle , s mind
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kettőt elakarta volna adni. Tegyük fel, hogy egynekegy
nek előállitási költsége 60 frt volt ; akkor örömestebb oda

adta volna 700 frtért mindakettőt, mintsem 600-ért csupán
az egyiket ; vagyis habár a lehető legszorosabb egyedárusá

got gyakorolta is, daczára hogy 600 frt sem volt sok a
vevő becslése szerint ez áruczikkért saját czéljaira : mégis

350 frtért is oda adta volna e burnóttartókat. A monopol
árak azért szinte nem függenek valami különös elvtől, ha

nem csupán egy válfaját képezik a kereslet és kinálat ren
des eseteinek .

Továbbá, habár kevés oly áruczikk van, melynek kész
lete soba semmi időben sem volna növelhető : mégis ideig

lenesen bármely áruczikk is lehet ilyen ; sőt némely áru
czikkre nézve rendesen valóban ez az eset. Igy pl. a mező

gazdasági termények mennyisége nem növelhető a legköze
lebbi aratásig : az egész világon már meglevő buza mennyi
sége képezvén azon egész összeget, a welylyelegy ideig még
a következő évben rendelkezhetni. Ez időközben gyakorla

tilag azon tárgyakhoz lehet a buzát hasonlitani, melyeknek
mennyisége nem növelhető. A legtöbb “ áruczikkre nézve
ugy áll a dolog , hogy mindig bizonyos időre van szükség,
mig azok mennyisége növelhető ; és ha a kereslet növek
szik : akkor — mig csak megfelelő készlet nem kerül elő , vagyis
mig csak a kinálat nem alkalmazkodik a kereslethez, – az

árak mindaddig emelkedni fognak, hogy a kereslet a ki
nálathoz alkalmazkodjék .

Van egy másik eset is, mely tökéletesen ellenkezője
ennek . Vannak t. i. oly áruczikkek , melyeknek mennyisége

végtelenül növelhető , de nem fogyasztható hirtelen. Vannak
továbbá oly tartós tárgyak , hogy a már létező mennyiség
minden időben igen nagy az évi termeléssel összehasonlitva .

Ily nemiek az arany és a még tartósabb fémek , valamint
a házak is. Az ily tárgyak készlete egyszerre csak elpusz
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titás által apasztható; a birtokosnak azonban ezt tenni csak
akkor volna érdekében, ha ez áruczikk egyedáruság tár-gyát képezné, és a még megmaradtak növekedett ára által

kárpótolhatná magát egy rész elpusztitásaért. Az ily tár
gvak ára azért vagy a készlet tulságos bősége, vagy a
kereslet csökkenése miatt hosszu ideig oly alacsony marad

hat, hogy teljes szünet áll be a további termelésnél, – a
készlet apadása az elkopás által oly lassú folyamat levén, hogy

még a termelés teljes megszünése mellett is hosszu idő ki
vántatik meg arra, mig az eredetiárak ismét helyre állanak .

Az árak ez időközben csupán a kinálat és kereslet által sza
. .. bályoztatnak, és csak igen lassan emelkednek , azon mérvben
a mint a létező készlet elfogy, mignem ismét eléggé jutalmazó
árak jelentkeznek , s a termelés ujra elkezdi szokott pályáját.

:: .. Végül vannak oly áruczikkek is,melyeknél — habár vagy
i

mérvü sőt mondhatni határtalan növekedésre vagy apadásra
képesek , – azárak soha sem függenek mástól,mint a keres

lét és kinálattól. Ez az eset áll kiváltképen azon áru
- czikkre, melyet munkának hivnak, melynek áráról bőven
szólottunk a megelőző könyvben ; de számos más oly eset
is van még ezeken kivül, à midőn szükségesnek látjuk ez

elvre hivatkozást, hogy a forgalmi árak nehéz kérdéseit
megoldhassuk. Ez különösen akkor tünik ki, midőn a nem
zetközi árakról, t. i. azon tárgyak kicserélésének feltételei

ről fogunk szólani, melyeket a különböző államok produ
káltak, vagy hogy általánosabban szóljunk : , melyek távoli
helyeken jöttek létre. E kérdések fejtegetésébe azonban
mindaddig nem bocsátkozhatunk , mig azon árúk eseteit meg
nem vizsgáltuk , melyeknek mennyisége tetszésünk szerint
és határtalanul növelhető, és azon törvények által határoz
tatnak, melyek nem a kereslet és kinalat törvényei lévén,

az ily áruk állandó és közép árát szabályozzák. Ezt fog

juk tehát tárgyalni a legközelebbi fejezetben.

III. FEJEZET.
A TERMELÉSI KÖLTSÉGNEK
a z ára k hoz v aló a rá n y a .

1. § . Ha valamely czikk termelése a reá forditott munka
és költség eredménye, legyen bár e czikk végtelenül sza
poritható vagy sem : létezni fog egy ár-minimum ,mely lényeges
feltétele e czikk állandó termelésének . Az ár egy bizonyos

időben a kereslet és kinálat eredménye ; és mindig annyi,
a mennyi szükséges arra , hogy a már meglevő készletnek
piacza legyen . De ha az ár nem elegendő a termelési költ

ség fedezésére, és arra , hogy e mellett még a rendes meg
szokott haszonra is lehessen kilátás : akkor e czikk terme
lése meg fog szünni. A tőkepénzesek veszteség mellett nem

fogják állandóan folytatni a termelést ; sőt annál kevesebb
haszonmellett sem teszik azt,a mennyimellettmagok is megéllhet.
nek . Azok , kiknek tőkéje már be van fektetve, és nem könnyen

vonható ki,kitartanak még egy ideig minden haszon nélkülis ; sőt
mint ismeretes: a jobb idők reményében még veszteség mellett is.

Ezt azonban nem tehetik igy mind örökké, vagy a holsemmi
sincs mi azt mutatná,hogy az idők valószinüleg javulni fognak .

Semmi uj tőke nem fektettetik be valamely vá lalatba, ha csak
(feltéve , hogy módunkban van a különböző foglalkozások
között választani), valami ép oly nagy haszonra nincs kilá
tás, a mennyit ugyanazon helyen s ugyanazon időben va.

lamely más foglalkozásnál remélhetni. Ha ily haszon belát
hatólag nen várható : akkor ha valóságral vissza nem von . . .
ják is az emberek

tőkéiket , legalább tartózkodni fognak

;
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ujabbal pótolni azt a mit már elfogyasztottak . A termelés

költsége, a rendes haszonnal együtt, nevezhető azért mind
azon dolgok szükségképi árának vagy értékének , me
lyeket munka és tőke által hozhatunk létre.

A midőn valamely áruczikk nem csak létrejön a munka
és tőke által, hanem határtalan mennyiségben producálható

is : akkor a szükségképeniár( vagyis azon minimum , melylyel
a termelők megelégednek ) lesz a szabad és tevékeny vér
seny mellett egyszersmind a várható maximum iş Ha

valamely czikk ára olyan , hogy az a termelési költséget
nemcsak a szokott, hanem magasabb mérvü haszonnal ju
talmazza : a tőke igyekezni fog a

nyereség -feleslegben osz

tozhatni, és növelvén az áru készletet, az árakat csökken
teni fogja . Ez nem puszta feltevés vagy képzelődés , hanem
olyan tény, mely mindazok

előtt ismeretes, kik

jártasok a

kereskedelmi müveletekben . Valahányszor csak uj üzletág
jelentkezik , mely szokatlan nyereségre nyit kilátást ; és va

lahányszor csak valamely létező kereskedés - vagy gyár
iparról azt hiszik , hogy a szokottnál nagyobb hasznot
szolgáltat : biztosak lehetünk felőle, hogy rövid idő mulva

ez áruczikk oly nagy mérvii termelése vagy behozatala fog
bekövetkezni, a mely nemcsak a felesleges hasznotmegsemmi

siti, hanem rendesen tulcsap a piaczon, és ép annyival
alább sülyeszti az árakat, a menunyivel azok azelőtt
igen magasra emelkedtek , – mindaddig , mignem a további

termelés teljes vagy részbeni fenakadása által a tulkinálat
helyre igazittatik . A termelés mennyiségében történő ezen vál
tozások

azonban, mint már emliténk , olyanok , melyek

nem követelik meg hogy bárki is megváltoztassa foglalko

zását. Azok , kiknek üzletük virágzó, az által növelik terme
lésüket, hogy nagyobb mérvben használják hitelöket ; mig
ellenben azok , a kiknek nincs meg a rendes nyereségük :
összébb szoritják üzletöket, és hogy egy iparos kifejezéssel
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éljünk : rövid időre dolgoznak . Ezen módon, ha talán nem is a
haszon -, de a haszonra való kilátás kiegyenlitése biztosan és
igen gyorsan létesül a különböző foglalkozás-ágákban.

Mintegy általános szabályul vehető tehát, hogy a tár
gyak oly árakon törekednek kicserélődni egymásért, a melyek
szerintmindenik termelő képesitve lesz a rendeshaszon mellett a

termelés költségeit visszafizetni; vagy más szavakkal élve :

annyi lesz az, a mennyi mellett minden termelőnek üsyanoly
arányu haszon fog jutni költségei után. Hogy azonban a ha
szon is egyenlő legyen ott, hol a kiadás t. i. a termelési
költség egyenlő volt : e czélból a tárgyaknak a termelésiköltség

arányában kell kicseréltetniök egymásért ; oly tárgyak
nak , melyeknek termelési költségük egyforma : egy
forma értéküeknek is kell lenni,mivel csak igy fog egyenlő
kiadás egyenlő gyümölcsöt hozni. Ha egy gazda 1000
quarter buzának megfelelő tőkével 1200 quartert producál
hat, mely e szerint 20°% hasznot hozott neki: bármi mást ter
meljenek is ezen idő alatt ez 1000 quarternek megfelelő

tőkével, annak is 1200 quarter értékünek, vagyis ennyiért
kicserélhetőnek kell lenni, — mivel máskülönben a termelő
vagy többet vagy kevesebbet nyerne a 20 % -nál.
Smith Ádám és Ricardó a tárgyaknak azon árát, mely
azok termelési köitségével áll arányban : azon tárgy „termé
szeti értékének “ (vagyis természeti árának ) nevezték el; - s ez
alatt ők azon pontot értették , a mely körül az árak oscil.

lálnak, és a melyhez azok mindig visszatérni hajlandók . Ez
azon központi ár, a mely felé – mint Smith Ádám kifejezt:
magát, — valamely tárgy piaczi ára folytonosan gravitál, és
a melytől bárminemü eltérés csak ideiglenes szabálytalan

ság, mely azon perczben, a mint létrejött, oly erőket hoz
mozgásba, a melyek helyre igazitani hajlandók azt. Az évek
egy bizonyos átlagát tekintve, a mennyi t. i. elegendő arra ,
hogy a központi vonal egyik oldalán történt ingadozásokat
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teljesen kiegyenlítsék a másik oldalon túltörténők : a piacziárak
megegyeznek a természetes árakkal; egy bizonyos időben .
azonban igen ritkán esnek egymással tökeletesen össze. A

tenger mindentitt egyenlő szinvonalra törekszik , azonban
mégis soha sincs tökéletesen egy szinvonalon , mert felszine
mindig fel van fodrozva a haboktól, s gyakran erősen feliz
gatva a viharok által, - de'mégis, legalább a nyilt
tengeren, egyetlen pont sincs állandóan magasabban mint

a másik ; váltakozva mindenik . hely felemelkedik majd
alásilyed : de az oceán azért, egészben véve, mindig meg

tartja a maga felszinét.
L

. 2 . §. Azon lappangó befolyás, mely miatt a tárgyak
åra lassankint egyenlővé lesz a termelési költséggel: azon

változásból származik , a mi kiilön az áruczikk kinálatában
ållana elő. A kinálat t. i. akkor növekednék , ha azon tárgy
folytonosan a termelési költségnek megfelelő áron felüladatnik
el. Azonban nem is kell szükségkép feltételeznünk , bogy a ki

nálat valósággal vagy apadni vagy növekedni fog, mert tegyük

·

fel pld ., hogy valamely tárgy termelési ára valamely mecha. .
nicai találmány által olcsóbodott, vagy uj adó által növeke .
dett : az ily tárgynak ára, ha nem közvetlenül is, de kevés

idő alatt az egyik esetben hanyatlani, a másikban pedig

emelkedni fog ; és annál inkább igy lesz az,mivel ha nem :
akkor a kinálat,az egyik esetben mindaddig növekednék , mig

csak az ár alább nem szállana, a másikban pedig mind
addig apadna, mig csak az feljebb nem emelkednék. Épen
e miatt és azon hibás nézet folytán, hogy az árak a keres
let és kinálat egymáshoz való arányától függenek : töb
ben azt hiszik , hogy valahányszor csak valami változás
történik valamely áruczikk årára nézve, ez aránynak is

sztikségkép változni kellett azzal együtt ; és hogy az árak nem
eshetnek a termelési költség apadása folytán, hacsak a ki

:
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emelkedhetnek ,

szállt. Ez azonban

nem igy van valósággal, mert semni szükség nincs reá,
hogy a kinálat valósággal megváltozzék ; és ha ez törté
nik is : e változás, ha állandó, nem oka, hanem következmé

nye az árváltozásnak . Valóban , ha a kinálat nem növeked .
hetnék ,

a termelési köitség

szállíthatná

lejjebb

bármely

az árakat ; azonban

csökkenése

sem

semmi esetre

nincs is arra valami nagy szükség, mert gyakran mármaga
a puszta lehetőség is elegendő erre ; a kereskedők jól tudják ,

hogy mi történnék akkor, – és ezek kölcsönös versenye az
árak leszállitása által megelőzi az eredményt. Az, hogy

valamely áruczikkben,miután annak termelése megolcsóbbo
dott, fog. e nagyobbszerű állandó kinálat létre jönni : egészen
más kérdésektől függ, – attól t. i., hogy lesz-e szükség belőle
nagyobb mennyiségre a leszállitott árakon . Rendesen , de
nem
szükségkép, nagyobb mennyiség kerestetik . „ Az
ember – ugy mond M . Dr. Quinecy * ) — annál örömestebb

és annál nagyobb mennyiségben vásárol oly tárgyat, mely ·
közvetlenül alkalmas saját czéljaira, mennél olcsóbban kap
hatja azt. Selyem zsebkendőt, ha az árak felényire szállot
tak le, talán háromszor annyit fog vásárolni, mint külön

ken ; de gőzgépet már nem

vesz kétszerannyit azért, hogy

az ára alább szállott. A gőzgépek iránti szükséglet csaknem
mindig már előre meg van határozva helyzetének körtilmé

nyei által. Ha valaki a költséget egyátalában tekintetbe veszi :
sokkal inkább a gép müködési költsége, mintsem vételára
az, melyre figyelemmel szokott lenni. Számos, oly áruczikk
is van azonban, a melyre nézve a piaczot teljesen és
egyedül egy már régebben létező rendszer szabályozza , a
melynek amaczikkek egészen alárendelvék . Hogyan lehetne pl.
*) Logic of Political Economy I. 230 .

:)
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az óra czimlapját bármely mesterséges olcsóbbá tétele által
is nagyobb mennyiségben elárusitani, mint a mennyi az óra

belső alkatrészeiből kel el ? Vagy szaporodhatik -e az el

adott hordók száma a nélkül, hogy a bor is szaporodna ?
· Vagy a hajóépitéshez szükséges eszközök találhatnak- e

még nagyobb piaczot akkor, midőn a

hajóépités szünetel ?

Kináljunk csak egy 3000 lakosból álló városnak megvétel

végett egy egész raktár halottas kocsit, minden olcsósága
mellett sem fog az abból egynél többet megvenni. Vagy

kináljunk pld . egy kis hajót, melynél a főköltség az em
berekkel és élelmiszerekkel ellátásból és tatarozásból áll ;
csupán az ár olcsóbbodása egy vevőt sem fog e piaczon a
megvételre csábitani, - hacsak szokásai és hajlamai már

előre hajlandóvá nem tették e vételre. Igy van ez a püs
pökök, ügyvédek , és oxfordi tanulók hivatali egyenruhájára.

nézve is.“ Azon azonban senki nem kételkedik , miszerint
ezen czikkek ára és értéke, az előállitási költségek keves
bültével együtt,eshetőleg szintén lejjebb szállhat, – valamint az
uj versenyről, vagy nagyobb készletről való értesülés által
is ; habár azon nagy koczkázat, melynek egy oly árunál,
melynek piacza nem képes valami tekintélyesebb kiterje

désre, az uj versenyző kiteszi magát : arra képesiti a
már megállapitott hitelü termelőket, hogy sokkal tovább
fentartsák a régi árakat, mint egy más oly áruczikknél te
hetnék azt, mely nagyobb bátoritást adhat a versenyzésre.
Forditsuk meg továbbá az esetet, és tegyük fel hogy
a termelési költség növekedett az által, mert az áruczikkre
pld . adó vettetett. Ez esetben az árak emelkedni fognak ,

és pedig valószinüleg közvetlenül; — de kérdés, hogy fog-e
a készlet is apadni? Csak akkor, ha az áremelkedés a ke
résletet csökkentette . Az, hogy e hatás valósággal bekövet

kezett-e, csakhamar észrevehető fog lenni ; amikor aztán az

árak a készlet bősége miatt némileg ismét engedni fognak,
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mig csak a termelés is alább nem szállott, s az árak is
mét emelkednek . Számos oly áruczikk létezik , melynél tekin
télyes áremelkedésre van szükség, hogy a kereslet észreve.

hetőleg alább szálljon ; ilyenek különösen a szükség
leti ezikkek , minők a nép megszokott élelmiszerei, pld .
Angliában a buzakenyér, a melyből valószinüleg csaknem

ugyanannyit fogyasztanak el a jelenlegi termelési árak ,méllett, mint a mennyit a mostani népesség tekintélyesen ,ol
csóbb árak mellett is fogyasztana. És mégis kiválólag az
ily czikkeknél tapasztalható az, hogy a drágaságot vagyis
magas árakat rendesen az áruczikk nem elegendőségével
zavarják össze. Holott igaz hogy rosz aratás után a szűk

termés miatt is megdrágulhat a kenyér : de azon drága
ság, mely pld . a megadóztatás, vagy à gabnabehozatali
törvény eredménye,semmi összefüggésben sincs a készlet elég:
telenségével, mert ily okok nem sokkal keveshitik a táp

szer -mennyiséget valamely országban. És sokkal inkább
más tárgyak azok , melyek mennyisége apadni fog ez in
tézkedések miatt, – minthogy azok , kiknek igy többet kell
élelemért kiadniok , annyival kevesebbet költenek más dol
gokra,

és e más dolgok termelése fog

aztán alkalmaz

kodni a megcsökkent kereslethez:
Tökéletesen correct azért, ha mi azt állítjuk, hogy
azon tárgyak ára, melyeknek mennyisége ' tetszésünk sze
rint növelhető , (egyes esetleges esetek és azon idő kivételé

vel, mely arra szükséges, hogy a termelés a viszonyokhoz
alkalmazkodjék ) : nem függ a kereslet- és kinálattól, hanem
ép ellenkezőleg a kereslet és kínálat függ azoktól, Tegyük

fel, hogy egy bizonyos áruczikkie elegendő kereslet' van
a természetes vagyis termelési árak mellett, és hogy e czikk
termelése ez idő folytában ahoz igyekszik

alkalmazkodni.

Ha valamikor megszünik ez alkalmazkodás : az vagy hibás
Stuart Mill . Nemzetgaz

1 . III :

.
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számitás, vagy a tényezők valamelyikében történt változás
következménye ; t. i. vagy a természetes ár, (vagyis a ter

melési költség,) vagy a fogyasztók ízlése, száma és vagyo

nosságával együtt a kereslet változott meg. Ily zavaró okok
igen könnyen előfordulnak , és ha ezek egyike jelen van :
az áruczikk

piaczi ára nem

fog összevágni a természetes

árakkal. A kereslet és kinálat valódi törvénye, a kiegyen
lités, minden esetben érvényesül. Ha a természetes áraktól
különböző árak szükségesek arra , hogy a kereslet egyen
lővé legyen a kinálattal: akkor a piaczi árak el fognak
térni a természetes áraktól – de csak egy időre ; mivel a

készlet állandó hajlama alkalmazkodni igyekszik azon ke

reslethez, mely tapasztalat szerint akkor létezik az árúk
iránt, ha természetes árakon adatnak azok . Ha a készlet
vagy több vagy kevesebb ennél : az csak esetlegesen törté

nik , és a rendes haszonnál vagy többel vagy kevesebbel
jár együtt, — a mi a szabad és élénk verseny mellett nem

tarthat sokáig .
Még egyszer tehát mindent összefoglalva : minden oly

dolognak ára , melyet nem lehet végtelenül szaporitani,
a kereslettől és kinálattól függ, — kivéve hogy ha az

ipar által termeltetik ; de még ezekre nézve is létezik egy
år-minimum , melyet az előállitás költsége határoz meg.
Mindazon tárgyak ra nézve azonban, melyek végtelen szapo
rodásra képesek : a kereslet és kinálat az ár-ingadozást

csak azon idő alatt szabályozza,mely a készletmegváltozásához
szükséges . Mig azonban
egy felsőbb

ezt cselekszi, azalatt maga is

törvénynek engedelmeskedik , mely az árakat

a termelési költség felé gravitáltatja , - a mely meg is állapi
taná, és örökre fentartaná azokat ott, ha uj zavaró befolyá
sok nem keletkeznének folyvást, melyek ismét eltérésre
kényszeritik azt. Vagy hogy ugyanazon képes hasonlatot
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folytassuk : a kereslet és kinálat mindig egyensulyba jutni

törekszik ; az állandó egyensuly állapota azonban csak akkor
éretik el, midőn a tárgyak előállitási költségeik szerint
cserélődnek ki egymásért ; vagy hogy a fentebbi ki
fejezést használjuk : midőn a tárgyak természetes áraikon
kelnek ,

is
:

.

IV, Fejezet.
JEZET,

:

A TERMELESI KÖLTSÉG VÉGELEMZÉSE .

1. §. A termelési költség alkatelemeit e munka első
részében fejtegettük,“) s ezek közül a legfőbbnek, — és pedig
annyira legfőbbnek , hogy csaknem

egyedülinek is mond

ható : -- a munkát találtuk. Mindaz, a mibe valamely tárgy
termelése kerül a termelőnek , vagy a termelők egész hosz

szu sorának : az annak előállitására forditott munkából áll.
Ha a tőkepénzest tekintjük a termelőnek , a ki az előlege

ket adja , akkor a „munka“ a „munkabér“ szó által helyet
tesithető ; s az, a mibe annak a termény került, azon munka
bér , melyet azért odafizetett. Első pillanatra valóban ugy
látszik , mintha ez csupán egy része volna kiadásainak ,
minthogy nemcsak munkabért fizetett a munkásoknak , ha

nem eszközökkel, anyagokkal, sőt talán épületekkel is el
látta azokat. Ez eszközök , anyagok , épületek azonban munka

és tőke által jöttek létre, és ezek ára ép ugy mint azon
czikkeké is, melyeknek termeléséhez ezek szolgálnak, azon
termelési költségtől függ, amely ismét munkákra bont

ható fel. A posztó előállítási költsége nem egészen a taká
csok azon munkabéréből áll, melyet a posztógyárosnak
közvetlenül ki kell fizetni, hanem a fonók és gyapjufésü

lők munkabéréből is ; sőt még ide lehet fogni a juhászok
fizetését is, – szóval mindazt, a miért a fonal árával fizetett

a posztógyáros. Benne van abban továbbá, az épitők és

téglavetők munkabére is, a kiket a gyár előállitási költsé
* Feutebb I. könyv. I. Fejezet.
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gével kártalanitott ; sőt egy részben a gépész, vasolvasztó
és gyáros munkabére is. Ide kell továbbá számitani a

szállitó napszámját is, a ki az üzleti eszközöket és terme
lési anyagokat oda szállitotta a hol azokra szükség van ,
a terményeket pedig ismét oda, a hol azok eladhatók .
Az egyes czikkek ára tehát főként (nem sokára látni

fogjuk , hogy valjon nem

egészen -e ) az azok előállitására

szükséges munka mennyiségétől függ, az előállítás fogalma
alá foglalva a piaczra szállitást is. „Ha pld . a harisnyák
eladási árát akarjuk megitélni -

ugymond Ricardó, * )

- ugy fogjuk tapasztalni,hogy azok értéke, más tárgyakkal
összehasonlitva , azon összes munka mennyiségétől függ ,
mely azok előállitására és piaczra vitelére szükséges. Leg

először is szükség van azon munkára ,mely azon földet meg
_!: iveli, melyen aztán a nyers gyapot nő ; másodszor azon

munkára , mely a gyapotot azon országba szállitja , hol a
harisnyák gyártatnak abból, mely már magában foglalja
- zon hajóépités munkájának egy részét is, a melyen a

szállitás történt, és a mit a vitelbér alakjában kellett meg

fizetni; harmadszor a fonó és szövő munkája ; negyedszer
azon gépészek, lakatosok és ácsok munkájának egy része ,
a kik azon épületeket és gépeket készitették, a melyek
segitségével a munka folyik ; ötödször a részlet-eladó, és
több oly más egyének munkája , a kiket nem szükség itt
tovább részleteznünk . Ezen különböző tárgyak végösszege

határozza meg azon másféle tárgyak mennyiségét, a melye
ket a harisnyákért kell kapnunk cserébe ; mig megforditva
meg azon különböző munkáknak tekintetbe vétele, melyeket

ezen más tárgyak előállitására forditottak : ugyan ily módon
azon mennyiséget határozza meg, a mit azokból adhatnak
a harisnyákért.
;

*) Principles of political Economy and Taxation. Chap. I. set. 3 .

.
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Hogy affelől meggyőződjünk, miszerint valóban ez
eljárás az eladási árak valódi alapja : tegyük fel, hogy
azon sok különféle műfolyamatok valamelyikében, melye

ken a nyers gyapotnak által kell menni, mielőtt harisnyává
alakulva a piaczon eladás végett megjelenhetnék ,

- a

munka megrövidités eszközeiben valami javitás történt, s

nézzük, mi lesz ennek eredménye. Ha kevesebb emberre
volna szükség a nyers gyapot termelésénél ; vagy ha keve
sebb matróz kellene az átszállitáshoz ; vagy kevesebb esz

köz azon hajó épitéséhez, melyen az átszállitás történik ;
vagy ha kevesebb kéz használtatnék azon épületek , gépek

alkotásához ; vagy ha ezek, midőn már elkészültek , tartó
sabbakká lennének : - ez esetben a harisnyák ára mulhat
lanul szállani fogna, és kevesebb más tárgyat lehetne ér
tök kapni. És pedig csupán azért szállana, mivel e szerint
kevesebb munka lett szükségessé ezek előállitására, s kö

vetkezéskép kevesebbet adnak értök azon dolgokból, me
lyekben semmi ilyen munka-megrövidités nem történt.“

„ A munka használatában sohasem történhetik valami
meggazdálkodás a nélkül, hogy egyszersmind aránylag
azon czikk ára is alább ne szállna, — akár magának az

áruczikknek gyártásánál szükséges munkában, akár azon
tőkének képződésében történjék is a meggazdálkodás,mely
nek segélyével az termeltetik. A harisnyák ára mindenik
esetben szállani fog : akár a fonók , szövők, fehéritők
vagy a gyártáshoz közvetlenül szükséges személyek közül,
akár a tengerészek , szállitók , gépészek , kovácsok és más

közvetve közremüködő személyek közül kelljen is kevesebb
az előállitáshoz. Az egyik esetben az egész munka meggaz

dálkodás a harisnyákra esnék, mivel a munkások ezen
része egészen a harisnyákra szoritkozik ; a másodikban pe

dig annak csak egy része háramolna azokra, a többi mind
azon más áruczikkek között oszolván meg , a melyek ter
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melésére ezen épületek , gépek és szállitó eszközök szintén
felhasználtatnak .“

2. S . Láttuk, miszerint Ricardó ugy fejezi kimagát,
mintha valamely czikk ára csupán azon munka mennyiségétől

függene, a mennyibe annak előállitása és piaczra vitele
kerül. Minthogy azonban a termelési költség a tőkepénzesre

nézve nem munka, hanem munkabér ; és minthogy ugyan
azon mennyiségű munka mellett a munkabér lehet több vagy
kevesebb is : belátható , miszerint valamely czikk ára nem

függhet csupán az előállitására szükséges munka mennyi
ségétől, hanem a mennyiség mellett a dijjazás foka is van
reá befolyással, és hogy az árakpak e szerint részben a
munkabértől is kell függeni.
Hogy e pont felett valami itéletet mondhassunk, mi
szerint az ár csak viszonylagos kifejezés, és hogy valamely

czikknek ára nem magának azon tárgynak valamely állandó és
lényeges tulajdonságát jelenti,hanem azon más tárgyak menye
nyiségét,melyeket azért lehetkapnicserébe : — valamely tárgy
nak árát mindig valamely más tárgy árával, vagy általában

a tárgyak árával viszonyban állónak kell értenünk. Már
pedig egyik tárgynak a másikhoz való viszonya nem változ

hatik egy olyan ok következtében, mely mind a kettőre
ugyanazon hatással van. De az általános munkabér emelke
dése vagy hanyatlása egy olyan ok , mely valamennyi áru

czikkre egyformán hat; s következéskép nem tekinthető an
nak okáúl, hogy miért lesz egyik áruczikk drágább a másik
hoz képest, mint megforditva . Azt feltételezni, hogy a ma

gas munkabér magas árakat von maga után, annyi volna,
mint azt tételezni fel, hogy e miatt általában magas árak

lesznek, – a mely kifejezésben ellenmondás rejlik , mert vala
mely tárgy magas ára más tárgyak alacsony áraival egy
elentésü . A tévedés onnan származik, hogy nem a belér
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tékre, hanem csak a piaczi árakra vannak figyelemmel; mert
habár nem létezik is valami olyan, mit az értékek általános
emelkedésének nevezhetnénk , de általános áremelkedés igen
is létezik
munkabaz értékekről tiszta fogalmat alkot
ma . Mihelyt

f

érn

gu

hab

ma

unk magunknak
ér glátni,
nk
es be fogjuk
a
tunk
: azonnal
hogy a magas
vagy alacsony munkabérnek semmi köze sincs ezekhez ; mig
ellenben az, hogy 'magas munkabér magas árakat von maga

után : egy népszerii és igen elterjedt vélemény. Az ezen té
telben rejlő tévedések egész mennyisége azonban csak akkor
lesz teljesen belátható , ha a pénz elméletéhez fogunk érni; je

lenleg csak annyit szükségesmondanunk, miszerint ha igaz ez :

akkor oly valami, mint a munkabér valóságos emelkedése ,
- szintén nem lehetséges; mivel ha a munkabér nem emelked
hetik a nélkül, hogy aránylag minden tárgy piaczi ára is
'ne emelkednék : akkor egy bizonyos foglalkozásra nézve
sem emelkedhetik az mindenütt. Bizonyára ez is elegendő

azon tételek absurdumságának és bámulatos alaptalanságá
nak kimutatására,melyek néha általában elfogadott tanokká
lesznek

a

népszerű

nemzetgazdaságban ; sőt azt kell

felednünk , hogy a magas piaczi ár, még ha feltételezzük is
hogy létezhetnék valami ilyen, sem a termelőknek , sem az
eladóknak nem lehet hasznára, mert habár növelné is azok
pénzbeli jövedelmét, de ugyanoly mértékben növelnéminden

féle kiadásaikat is. Semmi mód sem nyilik arra, hogy a
tőkepénzes, az érték vagy az árak hatása által kárpótol
hatná magát a magas munkabérért ; s nem akadályozható,
meg, hogy annak hatása ne a tőkejövedelem csökkentésére

irányuljon . Ha a munkások valóban többet kapnak , vagyis
több munka terményét kapják : szükségkép kevesebb száza
léknak kell maradni a tőke kamatoztatására. E vngyon

megoszlási törvény elől, mely számtani törvényen alapszik ,
semerre sincsen menekvés. Az adásvevés gépezete elrejtheti azt előttünk , de megváltoztatni képtelen azt.
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3 . §. Azonban, habár az általános munkabér — le
gyen az bár magas, vagy alacsony, - nincs is befolyással
a belértékre, mégis, ha a munkabér az egyik foglalkozás
ban magasabb mint a másikban , vagy ha az egyik foglalko- .
zásnál folytonosan emelkedik vagy hanyatlik a nélkiil, hogy
a többiben is ngyanazt tenné : ez egyenlőtlenségek valóban
befolyással lesznek a belértékre. Egy fentebbi fejezetben

vizsgáltuk már azon okokat, melyek azt eszközlik , hogy a
munkabér a különböző foglalkozásoknál kiilönböző. Ha a
munkabér valamely foglalkozásnál állandóan tulhaladja az

átlagos munkabért: az igy producált tárgyak külértéke is
tul fogja hágni azon határt, melyeket csupán a munka mennyi
sége szab meg. Az oly czikkek pld ., melyet képezett mun
kások készitenek , a képezetlen

..

muoka

sokkal nagyobb

mennyiségeért cseréltetik be , csupán azért, mivel a munka
magasabb áron fizettetik . Ha a nevelés nagyobb elterjedése
folytán az oly munkások száma, a kik képezett munkára

hivatottak , annyira megnövekednék , hogy e miatt az ő munka

bérök és a közönséges munkások munkabére között apadni
kezdene a különbség : akkor mindazon áruczikk , melyet a
felsőbbrendű munkások állitanak elő, külértékre nézve csök
kenni fog azokhoz képest, melyeket a közönséges munkások
producálnak, s következéskép azt lehet mondani, hogy ezek

külértéke növekedik . Emlitettük fentebb, hogy az egyik fog
lalkozási osztályból egy másik felsőbbrendűbe való átme

netel nehézsége volt eddig annak oka, hogy mindazon mun
kás-osztályok munkabére, melyek valami nevezetesebb kor
látok által vannak elválasztva egymástól, sokkal inkább
függ mindenik egyes osztály népességének szaporodásától,
mint hajlandók volnánk azt gondolni; és a munka jutalma
zásában nyilatkozó különbség sokkal nagyobb, mint a minő
akkor létezhetnék, ha a munkás-osztály versenye gyakorla
tilag minden egyes foglalkozás-osztályra érvényesülhetne.

.
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Ebből következik , hogy a különböző foglalkozási ágak
munkabérei nem csökkennek vagy emelkednek egyidejü
leg, hanem rövidebb sőt néha hosszabb ideig is egészen füg
getleneknek látszanak egymástól. Minden ilyen egyenlőtlen
ségek világosan láthatólag megváltoztatják a különböző
áruczikkek viszonylagos termelési költségét ; s azért is azok

természetes vagy átlagos értékében teljesen tükröződni fog
nak azok .

L'gy látszik e szerint, hogy azon elv, melyet a leg

kitünőbb nemzetgazdák állitottak fel, — hogy t. i. a munkà
bér nincsen befolyással a külértékre , sokkal általánosab
ban szól, mintsem jogositva volna, vagy mint saját értel

mével megegyezik ; – mert a munkabér igenis van befo
lyással a külértékre. A különböző áruczikkek előállitásáboz

szükséges munka viszonylagos munkabére ép oly befolyás
sal van azok külértékére, mint az erre szükséges munka
viszonylagos mennyisége. Es ez igaz is, mert a munkabér, a
mennyit kifizettünk : absolute nem hat a külértékre, de a munka

mennyisége sem hat absolute. Ha ezek minden áruczikknél
egyidejűleg és egyformán változnának : azok értékére ez nem

volna befolyással. Ha pld . valamennyi munka sikere álta

lánosan növekednék , ugy hogy ugyanazon mennyiségben
mint azelőtt, minden tárgy kevesebb költséggel lenne elő
állitható : a

termelési költség ez általános apadásának

semmi nyoma sem mutatkoznék az áruk értékében. Ha va
lami eltérés jelentkeznék e tekintetben , az csak azon kü
lönbséget képviselné, mely a javitmányoknak e tárgyakra
való hatása között létezik ; és csupán abból állana , hogy
azok , melyeknél a munka-meggazdálkodás a legnagyobb ,
olcsóbbakká ; mig ellenben azok , melyeknél szintén történt

némi, de mégis kevesebb munka-meggazdálkodás: valóság
gal drágábbakká lennének. Szigorun véve azért a dolgot, a

munkat érnek ép oly befolyása van a munka értékére, mint
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a munka mennyiségének ; a minthogy e tényt sem Ricardó, sem
senki más nem is tagadta . Ha azonban az érték változá

sok okát keressük, ugy találjuk, hogy e tekintetben a
munka mennyisége a legnagyobb fontosságu ; mivel az ren

desen csak egy vagy egynehány áruczikknél változik meg egy
szerre , mig a munkabér változásai (kivéve a mulékony

ingadozásokat) rendesen általánosok , és nincsenek valami
tekintélyes befolyással az értékre .
4 . § . Ennyit kivántam előadni a munkáról vagy
munkabérről, mint a termelés egyik tényezőjéről. Az első

könyvben a termelés kellékeiről adott fejtegetésünknél azon
ban ugy tapasztaltuk, hogy van annak még egy másik ép
ily szükséges eleme is a munka mellett, és ez a töke.
Ez pedig az önmegtartóztatás eredménye levén : a termény

nek vagyis értékének elegendőnek kell lenni nemcsak a
szükséges munka, hanem mindazon személyek önmegtartóz

tatása jutalmazására is, a kik által a különböző rendbeli
munkások munkabére előlegeztetett. Az önmegtartóztatásért

való jövedelem kamatnak neveztetik ; és ez mint fentebb
láttuk, nem kizárólag azon feleslegből áll, a mi költségei
levonása után még fel marad a tőkepénzes számára , hanem

a legtöbb esetben magának a kiadásnak képezi egy nem
jelentéktelen részét. A len-fonónak pld ., a kinél a költség

egy része a len és gépek vásárlására történt kiadásból áll:
ezek árában nemcsak azon munkások munkabérét kell
megfizetnie, a kik által a len termesztetett, és a gép készit

tetett, hanem a lentermelőnek , elkészitőnek , a bányásznak ,
vasolvasztónak és gépgyárosnak tőkekamatját is meg kell
téritenie. Mindezen jövedelmeket, a fonóéval együtt, a szövő
ismét előlegezi a saját anyagszeri bevásárlásánál, a czérna
árának

és e

mellett

egy

csomó uj gépkészitő , bá

nyász és vasgyáros kifizetésénél, a kik az ő gépeit és
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vaseszközeit szolgáltatták . Mindez előlegek egy részét .
képezik a vászontermelési-költségnek, s következéskép azon

termelési költségben , melytől a termény értéke függ : nem
csak 'munkabér, hanem kamat is foglaltatik .
.
-

Az érték azonban csupán viszonylagos tulajdonság . .

levén, nem

függhet az absolut tőkenyereség vagy absolut.

munkabértől, hanem csakis a viszonylagos tőkemennyiség
től függhet az. Altalában magas tőkejövedelem ép oly ke

véssé lehet, a magas érték okozója , mint az általában ma
gas munkabér, mivel általában magas érték már magában

ellenmondás. A mennyiben kamatok minden tárgy termelési
költségében szerepelnek , annyiban ezek nem lehetnek ezek
valamelyikének értékére befolyással; mert csak oly tárgy
lehet némi befolyással erre, a mely valamely tárgy terme.
lési költségében nagyobb mértékben szerepel, mint egy má

sikéban. Igy pld . láttuk , hogy vannak oly okok, melyek
egyik foglalkozásnál állandóan magasabb tőkejövedelmet
tesznek szükségessé, mint a másiknál; igy a nagyobb koczká

zat, fáradság és kellemetlenségért valami kárpótlást kell
nyujtani. Ez pedig csak ugy történhetik meg, ha az áru
czikket magasabb áron adom el, mint a mennyi az annak

előállitására szükséges munka-mennyiségnek megfelelő volna,
Ha a lőport nem lehetne magasabb áron becserélni másokért,
mint a mennyit azon munka ér, a mennyi annak egész

előállitására szükséges volt, akkor senki sem állitana föl
lőpormalmot. A mészárosok kétségkivül sokkal jobban bol
dogulnak, mint a pékek , pedig nem látszanak nagyobb
koczkázatnak kitéve lenni, – mivel nem vesszük észre,hogy
azok többször megbuknának . Ugy látszik tehát, hogy a na
gyobb nyereséget azon korlátoltabb versenynek köszönhetik ,

a mit foglalkozásuknak kellemetlensége és bizonyos mérv
ben népszerütlensége okoz. E nagyobb nyereség azonban azt

tételezi fel, hogy áruikat magasabb áron adják el, mint a

:

A
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.

mennyi munkájok és költségök után megilletné őket, mert
a nyereség mindazon eltérései, melyek állandóak és szük

ségképeniek , képviselve vannak az árúknak egymáshoz
viszonyitott értékében.
5. $. A tőkejövedelem vagyis a kamat azonban na

gyobb mértékben szerepelhet az egyik árúczikk termelési,
feltételei között, mint a másikei között, - még ha a kamatláb

a két foglalkozásnál nem mutat is különbséget. Lehet, hogy
az egyik áruczikknek hosszabb ideig szükséges kamatoznia ,
mint a másiknak ; az ennek felvilágositására rendesen fel
hozatni szokott példa a bor. Tegyük fel pld., hogy egy bizo
nyos
a mennyiségii bor és egy bizonyos mennyiségű ruba
c
se
egyenlő mennyiségü, és egyformán fizetett munka általállit
ható elő . A ruha az eltartás által nem lesz jobbá , — de a .
bor igen. Tegyiik fel pld ., liogy bizonyosminőség elérésére öt
évig kell eltartani a bort. A termelő vagy kereskedő nem

fogja eltartani azt, ha csak az öt év multával annyival
drágábban nem adhatja el a bort mint a ruhát, a mennyit ez
öt év alatt felhalmozódott kamatok s azok kamatjai tesz
'nek , - , pedig eredetileg a bor és ruha egyforma költségbe
került. Itt tehát egy oly eset áll előttiink, midőn két
áruczikknek természetes értéke, egymással összehasonlítva,
nem egyezik meg azok terinelési költségével, hanem még

valami más is járult ahoz. S valóban , ha csak a kifejezés
általános értelmét nem akarjuk megtartani, a bor termelési
költségébe azon kamatokat is bele kell számitanunk,melyeket a
bortermelő vagy kereskedő tőkéje öt év alatt hozott volna,
- mintegy az előlegeken tul eső uj kiadásnak tekintve azt,

melyért utóljára szintén kárpótoltatnia kell.
:
Minden oly áruczikk , mely gépek által hozątik létre, ' ,
legalább megközelitőleg hasonlít a fentebbi példában felho

hott borhoz. Azon tárgyakkal ellentétben, melyek közvetlen

.

.

.
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munka által hozatnak létre : ezek termelési költségében többé
kevésbbé mindig kamatok is szerepelnek . Vegyünk fel pld .

két áruczikket, u . m . A -t, -- és B-t, melyek mindenike egy
évet kiván előállitására és pedig egy oly tőke levén erre

szükséges, a melyet pénzzel kifejezve 10,000 frtnak vehetünk
fel. Tegyük fel már most, hogy A egészen közvetlen munka
által jön létre, az egész 10 ,000 frt. közvetlenül munkabérbe
fizettetvén el; B pedig oly munka által állittatik elő , mely
5000 frtba kerül, de egy szintén 5000 frt. értékü gép

segélyével, mely egy évi használat alatt egészen elkopik .
A két áruczikk tökéletesen egyforma értékü lesz , a mi, ha

pénzben fejezzük ki, s a kamatot 20 % -nek vesszük éven
kint: 12,000 frtot fog kitenni. E 12,000 frtból azonban
az A esetében csak 2000 frt., vagyis /6 -od rész fog lenni
a kamat; mig a B esetében nemcsak e 2000 frt., hanem

a gép vételára , az 5000 frt. is szerepel, mint a mely a gép
gyáros tőkejövedelmeit szolgáltatta melynek kamatja ha a gép

előelőállitására szintén egy évet veszünk fel, – ugyancsak
1/6-od részt tesz. Ugy hogy az A esetében az egész jöve
delemnek csak 1/6-oda a tőke-jövedelem ; mig ellenben a

B esetében a tőke-jövedelem nemcsak az egész jövedelem
1/6 -odát, hanem egy jó nagy része ujabb 1% -odát is igénybe
veszi.

Mennél nagyobb arányban szerepelnek valamely ter

melésnél az egész tőkéhez képest a gépek , épületek , anyag .
szerek , vagy más oly tárgyak, melyeknek már az előtt
készen kell lenni, mielőtt maga a közvetlen munka megkez
dődnék : annál nagyob mértékben szerepel a tőkekamat is
a termelési költségek között. Ép igy , habár az első pilla
natra nem látszik is ennyire világosnak :' a tőkék azon
részének nagyobb tartóssága, melyek gépekbe és épüle
tekbe van elhelyezve : tökéletesen ugyanazon hatással van,
mintha nagyobb mennyiségben volnának azok. A mint az
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előbbi példában azon rendkivüli esetet tételeztük fel, hogy egy
gép egy esztendei használat alatt teljesen elkopik : tegyük
fel most ép az ellenkező szélsőséget, hogy t. i. az sohasem
kopik el, és semmikiigazitást nem kiván . Ez esetben , mely

ép oly alkalmas a felvilágositás czéljából, mintha valósággal
lehető is volna az : szükségtelen, hogy a gyáros valamikor

visszakapja azon 5000 frtot, melyet a gépért adott, mivel
maga ez 5000 frt értékü gépje mindig meg van ; e tőke
kamatját azonban, mint az előbbi esetben , most is meg kell

kapnia. A B czikk azért, mely a föntebbi esetben 12,000
frtért kelt el, a melyből 10 ,000 frt a tőke, 2000 frt pedig
a kamat megtéritésére fordittatott : most 7000 frtért is oda

adható,mivel ez esetben az egész tőke után csak 5000 fit tőkét
és 2005 frt kamatot kell megtériteni. A kamat azért a B érté

kében oly arányban szerepel, mint a 2000 frt áll 7000 frthoz,
— 2/ -ede vagyis 28 + /- % - ja levén az egésznek ;mig az A eset

ben, mintfentebb láttuk , csak 1 /6-od,vagyis 162/3 % arányában
van jelen . Ez eset természetesen tisztán ideális, minthogy

semmiféle gépezet, vagy állandó tőke sem tart el örökké ;
de mennél állandóbb, annál inkább megközeliti az ezen ide
ális esetet, és a kamat annál nagyobb szerepet játszik a

jövedelemben. Ha pld . egy 5000 frt. értékü gép minden
évi használat által 5 -öd részét vesziti értékének : az évi

jövedelemhez még 1000 frtra van szükség , hogy e veszteség
is törlesztve legyen, és a termény ára

8000

frt. lesz . A

kamat tehát ez esetben ugy viszonylik a jövedelemhez, mint
2000 áll a 8000 -hez, vagyis 1/4-ed része lesz annak , – a mi
még mindig sokkal több , mint az 1 /6-od , vagyis a 2000 frt.

a 12,000 frtos A esetében .
Azon tényből, hogy a kamat különböző foglalkozások

nál különböző arányban szerepel a tőkepénzes által szol
gáltatott előlegekben, és igy az általa megkivánt jövedelem

ben is : két dolog következik az értékre nézve. Az egyik az,
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hogy a tárgyak nem cserélhetők pusztán az előállitásokra
megkivántatott munka-mennyiség

arányában , még, ha azt

számitásba vesszük is, hogy a különböző minőségű mun

kák állandóan különböző mérvben jutalmaztatnak . Fentebb

a bor példája általmutattuk ezt ki; most azonban a gépek által
készült áruczikkek példája által akarjuk azt még inkább

felvilágositani. Tegyük fel, mint fentebb, hogy egy áruczikk
A , 10 ,000 fit értékü közvetlen munka által készül; B . helyett
azonban, melyet 5000 frt áru közvetlen munka és egy 5000
frt. értékü gép által állitattunk elő, tegyük fel, hogy C . egy

5000 frt. értéküi közvetlen munka, és, egy oly gép segélyé
vel készült,mely maga is 5000 frt. értékü közvetlen munka
által állittatott elő, egy évet kivánván elkészültére , és egy
évi használat által kopván el, a kamat pedig , mint fentebb,
ugyancsak

200%

levén. A

és C ugyanazon áron fizetett,

ugyanazon mennyiségü munka által készülve: A 10 ,000 frt.
értékű közvetlen munkába került, C pedig csak 5000 frt.

áruba, a mit azonban a gép szerkesztésére forditott munka szin

10,000 frtra egészit ki. Ha csupán a munka, vagy annak
dijazása képezné az egyedüli termelési költséget: akkor e
két tárgy épen csak kicserélhető volna egymással. Azonban

- kérdés, hogy a valóságban igy van e ez ? Minden bizonnyal
nem . A gép egy év alatt 5000 frt. költséggel készülve, a

kamat pedig 20 % levén, a gép természetes ára 6000 frt.
vagyis 1000 fittal több , melyet a C czikk gyártójának más

költségein felül szintén előlegeznie kell, és 201
:

kamattal

együtt vissza kapni. Mig tehát az A czikk 12,000 frtért.
: : adható : C állandóan nem adható 12,000 frton alól.
Egy másik következmény az, hogy az általános kamat
lábnak minden emelkedése vagy esése befolyással fog lenni
az értékekre, — természetesen nem az által, hogy azokat álta
lában emelné vagy csökkentené (a mi,mint annyiszor emli
tettük , már magában véve ellenmondás és lehetetlenség),
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hanem az által, hogy azon arányt változtatja meg, a mely

szerint a különböző időtartam az oly tárgyakra hat, melyek
től kamat-jövedelem jár. Ha két tárgy, mely egyforma
mennyiségű munkába kerül, azért különböző értékü, mivel
az egyiknek több évre vagy hónapra eső kamatot kell szol
gáltatnia , mint a másiknak : az érték -differentia nagyobb

lesz ha a kamatláb magasabb, és kisebb lesz ha az ala
esonyabb ; vagyis a bor, melynek öt évvel több időről kell

kamatot szolgáltatni, mint a ruhának : értékére nézve sok :
kal inkább tulhaladja azt, ha a kamatláb 40 % , mintha 20 % -on
áll az. Az A és C tárgyak , melyek habár egyenlő munká
val készültek is, 12,000 és 13,000 frton , vagyis 10°%
különbséggel adatnak : ha a kamat csak felényi volna,

11,000 és 11,550 frton, vagyis 5 % különbséggel adatnának .
Ebből tehát az következik , hogy némileg még az álta
lános munkabér emelkedés is van befolyással az értékekre,
- ha az t. i. a munka előállitási költségének valódi növeke
dését jelenti. De nem oly módon van az azokra befo
lyással, mint a nagy közönség képzelni szokta , hogy t. i.
általánosan emelné azokat. A munka előállitási költségé

nek növekedése ugyanis csökkenti a tőke jövedelmét, s
következőleg csökkenti azon tárgyak természetes értékét

is,melyeknél nagyobb mérvben szerepel a kamat, mint álta
lánosan ; azokét pedig emeli, a melyeknél kisebb mérték
ben

történik ez . Mindazon áruczikkek , melyek

termelése

gépek segélyével történik , — különösen ha a gépek igen
tartósak : – a kamatláb alább szállásával szintép alább
szállanak viszonylagos értékökre nézve ; vagy a mi

ezzel egyjelentőségü : más tárgyak értéke emelkedik azok

kal ellentétben . Ez igazságot néha oly módon fejezik ki,
a mely inkább világos, mintsem a valóságnak megfelelő ,
midőn t. i. aztmondják, hogy a munkabér emelkedése emeli az
emberi munka által készült tárgyak értékét a gépek által
Stuart Mill. Nemzetgazdaságtan . III.
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készitettekhez képest. A gépek általkészitett tárgyak azonban

ép úgy mintminden más tárgyak is, az emberi munka által ké
szülnek , azon munka általt. i., mely előbb magokat a gépeket
készitette ; az egyetlen különbség csupán az levén, hogy a ka:
mat néha nagyobb mértékben szerepel az oly. tárgyak terme.
lésénél,melyekhez gépek használtattak , habár a költség legna : ..

gyobb részét itt is a munka dijazása képezte. Azért is helyesebb
a tőke-jövedelem hanyatlásának , mintsem a munkabér emelke

désének tulajdonitani e hatást ; különösen minthogy ez utóbbi

kifejezés felettébb kétes, inkább azon gondolatot támasztván
bennünk, hogy a munkások valóságos jutalmazása emelke.
dett,mintsem azt, a mi pedig itt egyedül tartozik a dologra ,
hogy t. i. mennyibe kerül a munka a munkaadónak .
6 . . A termélési költség természetes és szükségképeni
elemei, t. i. a munka és tőke-kamat mellett, vannak még

oly mesterséges és esetleges alkatrészei is annak, mint pld .
az adó. A szeszadó pld . ép ugy egy részét képezi ezen
czikk termelési költségének , mint a munkások munkabére .

Mindazon költségeknek , melyeket a törvény rótt a terme:
( lésre, ép ugy meg kell térülni a termény értékéből - és
pedig a rendes kamatokkal együtt, mint azoknak , melyeket :
a tárgyak természete folytán voltunk kénytelenek tenni'; -vagy különben meg fog

szünni e tárgyak termelése. Az

adóknak az értékre való befolyása azonban ugyanazon
feltételeknek van alávetve, mint a munkabérek és kama
tok befolyása. Nem általában az adóztatás, hanem az adóz
tatás különbözősége van e tekintetben némi hatással. Ha
minden termény oly módon volna megadóztatva, hogy min
denféle kamatból egyforma százalék vétetnék : a viszonyla

gos érték ez által nem lenne megzavarva. Ha ellenben csak
egynehány áruczikk adóztatik meg, azok értéke , emel
kedik ; s ha csak egynehány hagyatik adózatlanul, azok
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értéke szállani fog . Ha azoknak egyik fele adóztatnék meg ,
a másik fele pedig adózatlanul hagyatnék : egymáshoz vi

szonyitva az első fél értéke emelkednék , a második félé
pedig esni fogna. S ennek szükségkép be kell következni,
hogy a tőke-jövedelemre való kilátás valamennyi foglalko
zásnál kiegyenlittessék, mivel e nélkül a megadóztatott

foglalkozások, ha nem azonnal is, de utóljára mégis végké
pen elhagyatnának . Általában maga a megadóztatás azon

ban, ha egyenletesen oszlik meg , és nem zavarja meg a
különböző foglalkozáságak egymásközötti viszonyát: semmi
befolyással sem lehet a termelésre.
Mindeddig azt tételeztük fel, hogy mindazon eszközök

és tényezők, melyek az egyes czikkek termelési költségé
ben szerepelnek , oly természeti tárgyak, melyeknek saját
értéke előállitásuk költségétől függ . Ezek némelyike azon
ban a tárgyak azon osztályába tartozhatik , melyek mennyi.
ségét nem lehet tetszésünk szerintnevelni, s a melyek tehát,
ha a kereslet tulhág egy bizonyos határon - u . n . ritka

sági értékkel birnak. Számos ékitményi tárgyak anyagai,me
lyek Olaszországban az ugynevezett rosso, giolló és verde
anticó készitéséhez használtatnak : mint mondják (hogy

valóban ugy van-e vagy sem , azt én nem

tudom ), csupán

a régi oszlopok és diszművek romjaiból szerezhetők , mivel

azon kőbányák , melyekből azok eredetileg kikerültek vagy

egészen kimerültek , vagy feledésbe mentek . *) Az ily ter
mészetű anyagoknak , ha nagyon keresettek , szükségkép
ritkasági értékkel kell birni ; ezek értéke tehát szerepel a
termelési költségnél, s következőleg a teljesen bevégzett
áruk értékénél is. Mindinkább közeledni látszik azon idő,

:.

midőn a becsesebb prémáruk anyagai is a ritkasági érték
. . *) Ezek némelyikét azonban , ugy emlékszem , ismét felfedezték,
és ujra mivelés alá vették .
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befolyása alá kerülnek ; – habár mindeddig azon állatok
nak ; melyek ez anyagokat szolgáltatták, Szibéria pusztáin ,

és az esquimók tengerpartjain mindinkább apadása csupán
azon nagyobb fáradság utján volt ezek értékére befolyás
sal, a melylyel ezen czikknek egy bizonyos mennyiségben
megszerzése járt ; minthogy elegendő munka alkalmazása
által kétségkivül még sokkal nagyobb mennyiségben is
lehetséges volna ez áruczikk előállitása , mintsem egy idő
óta történik az .
A ritkasági érték azonban főleg ugyanazon módon hat

a termelési költség növelésére, mint a természeti tényezők.
Ezek, ha még senki által sem foglaltattak el és könnyen
megkaphatók , épen nem szerepelnek a termelési költségek
ben, hanem csupán azon munka arányában, mely azoknak
használatra alkalmassá tételére szükséges. Sőt még ha bir
tokba vannak is már véve, mint fentebb láttuk , nem csu

pán e birtokbavételtényénélfogva vannak az értékre befolyás
sal, hanem csakis a ritkaság miatt, ha t. i. korlátolt mennyi

ségben vannak. Az azonban szintén kétségtelen, hogy néha
ritkasági értékkel is birnak . Tegyük fel — pld ., hogy több

malomra van szükség valamely helyen , mint a mennyi víz
erő van azok ellátására ; a vízerő használata ez esetben
oly ritkasági értékkel fog birni, mely elegendő vagy a
készlet szinvonalára szállitani le a keresletet, vagy pedig
oly mesterséges erő létesitését előidézni, pld . gőzgép vagy
más készülék alakjában, — mely egyeniő hatásu lesz a kivánt
vizerővel.

A természeti tényezők állandó birtokot képezvén, és

csupán azon terményeknél fogva levén értékesithetők, melyek
azoknak folytonos használatából keletkeznek : az ezek bi
rásából vonható előnyök, rendes módja az, hogy azon sze
mély, a ki czeket használja , a basználatból származó

clőny egy részéből egy bizonyos évi járadékot fizet a tu
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évi járadékot lehet és általában

szokták is haszonbérnek nevezni. Azon kérdés tehát, hogy

mi befolyással lehet a természeti tényezők elfoglalása az
értékekre , gyakran azon alakban is előfordul, hogy van-e
a haszonbér a termelési költségre befolyással ? A a leg
jelesebb nemzetgazdák rendesen tagadólag válaszolnak e
kérdésre. S valóban még azok is erős kisértetnek vannak ki
téve az ilyen mindent átölelő kifejezések elfogadására nézve, a
kik jól tudják, bogy mily nagy óvatosságra van szükség e te
kintetben ; mivel tagadhatatlan, hogy egy általános elv
sokkal mélyebben bevésődik az emlékezetbe, mintha azt

már az elméletben isminden gyakorlati megszoritásaival kö
rülveszszük .
könnyen

Az

ily

általános kifejezés módok

azonban

félrevezethetnek , és oly kedvezőtlen benyomást

idézhetnek elő a nemzetgazdaságra nézve, mintha ez fi
gyelem

nélkül hagyná

a tények bizonyságtételét. Pedig

senki nem tagadhatja , hogy a haszonbér néha szintén szere
pel a termelési költségben. Ha én egy darab földet veszek ,
vagy haszonbérelek , és egy posztógyárat épitek azon : a
földhaszonbér igen természetes hogy egy részét képezi az
én termelési költségemnek , a melyet a terményből kell

megtériteni. És minthogy valamennyi gyár egy teleken épül,
és pedig azok legnagyobb része oly helyeken , hol a telek
kiváló nagy értékkel bir : az ezért fizetett haszonbér megtéri
téséhez átlag véve mindazon tárgyaknak hozzá kell járulni,
melyek e gyárakban készültek . Azt, hogy mely értelemben

véve igaz azon állitás, miszerint a haszonbér nem szerepel a
termelési költségek közt, vagy pedig nincs befolyással a mező

gazdasági termények értékére : — a következő fejezetben fog
juk kimutatni.

v. FEJEZET.

A FÖL D-H AS ZONBÉRNEK
az értékhez való viszonyai.
1 . §. Eddig azon törvényeket vizsgáltuk , melyektől az

..

áruk azon két osztályának értéke függ, melyek közül a
kisebbik oly tárgyakat foglal magában, melyek egy bizo- ; , . '
nyos meghatározott mennyiségben létezvén , e miatt áruk egé

szen a kereslet és kinálás viszonyaitól függ, — kivévén hogy

ha a termelési költség (ha t. i. létezik ilyen), egy oly mini
mumot állapit meg , melyen alól állandóan nem maradhat

az ; a nagyobbik osztályba pedig oly tárgyak tartoznak ,
melyek a munka és tőke által tetszés szerint szaporithatók,

s a melyeknél csupán a termelési költség az, mely azon
maximumot és minimumot megállapitja, melyek között
aztán az árak folytonosan ingadoznak. Van azonban az árúk
nak még egy harmadik neme is, - a nielyeknél t. i. nem egy,
hanem

többféle termelési költség

van, s a melyeknek

mennyisége munka és tőke által fúlyvást növelhető , csakhogy
nem épen ugyan azon mennyiségű munka és tőke által, - és a
melyekből egy bizonyos mennyiség előállitható egy bizo

nyos termelési költséggel, de ennél többnek termelése már

aránylag csak nagyobb költség ráforditása mellett eszközöl
hető . Ez árúczikkek egy közbeneső

osztályt képeznek , de

a melyek a föntebbi két osztály jellegében szintén osztoz
nak. Ezek legfőbb részét a mezőgazdasági termények képe
zik . Már több izben emlitettük azon alaptörvényt, miszerint
ugyanazon mivelésmód mellett a munka megkétszerezése
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nem kétszerezi meg a termést ; és hogy ha több termésre
van szükségünk : az uj mennyiség nagyobb termelési költ

séggel szerezhető meg mint az első. Ott, hol ma csak 100
quarter buzára van mindössze szükség egy bizonyos mive

lés alatt levő földből : ha a népesség növekedése ujabb . ..
100 quartert tesz szükségessé, azt csak vagy a jelenleg
mivelés alatt levő földeknél roszabbaknak feltörése, vagy a
már eke alá fogottaknak gondosabb megmivelése által érhet

vén el, ez ujabb 100 quarter, vagy legalább annak egy része , ugy
lehet hogy kétszerte vagy háromszorta annyiba is fog kerülni,
mint az előbbi termés.

Ha az első 100 quarter mind ugyanazon költséggel
állittatott volna elő (mivel csupán a legjobb földek voltak

mivelés alatt), és ha e költség rendes kamattal együtt quar

terenként 20 shillinggel fizettetett volna meg : a buza termé
szetes ára mindaddig , mig e mennyiségnél többre nem
lesz szükség, 20 shilling lenne, és csupán az időjárás viszon

tagságai, vagy a készlet más esetleges változásai miatt
emelkedhetnének vagy szállhatnának az árak ez átlagtól

eltérőleg. Ha azonban a terület népessége növekedik : el fog
jönni egy idő, a midőn több mint 100 quarter lesz szüksé
ges azok

eltartására . Fel kell azonban tételeznünk , hogy

semmi idegen készlet nem jöhet be, az előbbi feltevés sze

rint pedig 100 quarternél több nem teremhet ugyanazon
területen, - hacsak vagy roszabb földet nem vesznek mûvelés
alá , vagy pedig a mivelési rendszer költségesebbé nem lesz .

Áremelkedés nélkül azonban ezek egyike sem történhetik
meg , a mi ismét a kereslet növekedése által csak fokon
ként jön létre. Mindaddig , mig csak az árak - habár emel.

kedtek is — nem

emelkedtek elég magasra arra nézve,

hogy az uj mennyiség termelési költségét a rendes kamat

: tal együtt megtéritsék : az ily korlátolt mennyiségben levő
készlet nagyobb értéke némileg a ritkasági érték természe
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tével bir. Tegyük fel pld ., hogy nem

volna érdemes az

elsőrendüek után következő legjobb földeket, vagy a távol.

ságra nézve másodrendüeket másként mivelés alá venni,
mint ha quarterenként 25 shillingre emelkedik a búza ára ;
és hogy ép ennyire van szükség azon termelési költség

fedezhetése végett is, a melynek az első minőségi földre
alkalmazása által még több termést lehetne abból előállitani.
Ez esetben az árak, a nagyobb kereslet folytán valóban el
érik a 25 shillinget. Ez lesz tehát ekkor a ' természetes ár,

mint a mely nélkül azon mennyiség , a melyre a társada
lomban ez árak mellett kereslet mutatkozik , nem fogna elő
állitattni. Ez árak mellett azonban még egy ideig – sőt ha

a népesség nem növekedik , talán örökre is megmaradhat az. Az
árak pedig , ha már egyszer e magaslatig eljutottak , nem

fognak ismét állandóan visszaesni (habár valamely eset
leges túlbőség miatt ideiglenesen megtörténhetik is az),
sem feljebb nem emelkednek mindaddig , mig csak a társa

dalom a nélkül is megkaphatja az általa szükségelt mennyi
séget, hogy másodszor is emelkednének a termelési árak .
Azért használtam e fejtegetés folytán gyakran az ár
kifejezést, mivel mint az érték jelelésére alkalmas symbu
lum , jobban ismeretes és megszokott már ez eszme; és ez
után is igy használom azt, valahányszor csak szükségesnek
fog az látszani előttem .

A felvett esetben a meglevő buzakészlet különböző

része különböző termelési költséggel bir ; mert habár az
ujabban termelt 20, vagy 50, vagy 150 quarter termelési
költsége mind arányban áll is a 25 shillingel : az eredeti 100
quarter évenként még mindig a 20 shillinggel arányos ki
adás árán termeltetik , – a mi világosan látható , ha t. i. az
eredeti és ujabb készlet különböző minőségű földön termel
tetett. Ep igy van az, ha ugyanazon földön termeltettek is azok .

Tegyük fel pld., hogy egy legjobb minőségű föld , mely
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quarterenkint 20 shilling költséggel 100 quartert termett ;

költségesebb mivelet által 150 qnarter termelésére biratik ,

a mi azonban nem történhetik meg, ha csak 25 shillingre
nem emelkednek az árak . Az igy szükségessé lett 25 shil
ling csupán az 50 quarter termelhetéseért volt szükséges ;
mert az első 100 quarter az eredeti termelési árakon, és a

nagyobb kereslet által okozott általános áremelkedésnek
ezen mennyiségre gyakorolt jótékony hatása mellett még
folyvást előállitható volna ; s következőleg senki sem vállal

koznék ez ujabb 50 quarterért az ujabb kiadásra, ha
csak az egészen meg nem térülhet ebből. Az 50 quarter te
hát a termelési költséggel arányos természetes árakon fog
adatni: mig ellenben az a többi 100 quarter 5 shillinggel

többet fog behozni quarterenként a természetes árnál, vagyis
azon árnál, mely a legkisebb termelési árnak épen megfe
lelő s elegendő annak megtéritésére.

Ha a készletnek valamely, habár a legcsekélyebb ré
sze is a termelésre szükséges feltételül egy bizonyos árat

követel meg : ugyanezen árat aztán valamennyi többi része
ért is meg lehet kapni. Egy darab kenyeret nem vehetünk
azért olcsóbban , mivel azon buza, melyből az készült, kövé.

rebb földben teremvén , kevesebbe került annak előállitása .
Valamely áruczikk értéke tehát (azon természetes értéket
értvén itt, mely az átlagos értékkel ugyanaz,) a készlet

azon részének termelési költségétől függ, a mely a leg
több kiadás mellett kerülhetett a piaczra. Ez tehát az érték

törvény azon három

osztály utólsójára nézve, melyre az

åruczikkek felosztatnak .

2 . § . Ha a termény azon része, melyet a legkedvezőtle
nebb körülmények között termeltek , a termelési költséggel

arányos értéket nyer : a kedvezőbb körülmények között ter
melt valamennyi többi rész, ugyanazon áron kelvén , ez

58 .

KÖNYV . V

FEJEZET.

által a termelési költséget túlhaladó értéket nyer . Correcte

szólva : ezek értéke nem ritkasági érték ; mivel csupán az
áruczikk termelési körülményeitől függ az, és nem pedig
azon drágaság fokától, mely arra szükséges, hogy a keres

let egy szinvonalon maradjon egy korlátolt mennyiségű
készlettel. A termés ezen részének tulajdonosai azonban
azon kiváltságban részesülnek, hogy oly árakat kapnak,
melyekből több térül meg a rendes kamatoknál. Ha ez előny
valamely különös kivételen alapszik , minő pld. az adómen

tesség , valamely phisicai vagy szellemi természetü személyes
előny, vagy pedig egyedül az illetők előtt ismeretes különös

eljárás, vagy a másokénál sokkal nagyobb tőke birása :
akkor e nyereséget mint rendkivüli jutalmat,mint a monopol
:

:

jov
jövedelem
egy bizonyos nemét, mely a tőke rendes kama

tozásán tul esik , magoknak tartják azok meg . Ha azonban
ezen előny valamely oly minőségű természeti tényező birá - .
sától függ, a minő pld . egy olyan föld , mely termékenyebb
azoknál, melyek az áruczikk átlagos értékét elhatározzák ;
és ha ezen természeti tényező nem saját tulajdonuk ,
mint

épen azon esetben , melyre különösebben figyelemmel va
gyunk : – akkor az, ki az ily tényezők tulajdonosa, képes
haszonbér alakjában az azok használatából származott egész
rendkivüli nyereményt a maga számára hajtani be . E sze

rint tehát, bár egy másik uton, ismét a haszonbér törvé
nyéhez érkeztünk , melyet a második könyv utolsó fejezeté
ben fejtegettünk . S ismét azt látjuk , hogy a haszonbér

nem egyéb, mint a földre forditott tőke különböző részei
nek megfelelő különböző jövedelem közötti különbség. Mind

azon felesleg, melyet a mezőgazdasági tőke bármely része
hozhat azon túl, a mit ugyanazon mennyiségű tőke a leg . :
roszabb földről, vagy a legköltségesebb mivelésmód mellett is .

behozna, mely a társadalom jelenlegi kereslete mellett még
alkalmazható : ezen felesleg természetszerüleg haszonbérül
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fog ezen tőke után azon föld tulajdonosák kifizettetni, a
melyre felhasználtatott azon tőke.

A nemzetgazdák – s a többek között még maga
Smith Adám is, - - sokáig azt gondolták , miszerint a föld
termése mindig monopol-árakon kel ; mivelt mint ők álliták ,
a tőke rendes jövedelmén felül valami mindig marad még

a haszonbér számára is. Most már belátható , hogy mennyire
téves e nézet, mert egy oly tárgy sem tehet szert,monopol.
árakra,melynek mennyisége, - ha készek vagyunk a terme

léssel együtt járó költségek fedezésére, — cetszésünk sze
rint a végtelenségig nevelhető. Annak oka, hogy nem te

rem több gabona, mint a mennyi jelenleg természtetik : csu
pán ott rejlik , mert az árak még eddig nem emelkedtek
elég magasra arra nézve, hogy elég jutalmat szolgáltatná
nak a több termelésért. Igen valószinü : hogy minden oly

föld , mely a jelenlegi- árak és mivelésmódok mellett meg
hozza a reá forditott tőke rendes jövedelmét : bacsak vala

mely mesterséges akadály nem lép közbe, (ha t. i. vala
mely más használatra vagy élvezeti czélra nincs lefoglalva ),
miveltetni is fog, habár semmi sem marad is fen haszon

bérre. Mindaddig ,mig csak van valamely mivelésre alkalmas
oly föld , mely a jelenlegi árak mellett jövedelmezőleg épen

nem mivelhető : lenni kell valahol oly egy kissé jobb föld
nek is, mely meghozza ugyan a tőke jövedelmét, de sem

mit sem hagy még haszonbérre is, - a mely föld aztán, ha
valamely tanya határán belől esik , maga a bérlő által fog

miveltetni; ha pedig nem , akkor valószinüleg a tulajdonos,
vagy valamely más személy által, ki szükségből vállalkozik
reá . Alig képzelhető, hogy habár nem sok is, de mégis
ne volna ily föld is mivelés alatt. .
A haszonbér tehát épen nem képezi azon termelésiköltség

egy részét,melytől a mezőgazdasági termények értéke függ.
Képzelni azonban kétségkivül lehet oly körülményeket, me

:
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lyek közt ez is megtörténik , és pedig igen nagy mérték - .

ben . Képzelhetni pld . egy oly országot, mely annyira be
van népesitve, s minden mivelhető földje oly tökéletesen el
van foglalva, hogy egy bizonyos ujabb mennyiségü termény

előállitása sokkal több munkába kerülne, mint a mennyit
abból ellehetne tartani ; és ha feltételezzük , hogy az egész

föld , vagy pedig egy minden idegen készlettől elzárt ország
volna ilyen állapotban : akkor, ha a népesség mégis foly .

vást növekednék, mind a föld , mind annak terménye való ban monopol- vagyis ritkasági árakra tenne szert. Ily vi
szonyok azonban soha sehol sem létezhettek , hacsak vala
mely a föld többi részeitől egészen elzárt kicsiny szigeten
nem , sőt nem is lehet tőle tartani, hogy ez valaha bekövet
kezzék ; s kétségkivül bizonyos, hogy egyetlen előttünk
ismeretes vidéken sem

található fel valami ilyen. Láttuk ,

hogy a monopolium csupán a készlet korlátozása által le
het hatással az árúk értékére. Minden bármi csekély terje

delmü államban ismég mindig több föld van,mint a mennyi
miveltetik , és mindaddig , mig csak van valami ilyen feles
leg : az a föld minőségét illetőleg épen annyi, mintha végte
len mennyiségben volna ilyen . Az, a mi — gyakorlatilag véve

a dolgot, — korlátolt mennyiségben van jelen : csupán a föld
jobb minősége; és még ezért sem lehet annyi haszonbért
kapni, a mennyit verseny esetén a még mivelés alá nem
fogott földek is behoznának ; mert bármely darab föld ha

szonbérének valamivel szükségkép kevesebbnek kell lenni
annál, a mennyivel annak termése a még mívelés alá nem
fogott legjobb föld termését felülmulja ; vagyis körülbelől

egyenlővé kell lenni azzal, a mit a még mívelésre érdemes
legroszabb föld is behoz Azon föld, vagy tőke, mely a létező
viszonyok között a legkedvezőtlenebbül van felhasználva :

semmihaszonbért nem hozhat; és pedig ezen föld vagy tőke
határozza meg azon termelési költséget, mely aztán az egész
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termés értékét szabályozza. E szerint tehát a haszon bér,
mint fentebb láttuk , nem tényezője az értéknek , hanem csu
pán azon monopol-dijj, melyet a mezőgazdasági termények

különböző részeinek megfelelő jövedelem egyenlőtlensége idéz
elő azok mindenikénél, – a legkevésbbé kedvező körülmé
nyek között használt rész kivételével.
A haszonbér tehát az által, hogy a földbirtokost arra

képesiti, miszerint a természeti előnyök kedvezménye által
okozott felesleges hasznot a maga számára szerezze meg :

röviden szólva, csupán a különböző mezőgazdasági tőkék
jövedelmezősége közötti különbséget egyenlíti ki. Ha egyet
értőleg valamennyi földesur lemondana a haszonbérről : ez

által csupán a bérlőkre történnék annak átruházása, — a pélkül,
hogy ezzel a fogyasztóknak

valamit használnának , mivel a

gabna jelenlegi ára még mindig nélkülözhetlen feltétele lende
a jelenlegi készlet egyrésze termeltetésének ; ha pedig ezen
részért megadnak ilyen árakat : az egészért is meg lehet
ugyanannyit kapni. A baszonbér tehát, ha csak mesterséges
megszoritások által nem fokoztatik : semmi teherrel nem

jár a fogyasztókra nézve; az nem

emeli a buza árát, és

semmi más módon nincs a közönségnek ártalmára, mintha
az állam szedvén be, vagy földadó alakjában ugyanannyi
val terhelvén meg azt, ebből egy oly alapot képezne, mely
a magán haszon helyett közhasznu czélokra fordittatnék .

3 . §. De nemcsak a mezőgazdasági termények szol
gáltatnak egyszerre több különböző termelési költséggel elő
állitott czikkeket, a melyek ép e különbség következtében

s ennek megfelelő arányban szolgáltatnak haszonbért, mert
a bányák is egy például szolgálnak erre . Csaknem valamennyi
nyers anyag,melyet a föld belsejéből állitunk elő, u. m . a fém ,
kőszén és drágakő, stb . –

egymástól meglehetősen külön

böző termékenységü bányákból kerülnek ki, a melyek t. i.

.
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ugyanazon mennyiségű munka és tőke reáforditása

után

i

nagyon különböző mennyiségű terményt szolgáltatnak . Igy

állván a dolog, világosan látható , hogy miért van az, misze
rint a legtermékenyebb bányák nem müveltetnek oly mér.

tékben, hogy az egész piaczot ellehetne látni belőlök ? A

.

földet illetőleg fel sem merülhet ilyen kérdés, — magától is

érthető levén , miszerint a legtermékenyebb föld sem volna

képes egy teljesen benépesitett vidék egész szükségletét
ellátni, mert már most is annak egy része a mit szolgáltat,
ép oly nagymérvü munka és költség reáforditása által
csikarhartó ki belőle, a mennyi ugyanazon mennyiségnek a
legroszabb

földön

termelésére is elegendő volna . Nem igy

van azonban ez a bányákra nézve, - legalább nem általánosan
igy. Vannak talán olyan esetek is, a midőn lehetetlenség

egy bizonyos érből, egy bizonyos idő alatt többet kifejteni,
mint a nyert fém egy bizonyos mennyiségét, mivel az ér

csak egy bizonyos területen van feltárva, a melyen csak egy
bizonyos számu munkás foglalkozhatik egyszerre. De ez nem
áll valamennyi bányára nézve; igy pld . a kőszénbányá
szatnál másféle okok is szerepelnek, némely esetben t. i.
magok a tulajdonosok korlátolják a termelést, és pedig
azon czélból, nehogy nagyon is gyorsan kimeritsék bányájokat;

más esetekben pedig azt állitják, hogy a bányatulajdonosok
szövetkeztek , hogy a termelés korlátolása által monopol
árakat hozzanak létre . Bármi legyen is az ok, az tény,
hogy különböző termékenységü bányák vannak mivelés
alatt ; és minthogy a termény árának a legroszabb bányák - .

ban való termelés költségeivel kell arányban lenni (a ter
mékenységet és fekvést foglalván e kifejezése alá ) : az bősé- .

gesen meghaladja ezt a legjobb bányákban. Mindazon bá ;
nya, mely gazdagabb érczet szolgáltat, mint a mivelés alatt

levð legszegényebb bánya : ép ezért a különbségnek megfelelő
haszonbért fog szolgáltatni ;sőtmég többet is hozhat ennél, s még

.. .
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a legroszabb bánya is hajthat haszonbért. Mivel a bányák
aránylag gyéren vannak : nem folynak át egymásba oly észre
vehetetlen fokozatonként, mint e földeknél látjuk azt ; . s.

lehet, hogy e mellett oly nagyfoku a kereslet, mely képes
a termények árát, a jelenleg mivelés alatt levő leghitványabb
bányák termelési költsége felett, még tekintélyesen maga
san
sabb
szinvonalon tartani, a nélkül mégis, hogy egy még

roszabb bánya mivelés alá jövetelét eszközölné. Ez idő
közben a termény valósággal ritkasági értékkel bir . .

Egy más például szolgálhat erre nézve a halászat is. A
nyilt tengeren való halászat senki által sincs elfoglalva , de

a folyók és tavakban való igen, valamint a tengerpar
tokon egyes kagylótelepek , vagy halásztelepek is . Nézzük

pld . a pisztráng halászatot. Némely folyóban sokkal több
pisztráng van, mint a többiben ; a végleges kimerités nél

kül azonban egyik sem képes egy bizonyos mennyiségü
keresletnél többnek megfelelni; s ép azért egy oly országi

kereslete, minő Anglia , csupán úgy elégithető ki, ha több
: : különböző termékenységü folyókból láttatik az el, és pedig
oly árak mellett, mely elegendő a legkevésbbé termékeny

folyókból való halászat költségeinek megtéritésére is. Vala

mennyi többi folyó tehát, - ha valaki által birtokba van
véve, - e tekintetben való előnyösségükhöz mért haszonbért . ...
fog szolgáltatni; ha azonban vannak oly pisztrángtartalmu . .

és használható

folyók, melyek akár a távolság, akár

kevésbbé haldússágok miatt eddig még semmit sem szolgál-,

tattak a piaczra : ennél sokkal többet nem lehet értök kap
ni. De ha nem

léteznek többé ily folyók , az érték kétség

kivül felemelkedhetik a ritkasági értékig , és a használatban
levő legroszabb halászat is tekintélyes haszonbért szolgál- .
tathat.

Ugy a bányák, mint a halászat esetében is, a dolgok
. . természetes folyama ki van téve annak, hogy a már eddig
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használatban levők némelyikénél jobb minőségű uj bánya
vagy uj halászat megnyitása által félbe szakittatik . Az ily

esélyeknek legelső hatása a készlet növekedése , a mi ter
mészetesen alább szállitván az árakat, ez által ujabb keres
letet idéz elő . Ez alább szállott árak azonban, ugy lehet,
hogy nem lesznek aztán elegendők a létező legroszabb
bányák vagy halászatok költségeinek fedezésére ; s követ
kezéskép meglehet, hogy ezek mivelésével fel fognak hagyni.
Ha a gazdagabb bányák és halászterületek , – az ujabban meg
nyiltakkal együtt, – képesek annyi árut előállitani, a mennyi az

ezek kevesebb termelési költségének megfelelő alacsonyabb
árak mellett kerestetik : akkor az árak esése állandó lesz,

s megfelelő hanyatlás fog mutatkozni azon bányák és halász
területek haszonbérében is, a melyek nem lettek elhagyva.

Ez esetben aztán, ha a dolgok véglegesen megállapodtak ,
a végeredmény az lesz, hogy a piaczot eddig ellátott árúk
közül a roszabb minőségüek ki fognak maradni, mig ellen
ben az ujabban bevezettettek általában valamivel feljebb
fogják a minőség skálájátnyomni ; és a használatban maradó

legroszabb bányák vagy halászkerületek is , – a melyek
t. i. a jobb minőségüek haszonbérét, s a czikkek árát sza

bályozzák , — jobb minőségüek lesznek , mint a minők az
előtt szabályozták azt.

A föld a gazdálkodáson kivülmég más czélokra, jelesül
lakhelyekül is szolgálhat ; s a midőn ily módon használ

tatik : akkor is a már fentebb kifejtettekben hasonló elvek
től függő haszonbért szolgáltat az. Egy épületnek telek

liaszonbére, vagy egy kerttel vagy parkkal együtt járó haszon
bér nem lesz kevesebb, mint az, a mennyit ugyanazon föld ,
mezőgazdaságilag kezelve szolgáltatna ; ennél azonban vég
telenül nagyobb is lehet az, a felesleget vagy a szép kilátás,
vagy a kényelmes fekvés szolgáltatván, mely utóbbi kifeje
zés alatt a pénzszerezhetés nagyobb könnyüsége is alatta
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értetik . A kiváló szépségii vidékek rendesen kevésbbé for
dulnak elő oly helyeken, hol lakhelyekül használhatók
volnának ; s ép e miatt aztán az ily telkek ritkasági érték

kel birnak . A közlekedésre nézve előnyösebb fekvésű terü
letek, értéköket illetőleg, a haszonbér szokott elveitől függe
nek. Egy kis faluban levő ház telek haszonbére csak kevés
sel magasabb mint egy hasonló nagyságu darab föld haszon

bére ,mig Londonban egy cheapside utczai bolt telekhaszon
bére annyival magasabb egy ugyanoly

darab föld haszon

bérénél, a mennyivel több kilátás van reá, hogy egy ily
nagy város e legnépesebb helyén könnyen pénzt szerez
hetni ez által. A kikötők dockok , entrepotk , vizimüvek és
más ily természetes monopol-tárgyak haszonbére is hasonló

elvektől függ.

4 . §. A haszonbérhez hasonló külön jövedelemre még
gyakrabban fordulnak elő esetek az ipari müveleteknél,
mintsem azt talán hajlandók vólnánk hinni. Vegyük fel pld .
a patent esetét, midőn t. i. valakinek kizárólagos jog ada
tik valamely oly iparfolyamat használatára , mely kevesebb

termelési költséggel jár. Ha a termények ára tovább is azon
költségek által szabályoztatik ,a mennyibe a czikkek előállitása
azoknak kerül, a kik a régi eljárási módszert kénytelenek
alkalmazni: akkor a patentbirtokosnak még annyival több
jövedelme lesz, a mennyi előnnyel az ő műfolyama bir a
többieké felett. E külön jövedelem lényegileg a haszonbér

hez hasonló , sőt néha valóban annak alakjában is jelenik
meg, a midőn t. i. a patentbirtokosa bizonyos évi fizetés

ért más termelőknek engedi át kiváltságának használatát.
Mind addig , mig csak ő és mindazok, kik a kiváltságban

társaivá lettek , nem termelnek elegendőt az egész piacz
ellátására : az eredeti termelési költség szükséges feltétele
levén a termelés egy részének , ez az egész árát fogja sza
Stuart Mill. Nemzetgazdaságtan . II.
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· bályozni, és a patentbirtokos oly magas haszonbért lesz

képes szedni, mely teljesen felér azon zelőnnyel,
melyet
oc valószi
ga hhogy
ute iigaz
eljárási módja szolgáltat neki. Eleinte
ez előny
előny egy részéről, csak hogy a
nüleg le fog mondani
a ez
h
t
i
r
o
z
s
i
k
többieket kiszorithassa
a piaczról azon sokkal több kész
lettel, melyet olcsóbb áron hoz a piaczra ; és ez által
mindazok számára megrontja az üzletet, a kik 'nem

082

toznak e kiváltságban, a kik közül tehát lassanként szá
mosan

visszavonulnak, vagy pedig összébb szoritják üzle

töket, vagy a patentbirtokossal lépnek egyezségre; s mig
ennek készlete folyvást növekszik : az övék azalatt foly
vást apad, és az árak e közben kissé mindig alább szállnak.
Ha azonban üzletével előbb felhágy, mintsem uj áruival az
egész piaczot ellátta volna : a dolgok ismét azon természe
tes

tes árakat fogják megkapni,melylyel a találmány előtt birtok , ,
és

a

javitmány hasznát

csupán maga a patentbirtokos '

fogja élvezni.'
Azon külön jövedelem , melyet valamely termelő na

gyobb üzleti képessége vagy jobb üzleti berendezése folytán
kap, szintén igen basonló természetü egymáshoz. Ha vala

mennyi verseny társainak ugyanazon előnyei volnának , és fel
is használnák azokat: ez előnyök, a czikkek árcsökkenése foly -.
tán a vevőkre szállnak által, s ő csupán az által képes azokat
a maga számára megtartani,mivel az árukatkevesebb termelési
költség mellett hozhatja a piaczra , mig ellenben azoknak ára
magasabb termelési költség által szabályoztatik . Mindazon elő

nyök , melyekkel egy versenyző többi társai felett bir –

legyenek bár azok természetesek vagy mesterségesek , sze
mélyesek , vagy pedig a társadalmi rendszer következmé

nyei : - e tekintetben az illető áruczikket az általunk felálli

tott osztályok barmadikába helyezik , az ily előnyök bir
tokosát pedig a haszonbér élvezőhöz teszik hasonlóvá. A
termelés általános elemeit a munkabér és tőkejövedelem
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képviseli ; mig ellenben a haszonbér ugy tekinthető, mint a
mely minden egyes esetnek saját jellemző elemét képezi, —

mindazon különbség , mely bizonyos termelők , vagy bizonyos
körülmények közt, bizonyos terményeknek előnyére szolgál: .
bizonyos 'nyereség forrása levén, a, mely habár nem nevez:
tetik is haszonbérnek, hacsak bizonyos időszakonkint kinem ,
fizettetik egyik személy által a másiknak : – mégis ugyan
azon törvény által szabályoztatik . Azon dij, melyet valamely
áruczikk termelésénél egy bizonyos előny -külömbzetért fizet

nek : nem szerepelhet azon czikk általános termelési költsé
gei között.

Kétségkivül vannak olyan eshetőségek, melyek mellett
egy bizonyos czikk még a termelésére legkedvezőtlenebb
körülmények között is hozhat haszonbért ; ez azonban csak
akkor történhetik , ha azon áruczikk akkor épen azok közé
tarto ,ik , melyekből csak egy absolute korlátolt mennyiség
létezik és a mely , ép ennek következtében ritkasági ára

-- kon kel, - a mi soha sem volt, és soha sem is lehet állandó,
állapot a nagy haszonbért hajtó czikkek bármelyikénél is,
hacsak kimerittetésök felé közelitésök miatt, (ha t. i, ásvá
nyi termények , azok mint pl. a kőszén ,) vagy pedig a népesség ·
növekedése miatt a termelés további növekedésének foly

tatása lehetetlenné nem lett, — de ez egy oly körülmény, mely - ,
nek előfordultát az emberi mivelődésnek a lefolyó hosszu
időszak alatt csaknem kikerülhetlen előbbhaladása és fej. :/
lődése mellett nem lehet valószinünek tekintenünk .

VI. FEJEZET.
AZ ÉRTÉK ELMÉLET VÉGÖSSZEGEZÉSE .
1 . § . Most tehát végre azon kedvező helyzetben 'va

gyunk , hogy még egyszer visszatekintve és átfutva el
ménkkel azon téreket, melyeket e jelen kötet kezdete óta

áthaladtunk : a következőkben foglalhatjuk össze az érték
elméletre vonatkozó főelveket, -

a mennyiben t. i. eddig

megbatározhattuk azokat.

I. Először is az érték csak egy viszonylagos kifejezés,
-

valamely tárgy értéke alatt csak

azon másféle tárgyak

mennyiségét kellvén érteni, melyet általában érte kaphatni.

Valamennyi tárgy értéke tehát nem emelkedhetik vagy
csökkenhet egyidejüleg . Olyas valami, a mi az érték álta
lános emelkedéséhez vagy eséséhez hasonlitana : nem fordul
hat elő, — mert minden értékemelkedés más tárgyaknál érték
csökkenést tételez fel, és megforditva minden értékcsökke
nés másoknál értékemelkedést von maga után.
II. Valamely tárgy ideiglenes vagyis piaczi értéke a

kereslet és kinálat egymáshoz való viszonyától függ, az
előbbi növekedtével együtt emelkedve, s az utóbbi növeked

tével együtt fogyva. Maga a kereslet azonban az érték sze
rint változik , általában a tárgyak olcsóbbodásával nagyobbá,
drágulásával pedig kisebbé levén . Az érték pedig mindig
ugy alkalmazkodik a kereslethez, hegy ez épen megfelelő
.

legyen a kinálatnak .

III. Az ideiglenes vagyis piaczi érték mellett azonban
minden tárgynak van még egy állandó, hogy ugy szóljunk
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„ természetes értéke“ is, a melyhez a piaczi árak minden

féle ingadozásuk után mindig hajlandók visszatérni; s igy
ez ingadozások aztán kiegyenlitik egymást, ugy hogy át

lag véve a tárgyak mégis körülbelül természetes értékök
ben cseréltetnek ki egymásért.

IV. Némely tárgyak természetes értéke u . n . ritka
sági érték ; a tárgyak legnagyobb része azonban a terme

lési költség arányában, vagy hogy ugy szóljunk : termelési
értékük szerint cseréltetnek ki egymásért.
V . Az oly tárgyak , melyek természetszerüleg, és ál
landóan ritkasági árakon kelnek : azok szoktak lenni, me
lyeknél épen nem lehet nevelni a kinálatot, — vagy legalább
nem eléggé arra nézve, hogy azon egész kereslet kielégit
tessék , mely akkor mutatkoznék, ha a termelési árakon
adatnának azok .

VI. A monopol- érték a ritkasági értékkel egy jelen
tőségü. Az egyedáruság semmi értéket sem adhat vala
mely tárgynak , hanem csupán a készlet korlátozása által.
VII. Minden oly áruczikk , melyből a készletet több
munka és tőke alkalmazása által a végtelenségig lehet nö
velni : azon költség arányában cseréltetik ki más tárgyak

ért, a mely a szükségelt készlet legdrágább részének elő
állitására és piaczra hozatalára megkivántatott. A természe

tes érték a termelési értékkel egy- jelentésü ; – valamely
tárgy termelési értéke pedig azon tárgy legköltségesebb ré

szének termelési értékét jelenti.
VIII. A termelési költség különböző elemekből áll, a
melyek közül némelyik állandó és általános, a többi pedig
esetleges . A termelési költség általános elemeit a munkabé
rek és tőkekamatok képezik , esetleges elemeit pedig az

adók , s valamely szükséglet ritkasági ára által okozott kii
lön kiadás.

IX . A haszonbér nem

szerepel azon áru termelési
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költségei közt, mely ilyet is szolgáltat, – kivéve azon (inkább
csak képzelhető, mintsem valósággal létező ) esetekben, a
midőn a ritkasági értékből származott, és épen azt képvisel
az. De ha azon föld , mely mezőgazdaságilag kezelve, képes

volna haszonbért szolgáltatni, valami más czélra használta
tik : azon haszonbér , melyet az különben szolgáltatna, egy
részét képezi azon czikk termelési költségének , melynek
előállitásához használtatik az most.

X . Az esetleges tényezőktől eltekintve, az oly tárgyak ,
melyek végtelenségig növelhetők , természetszerüleg állandóan

csak azon munkabér és tőkejövedelem mennyisége arányá

ban cserélhetők ki egymással, a mely azok előállitására
megkivántatik , illetőleg a mennyit azon tőkepénzesnek meg
kell kapni, a ki a munkabéreket kifizette .
XI. A munkabér mennyiség aránya nem függ azon

tényezőktől, a melyektől maga a munkabér függ. A magas
munkabér még magában véve ném jár magas értékkel,
valamint az alacsony munkabér sem alacsony értékkel ;
mert a munkabér-mennyiségek egymáshoz való aránya részint az előállitáshoz megkivántatott munkamennyiség ...
egymáshoz való arányától függ, részint pedig a munka -dij
jazás arányától. .
XII. Ép igy a tőkejövedelem aránya is ( a kamatláb )
nem attól függ, a mitől maga a tőkejövedelem (a kamat)
függ ; sem a magas vagy alacsony kamat nem jár együtt

a magas vagy alacsony árakkal ; mert az egyfelől azon idő
aránylagos hosszától függ, a meddig a tőke használat alatt
van , másfelől pedig a különböző foglalkozásoknál kapható
tőkejövedelem arányától.
XIII. Ha valamely két tárgy elkészitésére ugyanazon
mennyiségű , és egyformán fizetett munka kivántatott meg,
és ha a munkások munkabérét ugyanannyi időre kellett
mindkettőnél előlegezni, s a foglalkozás természete nem
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követeli meg, hogy valami állandó különbség legyen e két
tőke kamatozása között : akkor legyen bár a munkabér, és
kamat magas vagy alacsony, s legyen bár a felhasznált

munka több vagy kevesebb, – e két tárgy, átlag véve,
egyenlő értékü lesz egymással.

XIV . Ha e két tárgy közül az egyik – átlag véve –
nagyobb értékkel bir, mint a másik : ennek oka csak vagy
az lehet, hogy több vagy állandóan drágábban fizetett mun

kát kiván az meg előállítására ; vagy pedig az, hogy azon
tőkét, vagy annak egy részét hosszabb időre kell előlegezni;

vagy végre az, hogy a termelés oly körülményekkel van
összekötve, melyek miatt a tőke jövedelmeztetésénél állan
dóan magasabb kamatot kell számitani.

XV. Mind e tényezők közül a termelésre szükséges
munka a legfontosabb ; a többiek hatása már sokkal keve
sebb , habár egyiké sem jelentéktelen .
XVI. Mennél kisebb a kamat, annál kevésbbé fon

tosakká lesznek a termelés apróbb tényezői, s a tárgyak
árai annál inkább eltérnek azon áraktól, 'melyek az azok
előállitására szükséges munka mennyiségével és minőségé
vel állanak arányban.

XVII. Azonban a kamat bárminő esése egyszermind
bizonyos mértékben alább szállitja azon czikkek termelési
árát is, a melyek sokféle vagy igen tartós gépek által
készittetnek , ellenben a kézmüvek árát emeli ; mig a kamat
emelkedése ép az ellenkezőt eszközli.
2. g . Ez a csereérték

általános elmélete . Azt azon

ban meg kell jegyeznünk, miszerint ez elmélet egy oly ter
melési rendszerre van tekintettel, melyet a tőkepénzesek ,

haszon-nyerés szempontjából, s nem pedig a munkások ön

fentartások czéljából folytatnak. Azon arányban, a mint az
utóbbi feltevést fogadjuk el, - és pedig el kell ismernünk ,
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hogy legalább a mezőgazdasági terményekre nézve, a leg
több államban igen nagy mérvben áll ez, — a fentebbi el
méletek azon részein is változtatnunk kell, melyek az ér

téknek a termelési költségtől való függésére vonatkoznak .
Mindezen elméletek azon feltevésen alapulnak, hogy a ter
melő egyetlen czélja és törekvése jövedelmet nyerni tőkéje
után. Ha pedig ezt elfogadjuk , ebből az következik , hogy

tehát a termelőnek czikkeit oly áron kell eladnia, a mely
mellett a rendes tőkejövedelmet megkaphassa ; vagyis más
szavakkal: a termelési áron kell azokat más tárgyakért
kicserélnie . Igen de a parasztbirtokos, felés, sőt még

a parasztbérlő vagy zsellér, szóval bármi nevezetü sa
ját számára termelő munkás is : nem kis tőkéje számára
való beruházást, hanem

ideje

és munkája számára

elő

nyös alkalmazást keres. Összes költekezése , saját maga
és családja fentartásán kivül oly kevésre megy, hogy a
termény eladásából került összes jövedelme csaknem mind
munkabérre megy fel. Ha maga és családja a gazdaság
terményéből táplálkozik (sőt talán ruházata is az otthon
szőtt és feldolgozott anyagokból telik ki), a felesleges termés
eladásából származott nyereségét illetőleg azon munkások

hoz hasonlitható, a kik valamely más forrásból kapván
élelmöket, munkájokat bármily áron oda adhatják , ha csak

érdemesnek tartják azt a fáradságra. Azon paraszt, ki
magát és családját természtménye egy részéből tartja el, a
többit igen gyakran sokkal olcsóbban fogja oda adni annál,
mint a mennyibe az magának a tőkepénzes termelőnek fogna
kertilni.

Van azonban az értéknek még ez esetben is egy
minimuma , vagyis oly legalsó határa , melynél alábbra az

még ily körülmények közt sem szállhat; mert azon ter
ménynek , melyet a paraszt visz a piaczra , szintén be kell
hozni annnyit, a mennyi neki elkeriilhetlenül szükséges.
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A haszonbér a paraszt földmivelés mellett nem függ azon

törvényektől, melyeket a közvetlen ezt megelőző fejezetben
fejtegettünk ; hanem vagy a szokás által szabályoztatik ,
mint a felesrendszernél láttuk azt, vagy pedig a verseny

által, mely ismét a népességnek a földhöz való arányától
függ. A haszonbér tehát ez esetben a termelési költség

egyik részét fogja képezni, s a parasztnak arra kell töre
kedni, hogy saját fogyasztásán kivül a haszonbért és minden
vásárolt szükségletei árát is bekaphassa. Ezentúl csak ugy

fogja tovább folytatni a munkát, ha oly áron adhatja el a

termést, a meayi elegendő a munka iránti ellenszenv le
győzésére.
Az épen most emlitett minimum tehát annyi, a mennyit

a parasztnak összes terményfeleslegéért az utóbbi czélból
kell kapni. Minthogy azonban e felesleg nem egy meghatá
rozott mennyiség, hanem az iparkodás mérve szerint több

vagy kevesebb is lehet az: az összes áruczikkek minimum
értéke nem

szolgál zsinórmértékül az egyes czikkek mini

mumértékére nézve. Ily körülmények között tehát aligha
lehetne azt mondani, hogy az érték egyátalában van
valami összefüggésben az előállitási költséggel ; mert sőt
inkább egészen és kizárolag a kereslet és kinálat viszo
nyaitól, vagyis a parasztok által véletlenül termelni ta
lált tápszer mennyisége és a nem -földmivelő vagy inkább

nem paraszt lakosság közötti aránytól függ az . Azért is, ha
a

vásárló osztály

számosabb , a termelő

osztály pedig

henyébb lenne: a tápszer állandóan ritkasági áron kelhetne;
arról azonban nincs tudomásom , hogy valahol ez valósággal
igy is történnék . Ha a termelő osztály erélyes és iparkodó,
a vásárlók pedig kevesen vannak : a tápszer felettébb
olcsóvá is lehet; s habár ez is a ritkább esetek közé tar
tozik : mégis Francziaország némely részein meglehetősen
közel áll ebez . A leggyakoribb eset vagy az, a mi Irlandban

$
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is a legutóbbi időkig uralkodó volt, hogy t. i. a paraszt
osztály henye, s a vásárlók kevesen vannak , vagy pedig az,
hogy a párasztság iparkodó, de a városi népesség is szá

mos és jómódú, mint Belgiumban, Észak-Olaszországban és
Németország egyes részein , A termények árai tehát mind
ezen különböző körülményekhez alkalmazkodni fognak, ha
csak vagy a nem paraszt termelők vérsenyzése, vagy pedig
a külföldi piaczokon uralkodó árak változtató hatással nin .

csenek azokra , a mint igen gyakran meg történik az.
3 . §. Egymásik anomal eset a rabszolgák által termesz
tett terményeknél fordul elő , — mely azonban már nem ily bo

nyolult természetű . A rabszolgatartó egy tőkepénzes, a ki
nél a termelésre biró indokot a tőke jövedelme képezi. E
tőkejövedelemnek a rendes kamatlábat legalább is el kell

érnie . Kiadásait illetőleg ugyanazon helyzetben van, mintha

rabszolgái szabad munkások volnának, a kik a rabszolgák
erélyével s azok jelenlegi eltartási költségeért dolgoznának.
Ha a termelési költség kevesebb a végzettmunkához arány
lag, mirt a mennyibe a szabad munkások munkabére ke .
rülne : akkor, annál nagyobb jövedelme van tőkéje után ;
de ha az ország minden más termelőjének is meg van ezen

előnye : a czikkek árát épen nem fogja az érinteni; s az
egyetlen eset, midőn az lehet erre némi befolyással: az,mi
dőn az olcsó munka kiváltsága csak egy bizonyos terme
lési ágra van korlátolva, s a szabad munkások a többiben
aránylag magasabb munkabér mellett alkalmaztatnak . Ez

esetben , valamint a különböző foglalkozások munkabére kö
zött levő állandó egyenlőtlenség valamennyi eseteiben is, –
az árak és értékek magokon hordják az egyenlőtlenség
nyomait. A rabszolga termelte czikkekből aránylag több
fog adatni a nem rabszolga által termelt czikkekért, mint a

mennyi munka azok előállitására megkivántatott; vagyis az
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előbbi értéke kisebb, az utóbbié pedig nagyobb fog lenni, . .. .
mintha rabszolgaság nem létezett volna.

Az érték -elméletnek a meglevő vagy lehetséges ipari
rendszerekre való további alkalmazása azt hiszem , bizton .
rá hagyható minden értelmes olvasóra ; mert helyesen
mondta Montesquieu : „nem mindig tanácsos oly teljesen
kimeriteni a tárgyat, hogy semmi tennivaló ne maradjon
az olvasó számára, — mivel a főczél nem az, hogy valami
elolvastassék , hanem hogy az olvasó gondolkodásra éb
resztessék .“ .

;

.

VII. Fejezet.
A PENZ . .

1. $ . Ennyire előhaladván az érték általános törvé
nyeinek meghatározásában, a nélkül, hogy (egyes felvilágo
sitás czéljából felhozott esetek kivételével) a pénz fogalmát

is bele kevertük volna : itt az ideje , hogy most már e fo
galmat is hozzá csatoljuk, és megvizsgáljuk, hogy az árak

kölcsönös kicserélődésének elveire mi befolyással van azon
valaminek használata mit csere-eszköznek szoktak nevezni.

Azon czélból, hogy e csere-eszköz többféle müködését
megérthessük : legczélszerűbb, ha azt veszszük vizsgálat alá ,
hogy micsodakellemetlenségekkel járna az,ha nem léteznék ily
csere-eszköz. A legelső és legvilágosabb veszteség az lenne,
hogy nem

birnánk a különböző árukra nézve egy közös

értékmérővel. Ha pld . egy szabónak csak kabátjai volná
nak , és pedig kenyérre vagy lóra is volna szüksége : igen

nehéz volna meghatározni, hogy mennyi kenyeret kell kap

nia egy kabátért, vagy mennyi kabátot kell adnia egy ló
ért. A számitást a különböző adatok miatt mindannyiszor

ujra kellene kezdenie, valahányszor kabátja t különböző
árukért akarja kicserélni; és nem léteznék árfolyam , vagyis

az értékeknek egy szabályos rendje. Mig ellenben jelenleg
minden tárgynak megvan pénzben kifejezehető folyó értéke ;
és minden nehézségen tulesett, ha a kabátot 40 vagy 50

frtjával, és egy 4 fontos kenyeret 30 vagy 35 krjával szá
mit. A mint sokkal könnyebb a különböző hosszuságot lá
bakban és hüvelykekben

kifejezve hasonlitani össze egy
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mással: ép igy sokkal könnyebb az értéket is egy kö
zös megállapodással elfogadott értékü forint és krajczárok

kal fejezni ki, — mert semmimás módon nem lehet az érté
keket egymás fölébe sorba állitani, és semmi más módon
nem vehetné fel valaki egy könnyen vagyonának becsérté
két; mert sokkal könnyebb számos más tárgynak ugyan

azon egy tárgyhoz való viszonyát meghatározni és eszünkben
tartani:mintsem azoknak egymáshoz való számtalan bónyo
lult viszonyait. Azon előny, hogy létezik egy közös érték
mérő : már magában is annyira fontos, hogy az ezzel
való számitás és érték -kifejezés némely módjai valószinű

leg még azon esetben is használtatnának, ha a forintok és
krajczárok nem valamely valóságot, hanem
tani egységeket jelentenének is ;

csupán szám

s azt mondják , hogy

Áfrikában valósággal léteznek is némely néptörzsek , me ,
lyeknél e némileg mesterségesebb eljárás gyakorlatban is van.
Ezek t. i. a tárgyak értékét egy bizonyos macut-nak neve
zett pénznemre számitják

ki, s azt mondják pld ., hogy

egyik tárgy 10, másik 15 , harmadik 20 macut értékü ; * )
habár valósággal nem is létezik valami ily macutnak neve

zett dolog , hanem az csak egy, a tárgyak értékének egy
mással való annál kényelmesebb összehasonlithatása végett
közmegegyezéssel elfogadott egység.

Mindezen könnyebbség azonban csak igen jelentékte
len részét képezi azon gazdasági előnyöknek, melyek a pénz
használatával együtt járnak . A természetben való cserélge
tés oly nagy kellemetlenséggel jár, hogy valamely kényel
mesebb csere-eszköz feltalálása nélkül a munkafelosztás
aligha jutott volna valami jelentékenyebb fejlődésre. Egy

szabó, kinek nem volna egyebe kabátjánál: előbb éhen hal
hatna, mintsem egy oly embert találna , kinek eladó kenyere
* ) Montesquieu : Spirit of Laws. book XXII. chap. 8 .
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levén , kabátra volna szüksége; s e mellett egyszerre nem
is volna annyi kenyérre szüksége, a mennyit egy kabátért
kellene kapnia, a kabátot pedig nem lehet apróbb részekre
felosztani. Ép ezért mindenki minden időben örömest adna

- Vsaját
czikkeiből olyan valamiért cserébe, a mely babár nem
an
.

volna is alkalmas saját szükségének közvetlen kielégitésére:

általánosan és nagy mértékben keresett czikk, és könnyen
osztható , úgy hogy biztos lehet felőle, miszerint mindent
meg fog kapni érte , a mit eladásra ajánlanak . Az élet leg

első szükségleteinek kielégitésére szolgáló czikkek nagy mér- : ,

tékben birnak e tulajdonsággal. A kenyér a mellett, hogy
általában keresett tárgy, felettébb is osztható. Azonban
mégis nem

épen ilynemű dologra van szükség , mivel az

élelmi szerekből - - hacsak éh -szükségre nincsen kilátás – sens,
ki sem kiván egyszerre többet tartanimagánál, mint a meny.

:

nyi közvetlen fogyasztására szükséges ; ugy hogy affelől
: senki sem biztos: valjon talál-e vevőt élelmi czikkei számára ,
pedig ha el nem adhatja őket, azok legnagyobb része
elromlik . Azon tárgynak tehát, melyet az emberek vásár
lás végett legbiztosabban tarthatnak magoknál : olyannak

kell lenni, mely a mellett, hogy általánosan keresett, és
osztható, azon tulajdonsággal is bir, hogy akár meddig
eltartva sem

romlik el. E kellékek miatt tehát csak egy

nehány czikkre szoritkozhatik a választás.
2 . §. Ezenczélból mintegy hallgatag egyetértéssel
valamennyi nép bizonyos fémekhez s különösen pedig az
aranyhoz és ezüsthöz folyamodott, mivel nincs tárgy, mely
mindezen szükséges kellékeket számos másodrendü előnyök

kel együtt oly nagy mértékben egyesitve birná magában,
mint épen e két fém . A tápszer és ruházat után - sőt né
mely esetben még ezt is megelőzve, - a legerősebb hajlam a
társadalom

fejletlenebb állapota mellett a személyes ékit
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mények , külöuösen az olyan neműek felé irányul az embe
reknél, melyek ritkaságuk vagy költségességük miatt ki.
válóaknak vannak elismerve. Miután a közvetlen életszük

ségletek ki vannak elégitve, mindenki annyit igyekszik e,
becses és egyszersmind ékitményi tárgyakból, t. i. arany ezüst
;
és ékkövekből birtokába keriteni, a mennyi csak hatalmá-' .

ban áll. Ezek azon dolgok , melyek mindenkinek leginkább ...
tetszenek , és a melyekről leginkább biztosak lehetnek , hogy
találni fognak reá sok olyan vevőket, a kik készek lesznek

bármi terményért becserélni azokat. Semellett ezek a legmas
radandóbbak mindenféle tárgyak között ; sőt könnyen is
szállithatók, kis tömegben igeu nagy és könnyen elrejthető
értéket tartalmazva, – mely utóbbi tekintet igen is nagy

fontosságu a közbiztonságilag nem kedvező viszonyok kö
zött. Az ékkövek oszthatóság tekintetében mögötte állanak

az aranynak és ezüstnek , és oly. különböző minőségűek ,

hogy nem könnyü nagy fáradság nélkül pontosan meghatá
rozni értéköket ; mig ellenben az arany és ezüst -kiválón
osztható, és a midőn tiszta , csaknem mindig ugyanazon mi

nőségü, s tisztasága a hatóság által is meghatározható és
bizonyitható .

Mindezek folytán, habár némely országokban a prém - .
bőröket, másokban a szarvas-marhákat, a chinai tatár tar

tományokban erősen összenyomott thea-koczkákat, Áfrika
nyugoti partjain a cowriknak nevezett csigákat, A yssiniában

-. -

pedig jelenleg is a kősó darabokat használják pénz gyanánt;
és habár még az érczek közül is néha a kevésbbé becseseket "

választották ki ę czélra, mint pld . Lacedemonban egysze
rtiségi politikából a vasat, a római köztársasag elején pe
dig a nép szegénysége miatt a rezet: -- - mégis általában az

"

becsültek , a melyek akár saját iparuk, akár kereskedelmiik ,
.

a

arany és ezüst volt az, melyet mindazon népek a legtöbbre
akár pedig hóditás utján képesek voltak azt megszerezni. És

:.

80

III. KÖNYV VII FEJEZET.

azon tulajdonságokhoz, melyek eredetileg e czélból elfoga
dásra ajánlották azt, egy másik is járult, melynek fontos

sága csak fokonkint lett felösmerhetővé ; az t. i., hogy va
lamennyiárúczikkek között e fémek azok, melyekre a legkeve
sebb befolyással vannak

azon okok melyek árhullámzáso

kat szoktak előidézni. Nincs tárgy, mely egészen ment volna
az ily ingadozásoktól ; de az arany és ezüst, a történelem
kezdete óta csupán egyszer, az americai bányák felfedezése

kor szenvedett egy nagyobb, s azóta állandóvá lett válto .
zást, – azon ideiglenes változás kivételével, melyet az
utolsó nagy háboru idején , az aranynak nagy halmazokban
összegyüjtése, és a folyvást a harczmezőn álló roppant se
regek katonai kincstáraiban megrekedése idézett elő . Sőt

napjainkban is uj készletforrások megnyitása, minők az
urali, californiai és australiai bányák : ugy lehet, hogy egy
második hanyatlási korszaknak szolgál kezdeteül, a
melynek terjedelmére azonban hiu törekvés volna most szá
mitásokat tenni ; – de egészben véve egyetlen áruczikk

sincs, mely oly kevéssé volna kiteve az ingadozások okainak.
Ezek termelési költsége kevésbbé hullámzik mint bármely
más tárgyé ; és állandóságuk miatt a létező mennyiség min - .
den időben oly nagy az évi termeléshez képest, hogy még
a termelési költségben történő változásnak sincs valami
hirtelen hatása az árakra ; igen hosszu időre levén szükség,

hogy a létező mennyiség észrevehetőleg megapadjon , — vala
mint annak növekedése sem valami igen gyors folyamat
levén . Az arany és ezüst tehát ép ezért minden más tárgy
nál alkalmasabb, hogy egy bizonyos mennyiségnek egy bi

zonyos idő mulva történt fizetésére kötelezettségi tárgyul
szolgáljon . Ha e kötelezettség buzára szóllana, a rosz termés
ugy lehet, hogy egyik évben négyszer annnyira növelné a

fizető terhét, mint a mennyit az magára szándékozott vál
lalni, vagy pedig egy bő termés egy másik

évben 14-ed

.
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részre szállitaná azt le . Ha ruhában történt volna a megál

lapodás: megtörténhetnék, hogy valamely ipari felfedezés az
eredeti érték 1/10 .ed részére szállitaná le a fizetés terhét ,
mert hiszen ily esetek még akkor is megtörténtek , ha arany

ban és ezüstben volt a fizetés megállapítva ; erre nézve
azonban az arany értékérek az amerikai bányák felfedezése
után következett alábbszállása az egyetlen hiteles adat ; és

a változás még ez esetben is oly rendkivül lassan folyt le ,
hogy csak egy számos évre terjedő korszak alatt végződött

az be teljesen .
Midőn már az arany és ezüst valósággal forgalmi esz

közzé lett, — ez levén azon tárgy, melynek segélyével az
emberek mindazon tárgyak kicserélését eszközölték , melye-

ketmegvenni vagy eladni kivántak : - mintegymagátóljött a
pénzverés intézménye is. Ez eljárás által az ércz különböző

nagyságu s czélszerűen használható apró darabokra osztatott,
a melyek mind egy bizonyos, azonnal felismerhető arány
ban állottak egymáshoz, s ez által meg lett kimélve a

különben minden birtokos változáskor szükséges mérlegelge
tés és bizonyitgatás munkája , a mi annyi kényelmetlenség

gel járt, hogy a kisebb vásárlásoknál elviselhetlen teher lett
volna . A kormány ugy tapasztalta , hogy érdekében áll saját
kezeibe venni ez igy intézését, és mindenféle pénz-verést
megtiltani a 11 agánosoknak ; és valóban gyakran csupán a

kormány tekintélye volt az egyetlen biztositék , melyre
támaszkodni lehetett, – a melylyel azonban az gyakran igen

méltatlanul élt : egyes könnyelmi kormányok a legujabb időkig
is igen ritkán csinályán abból valami nagy lelkiismereti

· kérdést, hogy — azon czélból, miszerint saját hitelezőiket
megcsalhassák , - a pénzérték mesterséges utakon való
rayasz és oktalan alábbszállitása által más adósoknak is

megengedjék azok ilyféle megraboltatását, a kifosztásnak
legalábbvaló módja levén az , hogy egy fontot (10 frt), egy
.

. Stuart Mill. Nemzetgazdaságtan. III.
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shilling (50 kr) értékünek nyilatkoztatva, ez uton 100 shil
ling lefizetése által 100 fontos adósságot törlesszünk. Ép
ily egyszerű s a czélnek ép ily teljesen megfelelő eljárás
lett volna azon könnyebb mód is, hogy törvényesen kimondas

sék , miszerint „ száz“ helyett ezután mindig „ ötöt“ kell

érteni, – amely ugyanily reductiot eszközölt volna mindenféle
pénzügyi szerződésben , és semmivel sem lett volna az előb

binél szégyenletesebb. És az ilynemü politikai fogásokat
még mindig nem

szüntek meg ajánlgatni, — gyakorolni is

azonban már megszüntek azokat, kivéve hogy olykor-oly
kor a papirpénz utján történik valami ilyen , a mely eset

ben az üzlet jellege, a tárgy bonyolultabb természeténél
fogva, egy kissé már nehezebben ismerhető fel.

3. §. A midőn a pénz használata már megszokottá
lett : ez azon eszköz, a mely által a társadalom különböző

tagjainak jövedelme elosztatik azok között, és azon mérték ,
a melylyel vagyonuk mennyiségét meghatározhatják . Mint

hogy mindig a pénz az , melynek segélyével az emberek
különböző

szükségleteiket beszerezhetik : egy elméjökben

gyökeret vert erős eszme-társulásnál fogva , a pénzt sokkal
inkább vagyonnak tekintik , mint bármely más tárgyat; és
még azok is, a kik egész életöket a leghasznosabb tárgyak
termelésére forditották, megszokták ugy tekinteni ezeket,
mint a melyek főként azon képességöknél fogva birnak
fontossággal, hogy pénzt lehet érettök kapni. Képzeletünk

előtt ugy tetszik , hogy az, ki árukért adja oda pénzét, — ha
csak ismét eladni nem

akarja azokat, roszabb üzletet csinál,

mint az, ki árukat adott pénzért, s az egyik eltékozolni
látszik vagyonát, a másik pedig gyarapitani azt ; — és e
képzelődés, mely némileg mamár megszünt, sokáig elég erő

vel birt arra nézve, hogy még Europában is hatalmába
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az elméleti mint a gyakorlati politikusok

észjárását is .

Pedig könnyen belátható ,miszerint a tárgyak egymás
ért való kicserélésénél csupán azon bizonyos módszernek
behozatala , hogy a tárgyakat először pénzért, s a pénzt
aztán más tárgyakért cseréljük ki : semmi lényeges küjömb

séget nem idézhet elő az üzlet jellegében . Tulajdonkép
nem

a pénz az, melyért a tárgyakat adják ; s az arany- és

ezüst- bányászok kivételével senki sincs, kinek jövedelme a
nemes fémekből származnék , — mert azon egyfontos vagy
shillinges jegy, melyet valaki hetenként vagy évenkint kap,
magában még nem képezheti jövedelmét; mivel az valóság

gal nem

egyéb, mint utalvány, melyet fizetésül bármely

boltban előmutathat, s őt arra jogositja , hogy valamely áru
czikkből, melyre szüksége van, bizonyos mennyiséget magá
nak tarthasson meg ; s igaz, hogy a bérlő is ily jegyekkel
fizeti munkásait, valamint földesurának is a haszonbért,

mint a mely legalkalmasabb módja mindkettőjökre nézve
a fizetésnek : ezek valódi jövedelmét azonban mégis a buza ,
széna és szarvasmarhákból való rész-osztalékuk képezi, és
az semmi lényeges kiilömbséget nem idéz elő, hogy valjon

közvetlenül adja-e azt át azoknak, vagy pedig eladván az
ő részöket is, csak az árát adja nekik által. De minthogy
ezek ugyis csakugyan eladnák azt, és minthogy a bérlőnek
ugyis mulhatlanul szintén el kell adni árúit : mindnyájok
érdekének jobban megfelel, ha az a magáéval együtt azo.

két is eladván, ez által a munkásoknak több idejök marad
a munkára, a földesurnak pedig másféle dolgaira. A tőke
pénzesek, – kivéve ha ők magok a nemes érczek terme
lői, — szintén nem nyerik jövedelmök semmi részét sem

magokból az érczekből, mivel csak akkor kapják azt meg ,
ha saját terményökkel együtt eladták már e fémeket; mig
a többiek valamennyien vagy a tőkepénzesektől, vagy pedig
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az azok által teljesitett fizetésekből kapják azt, a kiknek már
előbb a tőkepénzesek fizettek ; minthogy pedig a tőpénzes
nek tulajdonkép most már ismét semmije sincs az általok

termelt czikkeken kivül: utoljára is ezekből telik ki vala
mennyiök jövedelme. Egy szóval, lényegileg véve a dolgot,

.

a társadalom háztartásában alig van valami jelentéktelenebb

mint a pénz, — kivéve ha mint idő ésmunka-megtakaritásra
szolgáló intézményt tekintjük azt. Egy oly gépezet ez, mely
arra szolgál, hogy könnyen és gyorsan történjék meg az, a .. .
mi habár kevésbbé könnyen és kevésbbé gyorsan, de e nélkül is megtörténnék ; és mint a gépezetek annyi más faja ,
csak akkor gyakorol a dolgok menetére valami határozott
. és észrevehető befolyást, midőn elromlása után nélkülözni

vagyunk kénytelenek azt. .
;

A pénz közbekeveredése semmi befolyással. sincs azon

törvények valamelyikének működésére , melyeket az előbbi
fejezetben fejtegettünk . Ugyanazon okok , melyek a dolgok

.

:

ideiglenes vagyis piaczi árát a kereslet és kinálat viszonyai

tól, azok átlagos és állandó értékét pedig a termelési költ
ségtől tették függővé: ép úgy szerepelnek a pénz-rendszer
mellett, mint bármelyféle csererendszer mellett. Az oly. dol
: :

gokért, melyek a csere utján épen megfelelők egymásnak : ha

pénzért adatnak is el, ugyanannyi értéket kaphatni vissza ;
és igy utoljára is csak kicserélés történt, habár a csere
folyamata ez esetben már egy helyett kettős müködésből
... fog állani. A pénz a tárgyaknak egymáshoz való viszonyán sem

mit sem változtat, – az egyetlen változás, melyet az előidéz ,
csupán e tárgyaknak a pénzhez való viszonya, t. i. hogy
...mennyivel több, vagy kevesebb pénzt kaphatni értök ; vagyis
más szavakkal, hogy mily magas magának a pénznek csere

értéke, – a mi nem valami nehéz kérdés, ha azon képzelő
dés már egyszer el van oszlatva, melynél fogva ugy tekin
tették a pénzt, mint valamely különös dolgot, mely nem

.
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: áll a többi tárgyakkal közösen ugyanazon törvények alatt.
A pénz szintén egy áruczikk, melynek értékét ideig
. lenesèn ép ugy a kereslet és kinálat viszonyai, állandóan . .
és átlag véve pedig ép ugy, a termelési költségek határoz
zák, mint bármely más tárgyét. Ez elveknek a pénzre való

alkalmazását azonban, azon nagy fogalomzavar miatt, mely
a nem tudományosan képezettek elméiben (részint a régi
téves eszmetársulás némi lappangó maradványai következ
tében,részint pedig azon minden alap nélküli könnyed szem
lélődések folytán, melyekkel e tárgy az utóbbi időkben

sokkal inkább el lett halmozva, mint a nemzetgazdaság
tan bármely más része,) – ez egész tárgyat illetőleg még

mindig uralkodik : némileg részletesebben kell kifejtenünk .
A következő fejezetben tehát a pénz értékéről fogok szóllani. '

.
.
-

VIII. Fejezet.
A PÉNZ ÉRTÉKE,
a mennyiben az a keresleti és kinálati viszonyoktól függ .

1. §. Sajnos, hogy mindjárt a tárgy kezdeténél egy
jelen 'ékeny kifejezésbeli zavart kell utunkból elháritani. „ A

pénz-érték “ látszólag annyira szabatos, és minden lehető
félreértéstől annyira mentnek tetsző kifejezés, a mint csak
egy műkifejezés lehet. Valamely tárgynak értéke t. i. annyi,
a mennyiért azt kicserélhetni; a pénz értéke tehát annyi, a
mennyit érte cserébe kaphatni, — vagyis a mennyi a pénz
nek vásárló képessége. Ha az árak alant állanak : akkor

pénzért sok más tárgyat lehet kapni;mig ha az árak magasak :
akkor e többimástárgyakból keveset adnak érte, vagyis kevés
értéke van . A pénz értéke megforditott arányban áll az álta

lános árakkal, – ezek emelkedésével együtt csökkenve, s
ezek csökkenésével együtt emelkedve.
Elég szerencsétlenségünkre azonban ugyanezen kifeje

zés egészen más értelemben véve használtatik a szokott keres

kedelmi szóllás-formákban. A pénzt rendesen egy jelenté
sűnek

veszik a vagyonnal, s különösen akkor, ha kölcsön

zés tárgyául szolgál. A midőn valaki másnak pénzt köl
csönöz, valamint akkor is, ha munkabért vagy haszonbért
fizet valakinek, az mit ilyenkor átad : nem csupán a pénz,
hanem a jog az ország terményének egy bizonyos részére
nézve, – a kölcsönadó már előbb az által vásárolván e jogot,
hogy tőkéjének egy részét adta oda érette. Az, a mit való
sággal kölcsön ad : egy bizonyos mennyiségű tőke, a pénz
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csupán az átszállitás eszközeül szolgálván. A tőke azonban
a kölcsönadótól rendesen vagy pénz, vagy fizetési utalvány
alakjában megy át a kölcsönvevőhöz, és mindenesetre a pénz
az, a melyben a tőkét felbecsülik és átszámolják . Ezért a

tőke kölcsönzést rendesen pénzkölcsönzésnek szokták ne

vezni, s a kölcsön-piaczot pénz-piacznak , és azokat, kik
rendelkezés alatt levő tőkéjöket beruházásra kölcsön adják :
tőkepénzeseknek ; s a tőke használatáért adott egyenértéket,

vagyis más szóval kamatot, nem csak a pénz kamatjának ,
hanem a kifejezés még nagyobb elcsavarásával a pénz árá

nak is szokták nevezni. A szónak e hibás alkalmazása, egy
alább * )kifejtendő csalóka látszat általis segitve, azon általában
elfogadott nézetet terjesztette el az üzletemberek körében ,

hogy a pénz ára, (a kamatlábat értvén alatta )

szoros

összefüggésben áll a tulajdonképeni értelemben vett pénz
értékével, vagyis a csereészköz vásárlási képességével. Nem

soká ismét vissza fogunk térni ezen tárgyra, s jelenleg
legyen elég csupán annyit megjegyezni, miszerint az érték
szó alatt én mindig csere- értéket értek , pénz alatt pedig
magát a csereeszközt, – és nem a tőkét, mely ennek segé
lyével egyik kézből a másikba megy át.

2. $. A pénz értéke, vagyis vásárlóképessége első
izben a keresleti és kinálati viszonyoktól függ . A pénz ke

reslete és kinálata azonban egészen más alakban jelenik meg,
mint a többi más tárgyak kereslete és kinálata .
Valamely áruczikk kinálata alatt az abból eladásra

ajánlott mennyiséget értjük. De azt nem szokás mondani,
hogy a pénz is kináltatik eladásra , s rendesen nem is hasz

nálják azon kifejezést, hogy a pénzt eladják, vagy megve
szik . Ez azonban csupán kifejezésbeli esetlegesség , mert

valósággal a pénzt ép ugy eladják és megveszik , mint
*) Alább a XXIII. fejezetben .
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bármely más tárgyat, – a midőn t. i ezek pénzért vásároltat
nak és adatnak el. Az, a ki buzát, fagygyút vagy gyapotot
ád el: pénzt vásárol , s az, a ki kenyeret, bort vagy ruhá

kat vásárol : pénzt ad el az ezen czik kekkel kereskedőnek .
A zon pénz, melyet az emberek a vásárlásnál kinálnak :
eladásra ajánlott pénz. A pénzkinálat tehát azon pénz meny

nyiség, melyet az emberek készek elkölteni; - - t. i. a birto

kukban levő valamennyi pénz, annak kivételével, a mit tő . .
késitettek, vagy legalább a jövőbeli eshetőségekre tartalékul
félretéve őriznek magoknál. A pénzkinálat tehát mind
1.

azou pénz, mely egyszerre forgalomban van.
A pénzkereslet alatt megforditva, mindazon javak ér- tendők , melyek eladásra ajánltatnak. Mindazon áruczikk
eladója egyszersmind pénzvásárló , s azon árúk képezik a

pénzkeresletet, melyeketmagával a piaczra hoz. A pénz ke
reslete abban különbözik más tárgyak keresletétől, hogy az
csak a vevő eszközei által korlátoltatik . A más tárgyak iránti

keresletnek van egy bizonyos határa , melyen tul az nem
terjedhet; a pénzre nézve azonban mindig annyi a kereslet, a
mennyit csak kaphatni belőle. Lehetséges ugyan , hogy né
melyek visszatartják a piacztól ' áruikat, és nem adják el

azokat, – ha t. i. azt gondolják ,miszerint nem kaphatják meg
azok illendő árát; ez azonban csak olyankor történik , mi

kor azt gondolják, hogy az árak emelkedni fognak , és azt
remélik , hogy több pénzt fognak kapni, ha várakoznak . Ha
ellenben azt hiszik , hogy az alacsony árak állandók lesz

nek , azzal is megelégesznek, a mit kaphatnak érte ; mert a
kereskedőre nézve mindig conditio sine qua non , hogy az
árúk rajta ne maradjanak .
: : Minthogy a piaczon levő árúk egész, összesége képezi

a pénzkeresletet : ép ugy az ugyanott levő pénz egész ösz
szege képezi az árúk keresletét is, – mivel a pénz és az
árúk egymást keresik , hogy kicserélődhessenek egymásért ;

.

A PÉNZ ÉRTÉKE.

.

.

89

egymásra nézve kölcsönösen kereslet- és kinálatként szere

pelnek ; és az mit sem tesz , hogy talán a tünemény ponto
sabb jellemzésére egyik esetben az árúk , másikban pedig
a pénz keresletéről és kinálatáról beszélünk , mert ezek egyen

értékü kifejezések .
i.

De e

tétel még

jobban fetvilágosithatása kedve.

.ért folytassuk a magyarázatot. Az olvasó kétségkivül
észre fogja venni, hogy nagy különbség van a kérdések

.

azon csoportja között a melyekkel most foglalkozunk , és

azok között, melyeket az értékre vonatkozólag a fentebbi
fejezetekben

tárgyaltunk . Az érték vizsgálatánál csupán

azon okokra voltunk tekintettel, melyek csak egy bizonyos
áruczikkre vannak befolyással, a nélkül, hogy a többi is ·
érintetnék általuk , – mivel azon okok , melyek minden czik

ket egyformán érintenek, nincsenek az értékre behatással.
Az árúk

és pénz közötti viszony

vizsgálatánál azonban

csak azon okokra lehetünk kiválóbb figyelemmel,melyek va
lamennyi árúra egyformán behatással vannak , — mivel egy

felől a midenféle árúkat, másfelől pedig a pénzt kell egy
mással - mißt kicserélendő tárgyakat – összehasonlitanunk .

. .

Tegyük fel pl, hogy minden más körülmény válto :
zatlanul maradván, csupán a pénz mennyiségében történt .
növekedés az által, hogy egy bizonyos helyre, aranyból és

ezüstből álló kincseivel, egy idegen érkezett meg . A midőn ez
azoknak elköltéséhez kezd (hogy termelő vagy nem termelő
ezélokra történik - e e költekezés : az itt nem jöhet tekintetbe)

ez által mig egyfelől a pénzkinálatot gyarapitja, egyszer

smind a javak keresletét is növeli. Ez eleinte kétségkivül a
javaknak csak egy bizonyos mennyiségére szoritkozik , azokéra t. i., a melyekből az idegen jelentékeny bevásár
lásokat tesz , a minthogy ezeknek árát azonnal fel is fogja

emelni, — és pedig amennyiben csupán ez egyént veszszük tekin
tetbe ; csakis ezekét. Ha pénzét mulatságokra költi el; '..
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akkor az ételek és italok árát emeli fel; ha pedig egy gyár
állitására használja azt fel : a munka és anyagszer ára
fog emelkedni. A magasabb áraknál fogva azonban több

pénz fog ezen különböző czikkek eladóinak kezébe folyni;

s ezeknek – akár munkások, akár kereskedők legye
nek is azok, – több elkölteni való

pénzök levén : na

gyobb keresletet támasztanak azon tárgyak iránt is, melyeket
ők szoktak bevásárolni ; a melyek ára tehát ennek meg

felelőleg emelkedni fog, és igy tovább, mig csak az áremel
kedés mindenhová el nem hatott. Azt állitám , hogy minden

hová, - habár természetesen azon eset is lehetséges, hogy
a pénz átáramlása a fogyasztóknak valamely ujan ke
letkezett osztályán keresztül, vagy pedig oly módon fog
történni, hogy a fogyasztók különböző osztályai közötti vi
szonyt megváltoztatva , az egész nemzet jövedelmének na

gyobb része fog némely áruczikkekre elköltetni mint az
előtt, mig a többinél megforditva kevesebb fog felhasznál
tatni, — épen ugy, mintha a társadalom izlése- és szükségei
ben történt volna valami változás. Ha valóban ez volna

az eset : akkor mindaddig , mig csak a termelés nem alkal
mazkodott hozzá a különböző tárgyak keresletében történt

változáshoz, valóságos érték - változás állana elő , és némely
tárgyak ára sokkal inkább emelkednék mint másoké, mig
némelyiké meg talán épen nem emelkednék . Mind e hatás
azonban világosan láthatólag nem csupán a pénz szaporo
dásának, hanem az azzal együtt járó mellék -körülmények
nek köszönhető .
'
Most tehát csak azt kell még megvizsgálnunk , hogy
mi hatása lenne csupán magának a pénz növekedésének ?
Feltéve hogy az egyes egyének kezei közt levő pénz szapo
rodnék, mig a társadalom szükségletei és hajlamai, a
fogyasztásra vonatkozólag, egészben véve ugyanaz maradna :
ez esetben a kereslet növekedése minden tárgyat egyformán
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érintene, s általános áremelkedés lenne tapasztalható. Fel

tehető az is,mint Hume mondá, hogy egy reggel felébredve,
mindenki ugy találná, hogy épen egy arany van a zsebében ;
ez esetben azonban a különböző tárgyak iránti kereslet egy
máshoz való arányában némi változás történnék , mivel leg
először is a szegények fényüzési czik keinek ára sokkal
nagyobb mértékben

emelkednék , mint a többi tárgyaké.

Vegyük fel tehát e helyett inkább azon másik esetet, misze
rint minden forinthoz vagy krajczárhoz, mely valakinek

birtokában van, hirtelen még egy ujabb forint vagy kraj
czár járul. Ekkor mindenféle tárgyra nézve a pénz részéről

nagyobb keresiet mutatkoznék , s következéskép azok értéke
vagy ára általánosan emelkednék . Ez értékemelkedés azon
ban egyiknek sem válnék valami különös előnyére, és sem

mi különbséget nem idézne elő azonkivül, hogy a forintok

ból vagy krajczárokból nagyobb mennyiségűt kellene érettök
adni. Az értékemelkedés itt csak a pénzbeli kifejezésben
mutatkoznék , és senki sem lenne képes ezekből többet vásá

rolni mint azelőtt ; az árak egy bizonyos arányban emel
kednének, mig a pénz értéke ugyanazon arányban keves
bednék

Nem kell felednünk, hogy e változás tökéletesen azon
arányban történnék , a mint a pénz mennyisége növekedett ;

ha a forgalomban levő összes pénzmennyiség megkétsze
reződnék , az árak is megkétszereződnének ; ha pedig csak
1/4- ed részében növekednek , az árak is csak 1/4-ed részt
emelkednének . Egy negyedrészszel több pénz levén , ez
mind javak vásárlására fordittatnék ; s ha elegendő idő

lenne reá, hogy e növekedett pénzkészlet valamennyi piaczra
eljuthasson, vagy hogy (az általunk használt feltételes hason
la: szerint) a forgalom valamennyi csatornáit átjárhassa :
akkor az árak mindenütt 11. ed részszel emelkednének . Az

árak általános emelkedése azonban egészen független ezen
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szétoszlási és kiegyenlitési folyamattól; mert még ha némely .
árak nagyobb mérvbe. , mások pedig kevésbé' emelkednének -

is : az átlagos emelkedés mégis 1/4- ed rész lenne, mert ez
szükségképeni következménye azon ténynek , hogy az 1/4-ed

részszel több pénz csak ugyanazon mennyiségű javakért ,
adatnék oda . Az átlagos árak azért mindenesetre csak

1/4-részszel lennének magasabbak.
Ugyanazon hatással lenne az árakra az is, ha azt téte.

Jezzük fel, miszerint a helyett hogy a pénz szaporodott : - a
javak mennyisége növekednék , vagy

épen megforditva a

pénz kevesbednék .Haaz egész társadalom kezében kevesebb

pénz volna, s ugyanazon mennyiségű javak kináltatnának
eladásra : általában kevesebb pénz adatnék értök, s azok
alacsonyabb árakon

adatnának , – és

pedig

tökéletesen

ugyanazon arányban, a mint a pénz kevesbedett ;: - ugy

hogy a pénz értéke, ugyanazon körülmények között, mennyi
ségével épen megforditott arányban növekednek , – a mennyi
ség növekedésé tökéletesen ugyanazon arányban csökkent
yén annak értékét, a mint az apadás emeli azt.

Jegyezzük meg , hogy ez egy oly tulajdonság, mely
csupán a pénz sajátsága. Az árúkra nézve sohasem tapasztal
tuk általában érvényesnek azon szabályt, hogy a kinálat
bárminő. apadása

tökéletesen

azon mértékben

emelné az

értéket ; vagy pedig hogy minden növekedés ugyanazon
mérvben alább szállitaná azt; mert némely tárgyak rende
sen nagyobb mérvü árváltozást szenvednek mint a mennyi

a szaporodásnak vagy apadásnak megfelelő volna, mig .
mások ép ily rendesen kevésbbé érintetnek ez által,

mivel

a rendes keresleti esetekben már maga a vágy is, mely

valamely tárgyra van irányulva, erősebb vagy gyengébb is
lehet; s azon összegre, is melyet készek volnának azért
megadni, - mindenik esetben egy meghatározottmennyiség le

yen az, - igen különböző hatással leheta megnyerbetés könnyű. -

.
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sége vagy neliézsége. A pénzre nézve azonban , mely mint

általános vásárlási eszköz mindenki által kedveltetik : mind

azon tárgy keresletet képez , melyet eladni kivánnak az
emberek ; se tekintetben csupán az szokott határul szolgálni,
ha már semmijök sincs több, mit eladásra ajánlhatnának .

A piaczra hozott javak egész összege mindenik esetben az
elköltésre szánt pénz egész összegeért cseréltetvén ki: az

emberek a szerint, a mint több vagy kevesebb pénz jött a
piaczra, többért vagy kevesebbért fogják mind e javakat
odaadni.

3. §. A fentebbiekből első pillanatra talán ugy látszik ,
mintha azt lehetne következtetni, hogy a valamely ország
ban egy bizonyos időben eladásra készen levő javak az
ugyanazon időben létező és forgalomban levő valaniennyi
pénzért cseréltetnek ki; vagyis más szavakkal, hogy vala

mely országban mindenkor annyi pénz van forgalomban, a

.

mennyi értékü javak léteznek mindössze ugyanott és ugyan
akkor. Ez azonban teljesen téves felfogás lenne; mert
igaz, hogy az elköltött pénz az érte vásárolt tárgyakkal

egyenértékü : de az elköltött pénz nem ugyanaz a forgalom
ban levő mennyiséggel. Minthogy a pénz egyik kézből a :

másikba megy át: ugyanazon darab pénz sokszor megfor- .
dulhat, mielőtt mindazon tárgyak meg lennének vásárolva, s :)
eltávolittatnának a piaczról, melyek egy bizonyos időben
eladásra kináltatnak ; és pedig mindenik forintot, vagy tal
lért annyi forintnak vagy tallérnak kell számitani, a bány
szor gazdát változtat mig ezen rendeltetésére eljut az. A javak

legnagyobb részét szintén többszörösen kell számitanunk, és
pedig nemcsak azért, mivel többféle , iparos és kereskedő .:
kezén megyen az keresztül, mielőtt azon alakot felöltené, a

melyben az végre elfogyasztatik : hanem azért is, mivel a
speculatio idején (sőt többé kevésbbé minden időben igy

:
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van ez , ugyanazon javak gyakran ismételve is megvásárol

tatnak, mielőtt fogyasztási czélra eladatnának.
Ha azt tételezzük fel, hogy az eladásra kész javak
összege, valamint ezen javak ismételt eladásának száma is,
egy meghatározott mennyiség : akkor a pénz értéke, – azon

átlagszám mellett, mely azt mutatja , hogy hány kézen ment
az keresztül, - ezen mennyiségtőlfog fliggeni;mert az eladott
javak egész összege (minden ujra -eladásnál uj mennyiség

ként szerepelve) a minden egyes pénzdarab által tett vásár
lás átlagszámával sokszorozott összes pénz-készletért cserél
tetett ki. Következőleg, ha a javak mennyisége és az üzlet
kötés száma ugyanaz : a pénz értéke megforditott arányban
áll annak az

u . n . forgalmi-gyorsaság

által sokszorozott

mennyiségéhez .
De szükség , hogy némileg megmagyarázzuk : mit ér
tünk a

„ forgaloin gyorsaság

kifejezés alatt.

A minden

egyes pénz-darab által egy meghatározott időben tehető vá
sárlások számát nem lehet érteni alatta , mivel az idő e

tárgynál nem jöhet tekintetbe, mert a társadalom állapota
olyan is lehet, hogy mindenik pénz-darab alig végez egynél
több vásárlást egy egész év alatt. Ha ez azonban az üzletkö

tések csekély számából keletkezik , — a miatt, mert csekély
a mozgalom , nincs üzlet, vagy a mi van is, legnagyobb
részt csere utján történik : - még semmi okul nem szolgálhat

arra , hogy miért lennének az árak alacsonyabbak, vagy
pedig a pénz értékemagasabb . A főkérdés nem az, hogy hány

kézen fordul meg a pénz bizonyos idő alatt, hanem hogy
hány kézen fordul meg az azon czélból, hogy egy bizonyos
mennyiségű üzletet eszközöljön . A pénz által egy bizonyos
idő alatt eszközölt vásárlások számát nem magával az idő
vel, hanem az ugyanazon idő alatt eladott javak mennyisé
gével kell összehasonlitanunk . Ha mindenik pénz-darab tiz

kézen megy keresztül mig 1,000,000 frt. árú javakat vá
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sárol : világos hogy a javak forgalmához 100,000 frtra
van szükség ; és megforditva , ha a forgalomban levő pénz
mennyiség 100,000 frt, és mindenik darab a javak vásár
lása közben egy hónap alatt tiz kézen fordul meg : a min
den hónapban pénzért eladott javak mennyiségének átlag
véve 1,000000 frt, árunak kell lenni.
„ A forgalom -gyorsasága“ ily kevéssé alkalmas kife
jezés levén épen azon tünemény megértetésére , melynek

megjelelésénél bir az némi fontossággal, és épen a tárgy
összezavarását mozditván elő az által, hogy egy oly
értelmet látszik e tüneménynek adni, mely felettébb külön
böző attól, mint a mit vele kifejezni akarunk : igen kivánatos
volna, ha meg lehetne e kifejezéstől szabadulni, és egy má

sikkal helyettesiteni azt, melylyel közvetlenebbül fel lehetne

tüntetni az alatta rejlő eszmét. Valami ilynemü kifejezés,
mint „a pénz hatályossága“ , – habár nem kifogásolhatlan,
de mégis sokkal jobb kifejezés lenne, minthogy ez már az
általa teljesitett munka mennyiségére forditaná a figyelmet,

a nélkül, hogy az idő szerinti becslés eszméjét is bele ke

verné a játékba. De mindaddig , mig alkalmas kifejezést
nem találunk fele czélra : meg kell elégednünk azzal, hogy

valahányszor csak kétértelmüségtől kell tartanunk , egy oly
körülírás által fejezzük ki az eszmét, mely egyedül képes
azt megfelelőleg visszaadni ; t. i. azt mondjuk, hogy „ a min
den egyes pénz-darab által egy bizonyos mennyiségű pénzbeli
üzlet létesitése czéljából tett vásárlások átlaga.“

4. §. Azon okokra nézve, melyeket az általános
áraknak a forgalomban levő pénzmennyiségétől való függé
sére vonatkozólag kifejtettünk : tudnunk kell, miszerint csak
oly viszonyokra illenek ezek , a midőn csupán a pénz, — t. i.
az arany és ezüst – szolgál csereeszközül, és minden vásárlás
nál valósággal által is megy az az egyik

kézből a inásikba, a

hitel bárminő alakban is teljesen ismeretlen leven . Ha, mint
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.a kezünkben levő pénztől egészen különböző vásárláis es2 :
köz, a hitel is forgalomba jön : azt fogjuk tapasztalni,

hogy sokkal kevésbbé szoros és közvetlen összefüggés fog
lenni az árak és a forgalmi jegyek között ; és hogy az
olyuemü összeköttetésre, a minő akkor létezik : ismét nem
használható az ily egyszerű kifejezés mód. : De egy oly bo
nyolult tárgynál, mint a forgalmi jegyek és árak kérdése,
szükség, hogy elméletünk alapjait azon legegyszerübb esetek

teljesmegértetése által rakjuk le, melyeketmindenkor a fölibök
épült más esetek eredeti vázaiul ismerünk fel. Hogy a pénz

mennyiség növekedése kevésbiti azokat : e tétel a pénz
elmélet legelemibb igazságai közé tartozik , és e nélkül a

többiek nyitját sem találnok el. Azonban bármely körülmé
nyek között - az általunk feltételezett egyszerü és kezdet

leges viszonyok kivételével - e tétel csak akkor érvényes,
ha a többi más körülmények ugyanazok maradnak ; de hogy
minők legyenek azon többi más körülmények, melyeknek
változatlanul kell maradni : azt most még nem vagyunk
képesek megmondani. Azon megszoritások közül azonban, —
melyekkel ez elvet mindannyiszor körül kell vennünk , vala

hányszor a tünemények gyakorlati kimagyarázására akarjuk
használni azt, - egyet vagy kettőt már most is megtudunk

jelelni ; és pedig annál nélkülözhietlenebbek

min hogy ama tan,

e kikötések ,

habár tudományosan véve igaz is, – az

utóbbi évek alatt sokkal nagyol b mennyiségü hamis elmé

letre, és téves magyarázatokra használtatott alapul, mint a

forgalomra vonatkozó bármely más elmélet. Az 1819-diki
törvényczikknél fogva az angol banknál az érczzel fize
tés ujra beszüntetése de különösen az 1825-diki kereskedelmi

crizis óta * ) 'minden áremelkedés vagy árcsökkenésre ked
:
...

'
* ) Az eredeti szövegben Stuart Mill ugyan 1819 -re ép ellenke
zőleg az érczczel tizetés 'ujra megkezdését (resumption) emliti , ez azon
ban valószinüleg tévedés nála az évszámot illetőleg , mivel az 1819
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vencz magyarázatul „ a pénz- elmélet“ hozatott fel ; és mint

több más népszerű elméletet, ugy e tant is derüre · borura
•

alkalmazták , a nélkül hogy tekintettel lettek volna azon

,

"feltételekre , melyek annak alkalmazhatására szükségesek . '
.. .

.

Igy pld , valahányszor a pénz mennyiség megbővül.

valamely országban, vagy egyáltalában, rendesen azt szokták.: ;
feltételezni, hogy ezt szükségkép az árak emelkedése fogja
követni, — a mi azonban épen nem következik egymásból,

mivel bármely áruczikknél nem az általában létező , hanem az
eladásra ajánlott mennyiség az, mely annak árát elhatározza.

Bármennyi legyen is a pénz valamely országban, ennek csak . ..
az árupiaczon megjelenő és ott javakért valósággal kicserélt
része fog az árakra befolyással lenni. Mind az, a mi ezen .
rész mennyiségét növeli : az árak emelkedését hajlandó elő
mozditani; – de csupán maga az egy rakásra halmozot
pénz semmi befolyással sincs az árakra, ép ugy mint az

egyes egyének általszükség esetére félre teft tartalék sem .
A bank pinczéiben vagy a mágán bankárok kaszzáiban
ugyanily czélból félretett pénznek mindaddig nincs semmi

hatása az árakra, mig csak jegyek nem bocsáttattak ki reá,
illetőleg mig árukért ki nem lettek åzok cserélve.

. . Gyakran megtörténik , hogy valamely országba tekin
télyes mennyiségi pénz áramlik be, és mint tőke valósága .
gal- be is ruháztatik ott, vagy ismét vissza kifolyik onnan,

. .. a nélkül hogy valamibefolyással volna az árupiaczra ; - csu
pán az értékpiaczon, vagy a mint rendesen,de helytelenül
mondani szokták : a pénzpiaczon hagyván észrevehető nyo
Act 49-nél fogva épen az érczczel fizetési kötelezettség alól lett a bank
· egész : 1823. május 1-ig felmentve ; és az igy támadt nagy érczbőség
miatt csak 1821. máj 1- én kezdte azt meg ujra . Az 1825-diki crizis egy
részben ép e törvényczikk folytán keletkezettáremelkedések következmé
nye, és talán a legnagyobb speculativ crizis volt az angol crizisek
között.

. . .

...
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mokat. De térjünk vissza a magyarázatul már felvett esetre ,
midőn t. i. egy idegen valamely országban partra száll kin
cseivel. Fentebb azt tételeztük fel róla, hogy kincseit saját
használatára szánt javak vásárlására , vagy valamely gyár
felállitására , s munkások alkalmazására fordítja , és ez által
caeteris paribus mindenik esetben feljebb emelheti az árakat.

De lehetséges az is, miszerint a helyett hogy ezen utak
valamelyikét választaná : inkább kamatra kivánja kiadni
vagyonát, és feltehető hogy ezt is a lehető legegyszerűbb
módon , t. i. állampapirok , vasuti, és másféle részvények ,

kereskedelmi váltók vagy záloglevelek

vásárlása által esz

közli, mint a melyek mindig rendelkezésére állanak a közön

ségnek. Ha pedig ezt teszi : ez által mindazon különféle
érték -papirok árát feljebb emelve, azok kamatozását alább

szállitja ; és minthogy ez által meg lesz

zavarva azon

arány, mely a tőke kamatozására nézve ezen ország és a

többi külföldi államok között azelőtt létezett: ez valószi
nüleg arra fog birni némelyeket azok közül, kiknek alkal
mazást kereső szabad tőkéjök van, hogy inkább külföldön
keressenek azok számára alkalmas beruházást, mintsem
otthon vásároljanak rajta az ily felemelkedett árakon érték
papirokat. És ez úton ép annyi pénz mehet ki, mint a
mennyi azelőtt bejött, mig a tárgyak árai semminyomát sem
mutatják az egy ideig uralkodott pénzbőségnek . Ez egy oly
eset, mely nagy mérvben megérdemli figyelmünket ; és azon
tényt, miszerint a nemes fémeknek egyik országból a má
sikba vándorlása sokkal inkább függ a különböző országok
kölcsön piaczainak állapotától, és sokkal kevésbbé az árak
tól, mint ezelőtt gondolták azt: – mind általánosabban kez
dik elismerni.

De van még egy másik

szempont is, melyre – ha

a kereskedelmi tünemények magyarázatánál komoly téve .
désbe nem akarunk jönni, — szintén figyelemmel kell len
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nünk. Ha egy bizonyos időszakban a pénzforgalom növe
kedik , (a mi az üzleti tevékenység különfélesége, sőt még
az évszakok következtében is könnyen megtörténik , mivel
bizonyos nemű üzletek csak bizonyos évszakban végezhe
tők,) — a forgalmijegyek oly méryű szaporodása,mely csak
épen az üzleti növekedésnek felelmeg, és nem tart tovább annál:
még magában semmi áremelési hajlammal nem bir . Évnegye
denkint, midőn az angol banknál az államadósságikamatok

kifizetése szokott történni : hirtelenmegnő a közönség kezében
levő pénz-készlet, a mely növekedés a bank által kibocsátott
összes jegymennyiség 16 - 25-dére becsültetik . Ez azonban
soha sincs valami b folyással az árakra, minthogy a pénz,

az által, hogy a közönség szükséglete a bank által váltókra
nyujtandó kölcsön iránt ily bőséges pénz-készlet mellett
kevesbedett, – nehány év alatt ismét a szokott mennyiségre
fog alább szállani. Ép igy ingadozik a pénzmennyiség a
különböző évszakok szerint, a mezőgazdasági értékekben is.

Rendesen legkevesebb az augusztusban, mig karácsony
felé általában emelkedik , s tetőpontját körül-belül nagybol
dogasszony napkor (február elején) éri el: amidőn a gazda
rendesen eladva termését, ebből a haszonbért és nyári adó

ját fizeti, és amidőn egyszersmind leggyakrabban fordul a
vidéki pénz -intézetekhez kölcsönért. E változások ép oly

szabályszerűséggel jelennek meg, a mint az évszakok, és
ép oly kevés behatással vannak a piaczra, mint az angol

bank jegyei mennyiségének évnegyedenként ismétlődő in
gadozásai. Mihelyt ezen soronkivüli fizetések teljesitve van
nak : a felesleges pénz, - - melyet fél millió fontra becsül

nek , – azonnal és kivétel nélkül mindig eltün ik .* )

•

Ha a soron kivüli fizetések teljesitésére rendkivüli
pénz-mennyiség nem jönne forgalomba : a következő három
* ) Fullarton : „On the regulation of Currencies."

Second edition. p. 87 – 9 .

100

ini

. .

T
III . KÖNYV . VIII, FEJEZE .

eset közül valamelyiknek kellenemegtörténni: t. i. vagy azon
eszközök valamelyikének segélyével, melyek által a pénz

elkerülhetővé van téve, pénz nélkül kellene a fizetések leg
nagyobb részének megtörténni; vagy a pénzforgalom gyor
saságának kellene növekedni, hogy ugyanazon -pénz-mennyi

séggel több fizetést lehessen teljesiteni; vagy ha ezek
egyike sem

volna eszközölhető , akkor e soron kivüli fize

tésekre az árupiacztól kellene a pénzt elvonni, a minek
következtében az árak szükségképen alább fognának szál- .
lani. A forgalmi jegyeknek ez ideiglenes szükség terjedelme

és tartamához mért növekedése tehát nem

emeli feljebb az

árakat, hanem csupán azok alábbszállását akadályozza meg .
Ha még tovább folytatnók e vizsgálódásainkat, még

több kivételt kellene felállitanunk azon szabály alól, mi
szerint: „ a

forgalmi jegyek értéke az ezekre vonatkozó

keresleti és kinálati viszonyoktól függ, és megforditott
arányban áll azok mennyiségével,“ –

oly kivételeket, me

lyek azon bonyolult bitel-rendszer mellett, mely jelenleg
Angliában ki van fejlődve, a valódi tényekhez képest felet

tébb hiányossá teszik e kifejezést.

;

.

v Fringen
iv.
Fejezer.

. .

A PÉNZ ÉRTÉKE
a mennyiben a termelési költségtől függ az.

am

1. § . A pénz értéke tehát, - ép ugy, mint általában
bármely más tárgyé, — eredetileg nem a kereslet és

ki

nálat viszonyaitól függ : hanem ennek is a termelési költség
lesz végleges szabályozója
J
..
Ez állitásunknál természetesen azon feltevésünkből in - ,
dulunk ki, miszerint a dolgok egészen a magok folyására
vannak hagyva, — minthogy a kormányok nem mindig en
gedik ezt igy történni, hanem többször megpróbálták meg - ,
akadályozni hogy a pénz az ösztönszeri törvényekhez:

alkalmazkodjék , és megkisérlették saját tetszésük szerint
szabályozni azt, rendesen azon szempontból indulván ki,
hogy több pénzt tarthassanak vissza az országban, mint a
.

mennyi különben magától benmaradna abban. Az utóbbi
időkig valamennyi kormánynak oda irányult politicája , hogy
egyfelől megtiltván a pénznek az országból kivitelét, vagy
összeolvasztását, másfelől pedig az árúk behozatalát aka

dályozván és azok kivitelét előmozditván : ez uton a pénz
folytonos beáramlása eszközöltessék. Ez eljárás által cgy .

kettős előitéletnek tettek eleget ; egyfelől t. i azt gondol- ' '
ták , hogy igy több pénz jön be az országba, à mit a gaz: :
dagodással egyjelentésünek véltek , másfelől pedig azt hit-,
ték, hogy ez uton valamennyi termelőnek és kereskedőnek
magasabb árakat eszközölnek, — a mely habár valósággal
semmi előnýnyel nem jár is : az emberek véleménye szerint
mégis mindig nagyra becsültetik .. .
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A kormányok azonban e törekvésökben, hogy t. i. a
pénz értékét a készlet segélyével mesterségesen szabályoz
zák : sohasem boldogultak oly mérvben, sőt még csak azon

módon sem , a mint azt kitervezték. Az érczpénz kivitele vagy
beolvasztása ellen kiadott tilalmak sohasem foganatosittattak ,

mivel oly tárgyak , melyek értékükhöz képest oly kis töme
güek : oly könnyen csempészhetők , és még inkább összeol

vaszthatók, hogy a legszigorubb rendszabályokkal sem volt
lehetséges megakadályozni az ily működést . Mindazon kocz

kázatért, melylyel a kormány által rászabott büntetés miatt
járt egy ily vállalat, bőven kárpótolva voltak az illetők ha

csak mérsékelt hasznot hajtott is az nekik .* ) Kevésbbé siker
telennek mondható már azon eljárás, midőn ugyanezen czél
elérése végett a kivitt árukért fizetendő vámnak nem pénz
ben, hanem valamely más áru alakjában teljesithetését nehe
zitették meg ; — mert habár igaz hogy azt nem sikerült is

kieszközölni,miszerint a pénz valamely országba folytonosan

csak befelé folyjon : azt azonban bizonyos mértékben mégis
ki lehetett vinni, hogy több maradt benn belőle, mint külön

ben természetszerüleg maradott volna, és ennyiben a pénz
értékét azon okok kizárólagos befolyásától függetleniteni,
melyektől különben a tárgyak értéke függ, ha t. i. mester
ségesen nem avatkozunk a dolgok menetébe.
Nekünk azonban nem a mesterséges, hanem az egé

szen szabad, természetes állapotot kell alapul vennünk . Ez
esetben pedig , - feltéve, hogy semmi dij nincs a pénz-ve
* ) A tilalom befolyása mindazonáltal nem

lehetett oly teljesen

minden hatás nélküli, mint azt némely irók feltételezték. A Mr.Fullarton
által a „ Regulation of Currencies“ czimü munkájának 7-dik lapján adott
jegyzetben felhozott tények azt mutatják, hogy a végre, miszerint az
érczpénz az olvasztó-tégelybe juthasson, nagyobb százaléki külömbözetre
volt szükség az érczpénz és a fém értéke között, mint közönségesen
gondolại szokták,
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résre róva, - a pénz értéke azon ércz árához fog alkalmaz

kodni, melyből előállittatik , s egy font arany- vagy ezüst
pénz értéke tökéletesen meg fog felelni egy font arany vagy
ezüst ércz értékének, mivel a pénzverési szabadság mellett

egy font ércz rúd alakban sem

érhet kevesebbet, mint

pénz alakjában, mert különben – igen kevés idő és pénz
beli

veszteségbe kerülvén

ezen eljárás, -

természetesen

ehez folyamodnának az emberek mindaddig , mig csak a for

galomban levő mennyiség annyira meg nem apadna, hogy
a pénz értéke ugyanannyi sulyú ércz értékével lenne egyenlő .

De azt lehetne gondolni, hogy az érczpénz, habár nem le
het is kevesebb értékü a rúd-alak ban levő fémnél: mégis

ugyanazon elveknél fogva , melyek folytán a kendervá
szon értékesebb ugyanoly sulyú kenderfonalnál : mint mű
ipartermék értékesebb lehet, és természetszerüleg értéke

sebb is fog lenni a benne tartalmazott fémtömegnél. És ez
valóban igy is lenne, ha a kormány – Angliában ép ugy
mint bármely más országban is, -- ingyen nem ajánlkoz

nék bárki számára pénzverésre, a ki fémet ad át e czélra
neki. Igy azonban a pénzveréssel járó munka és költség te

hát, nem rovatván ki a pénz tulajdonosára : nem emelheti
annak értékét. Ha a kormány egy oly üzletet nyitna, a
hol bárki egy bizonyos sulyú fonal beszolgáltatása után ugyan
oly sulyú vásznat kaphatna vissza : akkor a vászon ára a

piaczon nem

lenne több, mint a mennyit a benne tartal

mazott fonal megért. Azonnal, mihelyt a vertpénz csak egy

századrészszel is többet érne, mint a rúdércz : ez utóbbiak
birtokosainak érdekében állana pénzzé veretni azokat. Ha azon
ban a kormány --- mintméltán várható - pénzverési dijjak sze

dése által ezekre háritja a saját költségeit (a mi úgy tör
ténik , hogy kevesebb sulyú pénzt adnak vissza, mint a
mennyit a pénzverő kapott), akkor a pénz értéke ép annyi
val emelkednék a rúd -érez ára fölé, a mennyit a pénzve
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rési dijjak tesznek. Ha a pénzverde 1 % -et tartana vissza
ily czimen : az ércz-rudak birtokosainak mindaddig nem ál

lana érdekében pénzzé veretni azokat, mig csak a vertpénz
legalább 1 % -tel magasabb áron : nem kel mint a rúd- ércz .
Az ércz-pénz tehát 10% -tel nagyobb értékű lesz, a mi csak

ugy történhetik meg, ha 1 % -tel kevesebb van belőle, mint a
mennyi akkor volna , ha a pénz-verés ingyen eszközöltetnék ,

Megtörténhetnék, hogy valamely kormány megpró

bálná felhasználni ez alkalmat, és e czélból magas pénz
verési dijjakat szedne ; ez esetben azonban mindazon pénz
verési dij, mely tulhágná a valódi pénzverési költséget : a
magán pénzverdék számára is nyereséget hajtana . A pénz

: : verés habár nem oly könnyü munka is, mint az össze
olvasztás, mégis távolról sem valami nehéz faladat ; és ha

á lopvåvert pénz teljes súlyú, és a megkivánt belérték i lenne :
nehéz volna felfedezni a csempészetet. Ha tehát a jó minőségü

pénzverés nyereséggel járna, mindenesetre megkisértenék
azt mások is, 8 meghiúsulna a kormány azon törekvése
hogy a pénz verést jövedelemforrássá változtassa. Èp igy

meghiúsulna azon kisérlet is, hogy a pénz értéke nem

ugyan a pénzverési dij, hanem a pénzverés megszoritása
által mesterséges magaslaton tartassék fen . *)
*). Angliában habár semmi pénzverésidij nem szedetik is az
. . . aranyrudak után (mivel à pénzverde teljesen annyi sulya tiszta fémet
ad vissza a kivert pénz alakjában, a mennyit az aranyrudakban kapott)
mégis a rudak átadása és a pénz megkapása között nehány heti kése- .
delem mutatkozván, a mi kamatveszteséget von maga után : ez némi

L

'

csekély pénzverésidijjal egyértékü. A vert pénz értéke ezért általá . ' '
ban felette áll valamivel a benne levő aranyércz értékének . Egy un ..
cia arany az egyes sovereignekben levő arany mennyisége szerint szá
mitva, 3 font 17 shilling s 104/2 'pence értékü volna ; rendesen azonban
3 font 17 shilling és 6 pencével számíttatott az mindaddig , mig csak az

1844-diki banc-acta kötelességéve nem tette az angol banknak, hogy
minden megvételre kinált arany- érczet 3 font 17 sh . és 19 p . értékü

jegygyel tartozik beváltani.

.
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2 . $. A pénz értéke tehát folytonosan, és pedig cha
semmi beavatkozás nem történik , közvetlenül is azon fém
értékéhez alkalmazkodik , a melybőlkészül, - hozzászámitva

még ehez a pénzverési dijat is, vagy pedig elhagyva azt, a
szerint, a mint vagy egyesek, vagy `maga az állam viseli
a pénzverés költségét. És e tény felettébb egyszerüvé teszi

az általunk megoldandó kérdést, mivel az arany-és ezüst
ércz ép ugy árúczikk levén, mint bármimás : annak értéke

is ép ugy a termelési költségtől függ, mint bármi más
tárgyé.
2 . Az arany és ezüst a polgárosult államok nagy részére

nézve idegen termény ; azon körülmények pedig , melyek az

idegen termények mértékét szabályozzák, némely oly kér
déssel állanak összefüggésben, melyet nekünk most még
nem

lehet tárgyalnunk . Egyelőre tehát oly országot kell

felvenni vizsgálódásunk tárgyául, mely saját bányáiból

.

termeli aranyát és ezüstjét, – későbbre hagyván fel annak ,
. .. vizsgálatát, hogy az ily államoknál nyert következtetéseink
mennyiben módositandók a végből, hogy a sokkal kö

zönségesebb esetekre is alkalmazhatók legyenek azok. :

;

Az áruknak

azon három

főcsoportja közül, melybe

azok rendesen fel szoktak osztatni, = (t. i. vagy olyanok,
melyek absolute korlátolt mennyiségben fordulnak elő , vagy
:: : olyanok , melyek egy bizonyos termelési költség mellett ha

tártalan mennyiségben kaphatók , vagy olyanok, a melyek
szintén határtalan mennyiségben, de már csak folyvást nö

vekedő termelési költség mellett szerezhetők meg ,) – a ne
més fémek , mint bányatermékek, a harmadikba sorolha .

tók . Ezek természetes értéke tehát mindenkor a legkedve
zőtlenebb körülmények, t. i. azon legroszabb bányák terme- :
lési költségével áll arányban, a melyek mivelése a szüksé
ges mennyiség előállithatása végett , elkerülhetetlen. Egy

font arany az aranytermelő vidékeken

utóljára bármely

"
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más áruczikkből is ép annyiért lesz hajlandó kicserélődni, a

mennyinek termelési költsége ez egy font arany termelési
költségével egyenlő , -

azon munkát és más kiadásokat

értvén a termelési költség alatt, a melyekre azon legke

kevésbbé jövedelmező termelési források mivelésénél van
szükség, melyeknek felhasználását az akkori kereslet még
megkivánja ; -- mivel az arany átlagos értéke ép ugy alkal
mazkodik annak termelési költségéhez , mint más áruczik
kek közép értéke azok természetes értékéhez . Tegyük fel
pld ., hogy magasabb árakon kelne az természetes értékénél,
vagyis azon értéknél, mely épen megfelelő jutalom a bá

nyászattal járó munkáért és kiadásokért, valamint azou

koczkáztatásért is, mely ez iparággal, – hol tiz kisérlet
közül kilencz rendesen nem szokott sikerülni, – mintegy
össze yan nőve. Ekkor az összes forgalmi tőke azon része,

mely beruházást keres: az aranybányászat felé fogna for
dulni, a midőn aztán a kinálat növekedvén, az árak csök
kenni fognának. Ha pedig megforditva, a természetes érték
nél alább sülyedne az arany ára : akkor meg a bányászok
nem kapván meg a rendes tőkejövedelmet, lassitani fognák
működésöket ; és ha az árcsökkenés igen nagy lenne : a
hitványabb bányák némelyikét talán egészen is elhagynak ,

és igy a készlet apadása miatt nem levén teljesen pó
tolható az egész évi fogyasztás : lassankint az aranymennyi

ség alább szállana, és az érték ujra emelkednék.
Közelebbről vizsgálva, a következőkbe foglalhatók össze

e folyamat egyes részletei. Ha az arany ára magasabb
annak

előallitási vagyis

természetes értékénél: akkor a

pénz – mint fentebb láttuk, – mindig az ércz árához alkal
mazkodván ; igen nagy értékkel fog birni, és a többi más
tárgynak ára – a munkást is ezek közé számitva, -- cse

kély lesz. Az alacsony árak azonban valamennyi termelő

költségeit csökkenteni fogják ; minthogy azonban bevételök
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is kevesbedik : ebből az arany termelők kivételével semmi

előny sem fog rájok háramolni; de a bányákból származó jöve
delmök nem függvén amaz áraktól, ugyanaz fog lenni, mint
azelőtt, mig ellenben költségük most kevesebb levén , fe
lesleges jövedelmök lesz, a mi a termelés növelésére fogja

őket birni. Ép ellenkezőleg van a dolog, ha az arany ára
alantabb áll annak természetes értékénél, minthogy ez any
nyit tesz, miszerint a tárgyak árai igen magasan állanak, és va
lamennyi termelőnek pénzbeli kiadása igen sokra mogy fel;
ezért azonban valamennyi más termelő kárpótolva lesz a
növekedett pénzbeli bevételek által, -

csupán a bányász le

vén az, ki nem kaphatván több érczet bányájából, mint az.
előtt, mig kiadásai növekedtek : czért kevesebb vagy épen

semmi jövedelemmel lesz kénytelen megelégedni, a minek

folytán termelését ha egészen abba nem hagyja is, de na
gyon alá fogja szállitani.

Ily módon történik az, hogy a pénzértéke mindig azon
fém termelési árához alkalmazkodik , a melyből készül. Azt
azonban talán nem árt ismételni, mit már ugyan fentebb

is emlitettünk , hogy t. i. ez alkalmazkodás oly áruczikkek
nél, melyek oly általánosan kedveltetnek , és egyszersmind
oly tartós természetüek , mint a nemes fémek : nem egyha

mar történik meg ; mivel ezek nem csak pénzverésre, ha
nem diszművekül és ékszerekül is nagy mértékben használ.

tatván : e fémekből minden időben igen nagy mennyiségii

van használatban : mig ellenben elkopásuk oly lassan törté
nik , hogy egy aránylag csekély mennyiségű évenkinti ter
melés is elegendő a létező mennyiség fenntartására, és azon
ujabb kereslet kielégitésére, mely talán vagy az érczpénz
mennyiség növelésc, vagy az arany és ezüst tárgyaknak a
vagyonosabbak általi nagyobb fogyasztása folytán keletke

zik . Sőt ba e csekély

évi termelés egészen megszünne

is : még akkor is több esztendőbe kerülne, mig annyira le
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apadna a készlet, hogy valami lényege sebb árkülönbség
jönne létre , mivel a mennyiség sokkal gyorsabban növel

hető , mint apasztható ; a növedéknek azonban igen tekinté
lyesnek kell lenni, hogy egy oly nagy tömeg mellett észre
vehető legyen , a mennyi a nemes fémekből forgalomban
van . Ep ezért a nemes fémek termelési viszonyaiban tör

ténő bármiféle változások eleinte, sőt még neháuy évig is
egymás után, csupán a mennyiségre vannak befolyással,
magára a termelési költségre igen kevés hatásuk levén. S
ez történik különösen akkor, midőn - mint épén jelenleg — ,
számos oly uj bánya nyilik meg egyszerre, melyeknek leg

nagyobb része, minden tőkebefektetés nélkül, csupán egy

heti életem és egy ásókapa segitségével már mivelhető, s
midőn a mivelet – mint még eddig – egészen experimen -

tális, mivel a különböző bányák állandó termékenysége
még egészen ismeretlen .
3 . S . Minthogy azonban a pénz értéke, habár lassab
ban is, de utoljára ép ugy mint a többi tárgyaké, valóság
gal mégis a termelési költséghez

némely

alkalmazkodik :

nemzetgazdák egyátalában ellenzik

ezért

azon állitást,

miszerint a pénz értéke a forgalom gyorsasága mellett annak
mennyiségétől függ ; mert ez által, mint hiszik , egy oly tör

vény állíttatnék fel a pénz számára, mely semmimás áru
czikkre nézve nem áll, holott valósággal ezek is ugyanazon
törvény által szabályoztatnak . De erre először is azt fe 'el

hetjük, hogy a félhozott állitás semmi különös törvényt
nem tartalmaz ; mert az egyszeriien csak a kereslet és kiná

lat törvénye,melyről el van ismerve, hogy minden áruczikkre
egyformán alkalmazható , és a melyet a pénzre nézve a ter
melési költségek csak szabályoznak, és nem megsemmisite
nek , minthogy a termelési költségnek semmi liatása sem

volna az értékre, ha a kinálatra nem lehetne befolyással.

.
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Másodszor pedig egy bizonyos tekintetben valósággal szoro

sabb összefüggés van a pénz értéke és annak mennyisége,
mint más tárgyak értéke és azok mennyisége között. A . .
többi más , tárgyak értéke a nélkül is alkalmazkodhatik a

termelési költségben történt változásokhoz, hogy erre nézve
feltétlenül szükséges volna a kinálatban is valósággal valami
változásnak történni, mivel már maga a változás bekövetkez

hetősége is elegendő erre . Sőt még ha valósággal történ
nék

is valami változás: az csak ideiglenes természeti le

· hetne, -- kivévén a mennyiben az értékváltozás a kereslet
ben is változást idézhetne elő , és igy az értékváltozásnak

nem ugyan oka, hanem következménye gyanánt a kinálat- .
ban is növekedést vagy apadást idézhetne elő . És az aranyra
és eziistre nézve – ha mint ékitményi és fényüzési czikke
ket tekintjük őket, - valóban igy is van ez ; de nem ám

a pénzre nézve. Ha az arany állandó termelési ára 1/4-ed
részszel alább szállana : megtörténhetnék , hogy aranyozási, s
ékszer és diszmü készitési czélból nem vennének többet be

lője mint azelőtt ; a mely esetben, habár e tárgyak árai le

szállanának is, a bányákbóle czélokra most sem állittat-:
nék elő több arany vagy ezüst mint azelőtt. . . . ,
; * Nem igy van ez a pénzül használt részre nézve, mert

ennek értéke csak akkor szállhat alább 1/4-ed részszel, ha a
mennyiség

/ -ed részszel valóban növekedik ; mivel 1/4-ed

részszel magasabb árak mellett 1/4-ed részszel több pénzre van
szükség a megszokott mennyiségi vásárláshoz, és ha ez

nem volna előszerezhető : az áruk némely része vevő nélkül :
maradna, és nem lennének tovább fentarthatók a magas
árak. A nemesfémek termelési költségében törtenő vál
tozások tehát csupán azon arányban lehetnek a pénz érté
kére befolyással, a mint annak mennyiségét növelik vagy

kevesbitik , - a mit nem lehet állitani valamely más áru
czikkről. Azt hiszem tehát, hogy ugy tudományos mint gya- ,
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korlati tekintetben is egyaránt nagy tévedés volna vissza
utasitani azon tételt, mely szerint a pénz és annak mennyi
sége között valami szoros összefüggés létezik .

Annyi azonban kétségkivül áll, hogy időfolytával a ter
melési költség mégis szabályozza az árakat; és hogy egyes
ideiglenes ingadozások kivételével minden országban foly .

vást annyi pénz fog lenni forgalomban, a mennyi – a mellett,
hogy az a termelési költségnek megfelelő értéken maradhas
son, — azon ország árú-forgalmának közvetitésére szükséges.
Az árak tehát ugy fognak állani, hogy a pénzért termelési
költségének megfelelő mennyiséget lehessen kapni minden
másféle javakból; és épen azért, mivel nem lehet megakadá
lyozni, hogy a mennyiség az értékre ne legyen befolyással :
maga a mennyiség, mintegy valamely önmagát szabályozó

gépezetnél fogva, folyvást e mintaszerü áraknak megfelelő
fog lenni, — annyi t. i., a mennyi ép ezen árak mellett a
szükséges forgalom eszközlésére megkivántatik .
„ Az, hogy mennyi pénzre van szükség, – ugymond
Mr. Senior – részint az arany termelési költségétől, ré
szint pedig a forgalom gyorsaságától fog függeni. Ha tehát

a forgalom gyorsaságát egy bizonyos előre megadott ténye

zőnek veszszük , akkor a pénz mennyisége csupán a terme
lési költségtől fog függeni; s megforditva, ha a termelési
költség egy előre meghatározott mennyiség , akkor a forga
lom gyorsasága fog lenni az irányadó.“ * )

Azok után tehát, miket eddig előadtam : azt hiszem ,
hogy e tételek egyikénél sincs szükség további fölvilágositásra.

*) Mr. Seniornak egyik kinyomtatott, de közkézre nem bocsátott
előadásából, melyben a pénz által végezett müveletek közötti nagy

különbség, valamint a társadalom és polgárosultság különböző állapotai
mellett a forgalom gyorsaságában tapasztalható eltérések is igen érde
kesen vannak illusztrálva.

A PÉNZ ÉRTEKE.

111

A pénz értéke tehát ép ugy, mint általában bármely
áruczikké is, annak termelési költségétől függvén , és ahoz

arányulva : az elv elfogadása következtében a pénz el
mélete azon érthetlenségek nagy részétől is meg van szaba
ditva, melyek látszólag elválaszthatlanok voltak attól. Azt .

azonban nem kell felednünk, hogy ez csak azon helyekre al

kalmazható, a hol a nemes fémek tényleg termeltetnek ; és még
előbb az a kérdés hogy azon törvény, mely szerint az érték a
termelési költségtől függ : alkalmazható -e a távoli helyeken

termelt tárgyak kicserélődésére is. De bármi legyen is az
eredmény : az értékre vonatkozó tételeinken ott, hol a pénz
csak bebozott áruczikk , semmi más változást nem kell ten

nünk, minthogy a termelési költség alá értjük a szállitási
költséget is. Minden külföldi áruczikket valamely hazai ter

ményért szoktak kicserélni; és azon munka és tőke, melyet
valamely idegen áru megszerzésére kell forditanunk : ugyan
azon munka és tőke, melyet azon bizonyos mennyiségü ha
zaitermény előállitására felhasználtunk ,melyet a külföldi áruk
ért adunk cserébe. Az azonban, hogy e mennyiség mitől függ,

vagyis hogy mi az, a mi a hazai és külföldi termények ki
cserélésénél szereplő

arányt meghatározza : már sokkal

bonyolultabb kérdés, mint azok, a melyeket eddig vizsgál.
tunk . De annyi legalább kétségbe vonhatatlan, hogy a

már behozott tárgyak értéke az országban az azokért adott
tárgyak

értékétől s következéskép ezek termelési költségé

től fiigg ; és hogy a pénz ott, hol beviteli czikket képez ,
ugyanezen törvénynek van alávetve .

ZET
X . FEJEZET
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A KETTŐS VALUTA, ÉS A SEGÉD-PÉNZNEMEK . "
. . . 1. § . Habár azon tulajdonságok,melyek valamely árú
czikkben arra nézve megkivántatnak , hogy pénzül használa
tathassék az, ritkában találhatók fel együtt csak meglehetősen
teljes mértékben is ; mégis , van

és csaknem

két czikk , mely

kizárólag

egyenlő mérvben bir e tulajdonokkal, t. i. az .

arany és ezüst, — vagyis a két legnemesebb fém , a mint ne
eve

n
vezni
szoktuk őket. Némely államok azért meg is próbálták

forgalmi jegyeiket e két fémből minden megkülönböztetés
nélkül állítani elő .

.. : Könnyen belátható, hogy igen kényelmes dolog a drá

gább fémet a nagyobb, az olcsóbbat pedig a kisebb fizeté
sek teljesitésére használni ; és csak az a kérdés, hogy mi

módon lehet ezt a legjobban elintézni. A legközönségesebb
eljárás e tekintetben eddig az volt, hogy egy bizonyos arányt
állapitottak meg a két fém között : igy pl. elhatározták , hogy

egy sovereignenek nevezett arany darab husz shillingnek
nevezett ezüst darabbal legyen egyértékű, – az országban

divatos számitásnál e két összeg bármelyikét égy fontnak
( sterling )nevezvén ; smindenkinek szabadságára hagyatyán, a
kinek egy font fizetni valója volt, akár egyik akár, másik
fémet használni. .
Azon időben, midőn e két fém értékének egymáshoz való

aránya legelőször határoztatottmeg, - hogy t. i.egy arany szo
vereignere 20, égy guinére pedig 21 ezüst shilling számittassék :
valószínűleg a lehetőségig e két fém termelési költségére ala

:
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pitott viszonylagos értéke szolgált kiindulási pontúl ; és ha e
két természetes vagyis termelési érték mindig ugyanazon
arányban maradt volna

egymáshoz, ez

intézkedés ellen

semmi kifogást sem lehetne tenni. Ez azonban korántsem igy
van ; mert habár valamennyi árúczikk között épen az arany
és ezüst az, melynek értéke a legkevesebb változásnak van

alávetve: mégis nem változhatlan az, és nem mindig megfe
lelő arányban változik az mind a kettőnél. Igy pl. az ezüst
állandó értéke sokkal inkább megváltozott az amerikai bá
nyák felfedezése óta, mint az aranyé. Sőt azon aprósabb érték

változások is, melyek egyes alkalmakkor előfordulnak : nem
egyformán érintik mind a két fémet. Tegyük fel például,
hogy valami olynemű változás történik e tekintetben , hogy

e két fém viszonylagos értéke nem fog megegyezni azok tör
vényesen megállapitott értékével: ekkor ezek egyike vagy

másika pénzalakban kevesebbe fog számittatni, mint a meny

nyit fémállapotban ér, és a beolvasztás jövedelmező vállalat
fog lenni.

Tegyük fel pl., hogy az arany értéke az ezüsthöz ké
pest annyira emelkedett, hogy egy sovereigneben levő arany
most többet ér mint husz shillingben levő ezüst : ennek

következő kétféle következménye fog lenni. Először is egyet
len adósnak sem fog érdekében állani, hogy aranyban telje
sítse fizetését, banem mindig ezüstben fogja azt tenni: mi
vel husz shilling törvényes egyenértéket képez egy font
adósságra, éskevannyi
ezüstöt,
a mennyiből
20 shillinget
shillilehet
a
e
p
n

se

ra

e

c

g

dig ,hamint
ben
sa! a 3mennyit
ny or kaphat,
bb aranyért
0
előállitani, kevesebb
egy
sovereigne tartalmaz. Másodszor pedig ,ha csak egysovereigne
több ezüstért el nem adható, mint a mennyi 20 shillingben
van : ekkor valamennyi sovereigne be fog olvasztatni, mivel
fémállapotban több shillinget lehet rajta venni, mint ameny

nyiért pénzalakban kicserélhető volna. Mind ez ép ellen
kezőleg történnék , ha az arany helyett az ezüst volna azon
Stuart Mill. Nemzetgazdaság. III.
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fém , melynek viszonylagos értéke emelkedett ; mert ez esetben
egy sovereigne nem érne annyit, mint husz shilling, és mind
az, a kinek egy font fizetni valója van , inkább sovereigne

által teljesitené azt, mig az ezüstpénzt beolvasztás végett
összegyüjtené, és mint fémet valódi értéke szerint, t. i.
törvényes becsértékén felül cserélné be aranyakért. A közön

ség kezén forgó pénz azért sohasem áll mind e két fémből” .
egyaránt, hanem csupán abból, mely az akkori árviszonyok
között legjobban megfelel az adós érdekének ; és a közkézen

: :

forgó váltópénz folyvást váltakozik e két fém között, –
minden ily változáskor elveszvén azon pénzverési költség ,
mely a használatból kieső fémre fordittatott.

Ugy látszik tehát, hogy a pénz értéke sokkal gyakoribb
ingadozásnak van alávetve, ha mind a két fém meghatáro
zott értékben törvényes fizetési eszközül van elfogadva , mint
ha kizárólag vagy csupán az arany vagy csupán az ezüst
ismertetik el ilyenül; mert a helyett, hogy csak az egyik
fém termelési költségében történő változások volnának reá
befolyással: igy mindakettőnél előfordulható zavaroknak ki

van az téve. Azon különös nemi változás,melynek egy ország
pénze mindig ki van téve, ha kétféle valuta van : az érték
csökkenés; vagy a mint mondani szokták : a deprecatio ;
mivel a gyakorlati életben a két fém közül mindig az forog
közkézen, melynek valódi értéke alatta áll a törvényesen

megállapitott értékének . Ha a fémek értéke az emelkedés
felé hajlandó irányulni: valamennyi fizetés azon

fémből

vert pénz által történik , mely a legkevésbbé mutat ily haj.

landóságot; ha pedig mindenik csökkenni hajlandó , akkor
az használtatik , mely a legnagyobb mértékben hanyatlik .

. . 2 . $ . A kettős valuta eszméje, mint valami nagy töké
letesedés a pénzügyi téren, olykor-olykor még mindig fel
merül itt és ott egy- egy jró vagy szónoknál ajánlólag em
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littetve ; pedig valószinüleg csupán azon legfőbb érdemének

köszöni legtöbb hiveit, hogy az érték-csökkentésre hajlandó,
mivel minden időben bőven találkoztak minden oly terve
zetnek pártolói, mely vagy nyilván, vagy titkon , a pénz
érték csökkentésére törekedett. Némelyek azonban egy oly

előny tulságos nagyrabecsülése által lettek ez eszmének
barátaivá, a mi egy részben valósággal létezik is, hogy t. i.
a kettős valuta mellett , a forgalom mennél teljesebb kifej
leszthetése végett, a kereskedelmi világ az arany és ezüst
összes segélyforrásait használhatja, a helyett hogy csupán
azok egyikére lenne kénytelen szoritkozni, — a midőn a for
galmi jegy valami előre nem látott szükség esetén nem
volna elegendő mennyiségben megszerezhető . Ez előnyt

azonban a kettős valutával együtt járó hátrányok nélkiil is

teljes mértékben

élvezik azon

nemzetek, melyeknél a

kettő helyett csak egyik fém yan elismerve törvényes fizetési
eszközül, - habár pénzalakban a másik is forgalomban van,

és meg van engedve, hogy oly értékben szintén fizetési esz
közül szolgálhasson, a mint a piaczon elfogadják azt.
Ott, hol e rendszer van életbe léptetve : természetszerü

leg mindig a drágabb fém

az, mely arra van rendeltetve,

hogy kereskedelmi czikkül szolgáljon . Oly államokban azon

ban, a hol – mint Angliában – a drágább fém lett valu

táúl elfogadva : hogy mindkét fémet egyformán a forgalomban
tartsák , egy kisegitő módhoz folyamodtak , t. i. az ezüstöt
is törvényes fizetési eszközzé tették , de csupán a kisebb

összegekre nézve. Angliában senki sem kénytelen 40 sbil
lingnél nagyobb összegért ezüstöt fogadni el fizetésül. E
szabályzattal egyszersmind szükségkép egy másik is jár,
az t. i., hogy az ezüst pénzértéke az aranyhoz képest vala

mivel magasabbra legyen megállapitva annak valóságos bel
értékénél, vagyis hogy ne legyen 20 shillingben annyi ezüst,
a mennyit egy sovereigne ér ; mivel ha a piaczi viszonyok
8*
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történetesen csak bármi kevéssé is az ezüst előnyére vál
toznának, úgy, hogy többet érne 20 shilling egy sovereigne
nál : azonnal jövedelmező

foglalkozás lenne az ezüstpénz

beolvasztása . Az ezüstpénz tulbecsülése ingerül szolgálna az

ezüst összevásárlására , hogy az a pénzverdébe küldessék ,
minthogy nagyobb értékkel jön az onnan vissza, mint a

mennyivel tulajdonképen bir. E mivelet azonban ismét az
által van ellenőrizve, hogy az ezüstpénz mennyisége nincs
az egyének tetszésére hagyva , mint az aranynál, hanem a

kormány által állapittatik meg, hogy az aprós fizetéseknél
mutatkozó szükségnek megfelelőleg mennyi verethessék be

lőle . Az egyetlen elővigyázat, melyre itt figyelemmel kell
lenni, tehát abból áll, hogy ne adassék oly túlmagas érték

az ezüstpénznek , mely nagy csáberővel birna a magán
pénzverők csem észkedésére.

XI. Fejezet.
A HITEL , MINT A PÉNZ HELYETTESITŐJE .
1. §. Alig van a nemzetgazdaságtannak egyetlen tétele
is, mely annyi félreértés és eszmezavarnak szolgált volna
tárgyául, mint épen a hitel; és pedig ennek nem a tárgy

elméletének valami kiváló nehézsége, hanem inkább a ke
reskedelmi tünemények némelyikének azon bonyolult ter

mészete az oka, a mely azon különös alaktól származik , a
melyben a hitel ily alkalommal megjelenik , s a mi által a
figyelem a hitel általános sajátságaitól azon bizonyos alak

különösségeire fordittatik .
Annak bizonyitékául, hogy mily zavaros nézetek ural
kodnak még mindig a hitelre nézve, hivatkozhatunk azon
tulságosan magasztaló kifejezésekre, melyekkel ennek nem
zetgazdasági fontosságát oly gyakran emlegetik . A hitel
kétségkivül nagyhatalom , – de mégis nem olyan , a minő
nek némelyek hajlandók azt feltételezni, - mert semmiből

az sem teremthet valamit. Hányszor állitották már, hogy a
hitel kiterjesztése megannyi uj tőke teremtésével egyértékü,

- mintha a hitel valóságos tőke volna. Igen különösnek
látszik , hogy azt még szükséges bizonyitgatni, miszerint a
hitel csak azon engedély levén, hogy valakinek másnak a
tőkéjét használhassuk : ez által a termelés eszközei nem
szaporodhatnak , hanem csak egyik helyről a másikra szállit
tatnak át, mert a mennyivel a kölcsönt vevő termelési esz

köze és munka használási képessége növekedett az által :
ugyanannyival fogyott a kölcsönt adóé ; mivel ugyanazon
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összeg nem használható ugyanazon időben a tőketulajdonos

és a kölcsönt vevő által is, és az sem lehetséges, hogy
ugyanazon tőke teljes értékeig a munkások két külön cso

portját lássa el egyszerre munkabér , eszközök- és anyag
szerekkel. Igaz, hogy azon tõke, melyet A kölcsön vett B -től,

és most saját üzletében használ,más tekintetben még mindig
egy részét képezi a B vagyonának, mert az erre támasz

kodva , egyezkedéseket köthet, megfelelő értékig kölcsönt
vehet rá, ha szüksége van erre, úgy hogy a futtában szem
lélőnek úgy látszhatik , mintha B és A egyszerre használnák

ugyanazon tőkét. Azonban a legkisebb utánvizsgálat ki fogja
mutatni, hogy a midőn B megvált tőkéjétől, A -nak adván
azt át: azon időtől fogva 'annak tőke gyanánt használhatása
csupán az A kezébe van letéve, és hogy B semmi más

hasznát nem veheti annak ,minthogy az az iránt még mindig
fenlevő végleges jogánál fogva egy harmadik személytől,

C -től egy másik tőke használatát lehet megszereznie, - mert
mindazon tőke, melyet valaki a mʻgáén kivül még haszná

latában tart, szükségkép mindig valakinek másnak a tőké
jéből van elvéve. *)
.

*) Hogy a szövegben kifejezett értelmünk az igazságnak teljesen
megfelelő legyen : némi helyreigazitást kell azon tennünk . Azon összes
forgalmi eszköz, mely valamely országban egy bizonyos időben létezik ;
részint termelő, de részint nem termelő fogyasztásra szánt vásárlásra
használtatik fel. Mármost a szerint, a mint annak nagyobb vagy kisebb
része lett az egyik vagy másik módon felhasználva : az ország valóságos
tőkéje is nagyobb vagy kisebb. Ha tehát csupán a nem termelő fogyasz

tók kezei közt levő forgalmi eszköz növekednék : a meglevő árúkész
let nagyobb része nem termelő czélokra lenne felhasználva, és kevesebb
jutna a termelő részre, - a mely körülmény, a mig tart: a tőke apa
dásával egyenértékü . Ellenben , ha a termelők hatalmában levő forgalmi

eszközök növekednének, melyeket azok saját üzletükre használnának fel :
az országban található árúk nagyobb része fogna tőke gyanánt használ
tatni, és csak a kisebb rész maradna nem termelő fogyasztásra. És pedig

a hitel némely kiebb terjesztésének természetszerűleg ez utóbbi nemű
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2. $ . Azonban habár é szerint tehát a hitel csupán

a tőkének egyik kézből a másikba átvándorlásából áll is :
mégis előnnyel jár az, mert ez uton általában és természet

szerüleg oly kezekbe kerül e tőke, melyek képesebbek azt
teljes sikerrel a termelésre használni fel. Ha nem léteznék
a társadalomban valami ilyen, mit ma hitelnek nevezünk ,
vagy pedig a bizalom és biztonság teljes hiánya miatt

csak igen csekély mértékben gyakoroltatnék az : számosan
találkoznának olyanok, a kik ámbár több vagy kevesebb

tőkével birnak, de vagy foglalkozásuk , vagy a pénzkeze
léshez szükséges ügyesség és ismeret hiánya miatt nem le
vén képesek annak használatára felügyelni, semmi hasznot

sem huzhatnának tőkéjökből, ugy hogy az vagy használat
lanul heverne, vagy pedig ugy lehet, hogy az értékesitésre
irányult ügyetlen kisérletek alatt elpusztulna, - mig ellen

ben igy mind ez kamatraki kölcsönöztetvén, termelő czélokra

használtatik . Az ily egyénektől került tőke igen nagy részét
képezi egy kereskedő állam iermelési eszközeinek , és az
ily alakban természetszerüleg az oly termelők és kereskedők
OL
kezeibe gyülik össze, a kik a legterjedelmesebb üzletekkel

birván , a legelőnyösebben képesek azt felhasználni, mivel
leginkább az ilyenek óhajtják ezt kezökbe venni, s ezek
nyujthatnak legtöbb biztositékot érette . Azért is, habár aazz

.

hatása van, különösen akkor, ha bankjegyek vagy más csereeszközök
alakjában történik az Az ujabban kibocsátott bankjegyek ugyanis – a
dolgok természetes folyama mellett, – legelőször is a termelők, vagy
kereskedők kezei közé jutnak, hogy tőkéül használtassanak ezek által;

és habár az országban létező árúkészlet nem nagyobb mint azelőtt .
volt, mégis, mivel a készletnek nagyobb része kerül most, vétel utján , a
termelők vagy kereskedők kezei közé, és igy az, a mi a nem termelő
.
fogyasztásra jutott volna, a termelő czélokra fordittatott: ennyiben való -, !
sågos tőkenövekedés eszközöltetett e művelet által. Akkor azonban ,
midőn a hitel megakad, és a bankjegyek visszavonatnak : e hatás is
megszünik , és épen ellenkező folyamat áll be.

,
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ország termelő alapjai nem növekednek is a hitel által: de

sokkal tökéletesebben felhasználtatnak a termelési tevékeny
ségnél. Azon mérvben , a mint a bizalom – melyen a hitel

alapszik , mindinkább és inkább terjed : azon eszközök is
mindjobban kifejlődnek , melyek által még azon legapróbb
tőkerészletek is felhasználhatókká lesznek a termelési czélra ,

melyeket különben az előfordulható szükség esetére magok
nál szoktak az emberek tartani.

Az e czélra szolgáló legfőbb eszközök a letéti bankok.
Ott, hol ilyenek nem léteznek ,minden óvatos egyénnek foly
vást meglehetős összeget kell használatlanul tartani magá
nál, hogy minden követelésnek megfelelhessen , a melyre
csak legkisebb kilátása is lehet. Ott azonban, hol már ki
fejlődött azon gyakorlat, hogy az emberek ne magoknál,

hanem a bankárnál tartsák készletöket : számos oly apróbb
összegek , melyek az előtt használatlanul hevertek , össze

gyülnek a bankár kezei közt, a ki aztán tapasztalásból
tudván , hogy a nála letett összegeknek hányadrészére van
szükség egy bizonyos meghatározott időben, és tudván, hogy
habár az egyik betevő talán többet vesz is vissza az átlag
nál, de a másiknak annyival kevesebbre lesz szüksége : ez

által képesitve van a felesleget, t. i. a betétek sokkal na
gyobb részét a termelőknek vagy kereskedőknek kikölcsö

nözni, mely müvelet által, habár nem növeli is az ország
ban meglevő tőke mennyiségét : de igen is a használatban
levőét, és igy ugyanannyival növeli a község összes ter
melését.

Mig tehát a hitel egyfel6l nélkülözhetlen kellék arra
nézve, hogy az ország összes tőkéje termelővé lehessen :
másfelől egyszermind ez szolgáltatja azon eszközt is, mely
nek segélyével az ország ipari képessége a lehető legjobban
felhasználható a termelésre ;mivel ez uton számos oly egyén ,
kinek épen semmi, vagy csak igen csekély tőkéje, de annál
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több üzleti képzettsége van : tőkepénzesekkel jövén isineret
ségbe, és megnyervén azok bizalmát, - képes vagy pénz
előleget, vagy a mi még sokkal gyakoribb eset: árukat
kapni hitelbe, a mi által ipari képessége a közvagyonoso

dás emelésére fog szolgálni. És ez előny annál teljesebben
kihasználható, mennél előhaladottabb a társadalom - a

czélszerű törvények és okszerü nevelésmód következté
ben -- a becsületességet illetőleg , a midőn t. i. az egyes
egyének jelleme nemcsak a jogtalan eltulajdonitás, hanem

még a mások vagyonának roszhiszemü koczkáztatása ellené
ben is elegendő biztositékúl szolgál.

Általában ily nemüek azon előnyök, melyeket a ter
melés előmozditása tekintetében a hitel használata nyujt a
társadalomnak. Mindez azonban csak azon hitelre nézve
áll igy, mely az iparkodó osztályoknak, t. i. a termelőknek
és kereskedőknek lett átszolgáltatva, mert az oly hitel,
mely a nem termelő fogyasztók kezei közé került, nem nö

veli a közvagyonosodást, hanem mindig csak épen kárára

válik annak ; mivel az ilyan hitel nem a nemtermelő osztá
lyok tőkéjét szállitja át a termelők kezeibe : hanem épen
megforditva, a termelőkét a nem termelőkébe. Ha egy ke
reskedő, A , javakat ad által egy földbirtokosnak , vagy tán

évijáradékosnak, B -nek , még pedig azon feltétel alatt, hogy
az csak öt év mulva fog azokért A .-nak megfizetni: ez eset

ben az A . tőkéjéből annyi, a mennyi amaz árukba lett be
fektetve, öt évig terméketlenül fog heverni, holott ugyan

ezen idő alatt, ha a fizetés azonnalmegtörtént volna : ugyan
azon összeget többször meg lehetett volna forditani s annak
értékeig javakat lehetett volna termelni és elfogyasztani,
Következéskép azon tény, hogy B . 1000 frt tőkét öt évig

magánál tart, — habár utoljára megfizeti is azt, mégis ez
idő alatt a társadalom munkás osztályainak határozott vesz

teséget okozott, mely talán többszörösen is felér azon tőke
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értékével. Lehet, hogy A . egyénileg kárpótolva van az által,
hogy már előre magasabb árakat, szabott áruinak, melyeket

B . utóljára mégis megfizet, de a munkás osztályra nézve,
mely minden tőkepocsékolás miatt (akár állandó, akár csak

ideiglenes legyen is az) a legtöbbet szenved : semmi kárpót
lás sem mutatkozik . Az országnak ez öt év alatt 1000 ft

tal kevesebbje van, minthogy B . elvette ez összeget az A .
tőkéjéből, és saját jövedelmének befolyását megelőzve, ter
méketlen fogyasztásra vesztegette azt, és csupán majd 5 év
· mulva tesz félre jövedelméből, hogy az A - tól kölcsön vett

: tőkét legyen miből visszapótolni.
.. .

3. §. De legyen elég ennyi a hitelnek a termelésre

való , általános befolyásáról. Magában véve tehát ez még
nem termelő erő, de az is igaz, hogy a már meglevő ter
melő erők e nélkül nem hozhatók teljes müködésbe. A
hitel-elmélet legbonyolultabb részét azonban annak az árakra

gyakorolt befolyása képezi ; ez azon ok a kereskedelmi tü
nemények legnagyobb részénél, mely legtöbbször zavarba
hozza a szemlélőt. Oly kereskedelmi viszonyok között, a midőn

rendszerint igen sokat hiteleznek : az átlagos árak mindenkor
sokkal inkább függenek a hitel állapotától, mintsem a pénz
mennyiségétől, mivel a hitel – habár nem termelő erő is ,

de vásárló képességgel mindenesetre bir ; és az, kinek hi
tele levén, azt javak vásárlására felhasználja : ép annyi ke
resletet támaszt e javak iránt, és ép ugy emelni hajlandó

azok árait,mintha ugyanannyi árutkészpénzen vásárolt volna.
Azon hitel tehát, melyet mint a pénztől egészen für
getlen vásárlási képességet veszünk ezennel vizsgálat alá :

természetesen nem

azon egyszerű alakban megjelenő hitel,

midőn valaki egy másik embernek pénzt kölcsönöz, és azt
közvetlen által is adja annak ; mivel ez esetben, ha a köl

csönző vásárlásra költi azt el : valóságos pénzzel, és nem
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hitel által eszközli azt, és semmi több vásárlási képességet
nem nyilvánit, mint a mennyi a pénz alakjában rubáztatott
reá. A hitel azon alakjai, melyek által uj vásárlási képes
ség keletkezik , az oly esetekben tünnek fel, midőn semmi

pénz nem adatik át a müveletnél, az egész folyamat számos
más ily müveletek átszámitásából állván, s csupán a mérleg
kiegyenlités fizettetvén le . És ez különböző módokon történ
hetik , –

melyeknek

vizsgálatánál, szokásunk

szerint, a

legegyszerübb esettel kezdjük .

Először is tegyük fel, hogy A. és B. két kereskedőt
helyettesitenek , a kik egymással kölcsönösen vevői és el.

adói összeköttetésben állanak , és pedig A . hitelre vásárol
B -től; valamint B . is ép igy vásárol A -tól. Az év végén
aztán A -nak B -nél levő adóssága összehasonlittatván B -nek

A -nál levő adósságával : kitünik , hogy melyikök tartozik
még a másiknak , és csupán a különbség fog pénzátadása ál

tal kiegyenlittetni,mely pedig ugy lehet, hogy az egyes tételek ;
legkisebbikénél is kisebb lesz, s az üzlet egész összegénél

mindenesetre sokkal kisebb ; sőt ugy lehet, hogy még ez
sem fizettetik ki, hanem a következő év számlájára vitetik

át. Ily módon megtörténhetik , hogy 1000 ft. lefizetésé
vel az üzletek egy egész hosszu sora egyenlittetik ki, a
melyek közül csak egyetlen egy is több ezer ftnyi értéket

képviselhet.
Másodszor : lehetséges, hogy az A . és B . adósságai

a pénz teljes kizárásával egyenlittetnek ki még azön esetben
is, ha A és B . kölcsönösen adósai is egymásnak. Megtör
ténihetik ugyanis, hogy A . az által egyenliti ki B .-nél levő
tartozását, hogy reá ruházza át azon adósságot, melylyel .

neki egy harmadik személy C . tartozik , - a mi igen könnyen
megeshetik

egy váltónak nevezett irat kiállitása által, a '

mi tényleg nem egyéb, mint a hitelező jogának átszállitása ,

.

.
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a mit, ha az adós acceptált, t. i. aláirásával hitelesitett, az
adósság teljesen beismert ténynyé lesz.

4. §. A váltók legelőször azon czélból jöttek gyakor
latba, hogy a nemes fémeknek egyik helyről a másikra való
átszállitásával együtt járó költség és risico megkiméltessék .

„ Tegyük fel pl., – ugymond Mr. Henry Thornton *) –
hogy tiz oly gyáros létezik Londonban, a kik terményöket
tiz yorki kereskedőnek szokták átadni elárusitás végett; és

hogy Yorkban hasonlókép tiz másféle gyáros létezik , a kik
tiz londoni kereskedővel állanak hasonló összeköttetésben,

Tegyük fel továbbá, hogy a tiz londoni kereskedőnek nem

volna biztos alkalma Yorkba elküldeni a guineákat a yorki
gyárosok kifizetésére, és a yorki kereskedők hasonlókép
nem tudnának Londonba küldeni ugyannyi guineát. Ez eset
ben tehát csupán arra volna szükség , hogy a tiz yorki gyá
ros mindenike saját házában kaphassa meg egy-egy yorki
kereskedőtől a kérdéses pénzösszeget, mindenik egy-egy
elismervényt állitván ki annak megtörténtéről, - a kik aztán

azon pénzt, mely mindenik yorki gyáros számára készen
van illető londoni kereskedőjénél, a londoni gyárosok kifi
zetésére utalványoznák, úgy hogy az által a londoniak adós

sága ugyanoly módon törlesztetnék , mint a yorkiaknál tör
tént az, s a pénz-átszállitással járó költségek és koczkáza
tok igy meg lennének kimélve. Az adósság ez átruházását

eszközlő iratok jelenleg váltóknak (bills of exchange) ne
veztetnek ; vagyis oly okiratok , melyek segélyével egyik
személy adóssága egy másik személy adósságaért cseréltetik
- -

*) Enquiry into the Nature and Effects of the Paper Credit of
Great Britain , p. 24. E mű, habár még 1802-ben iratott, mégis a leg
világosabb magyarázat – mely előttem az angol irodalomban ismeretes
- azon különböző módokra nézve, melyek szerint a hitelforgalom a ke
reskedelmi világban létesittetik .
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ki; és igy azon adósság, mely talán egyik helyen volna

fizetendő, egy másik helyen fizetendő adósság helyét fog
lalja el.“
. A váltók igen czélszerű eszközöknek tapasztaltatván a
távoli helyeken teljesitendő adósságoknak – a nemes fémek
szállitásával járó költség megkimélése mellett való fizetésére :

ezek használata aztán egy más indokból is igen nagy
mérvü kiterjedést nyert. Minden üzletnél szokásban van t. i.,
hogy a megvásárolt javak árára nézve egy bizonyos ideig ,

pl. három vagy hat hónapig , sőt egy vagy két évig is, hitelt

adnak a vevőnek, – a czélszeriiség, vagy azon bizonyos tizlet
ágban uralkodó szokás szerint. Egy kereskedő már most, a ki
javakat adott el, de a melyekért csak hat hónap mulva kap
fizetést, ha elébb kivánna pénzhez jutni, egy hat hónap
mulva fizetendő váltót bocsát ki adósára, melyet aztán vala

mely bankárnál vagy más pénzkölcsönzőnél leszámitoltat,
- vagyis reá ruházza a váltót, megkapván annak értékét, de a
melyből a hat hónapra járó kamat előre levonatott. Igy te

hát ma már a váltó egyik fő rendeltetése az lett, hogy oly

eszközül szolgáljon, mely által azon adósságra , mely valakit
illet : egy más valakitől hitelt lehessen kapni. Ez eljárás elő
nyössége gyakran oly váltók keletkezésére vezetett, melyek
nek nem szolgált alapul valami olyan adósság, melylyel a

váltón megnevezett intézvényezett a váltó kibocsátójának
már ezt megelőzőleg tartozott volna, – ezek tehát megkü
lönböztetőleg accomodatióknak -nak lettek elnevezve, és gyak

ran a soha el nem fogadás szándéka mellett költött váltók
voltak , - melyeknek természetét oly világosan adja elő , és oly

helyes megjegyzésekkel kiséri az általam fentebb idézett Mr.
Thornton, hogy nem vélek jobbat tehetni,mintha ide vonat
kozó egész fejezetét idézem .
„ A -nak 1000 frtra levén szüksége, megkéri B -t, hogy

irjon alá mint elfogadó egy-két hónap mulva fizetendő vál
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-tót, - melyet tehát a látszat szerint B tartoznék kifizetni ;
magok közt azonban megegyeztek , hogy vagy egyenesen A
fog gondoskodni a kifizetésről, vagy pedig But ő látja el az

erre megkivántató összeggel. A aztán készpénzt kap a vál
tóért a két név együttes hitelére, és a midőn a váltó, lejár,
teljesitven igéretét : az üzlet ennek folytán be lesz fejezve.
Ez A -nak B által tett szolgálat azonban előbb vagy később
A részéről igen valószinüleg hasonló szolgálattal fog B -nek :
viszonoztatni.“ '

,,Hasonlitsunk már most össze egy ily váltót egy va:
lódi váltóval, s lássuk , hogy mely pontokban egyeznek, s me

lyekben különböznek, vagy látszanak különbözni egymástól.“
.

„ Annyiban megegyeznek , a mennyiben mindkettő egy- ..
formán leszámitolható , 's mindenik valóban leszámitolás vé
gett keletkezett, és talán valósággal mindenik le is számi

toltatik , Ép ezért mindenik üzleti speculatió eszközeül szol
gál a kereskedőknél. Annyiban továbbá, a mennyiben ugy a '

váltók mint a bankjegyek is 11. n. forgalmi eszköziil, vagyis
papirpénziil szolgálnak az országban, és megkimélik a gui
neák használatát: mind a költött, mind a valódi váltók egy
forma minőségiiek, és ha az egyes czikkek ára a papirpénz
mennyisége arányában emelkedik : az egyik ép oly befolyás
sal van az áremelkedésre, mint a másik .“ . . . . .
.:
„ De mielőtt azon pontok vizsgálatába bocsátkoznánk,
melyekben eltérés mutatkozik köztük : lássuk azon pontok
egyikét is, melyekben a közönséges felfogás szerint szintén
különbözni látszanak egymástól, a melyre nézve azonban mi

nem mondhatjuk rólok , hogy mindig és szükségképen külön

böznének.“
„ Azt szokták mondani, hogy a valódi váltók valósággal
létező vagyont képviselnek , mert valósággal léteznek oly ja
vak, melyek minden valódi váltónak megfelelnek ; mig ellen

ben az oly váltók , melyek nem javak eladása következté

A HITEL, MINT A PÉNZ HELYETTESÍTÖJE .

.

127

ben jöttek létre : csak látszólag képviselnek vagyont, s csaló .
dik a nemzet, mely az ilyeneket is vagyonnak számitja, mert
ezek csak képzeleti tőkét képviselnek , mig a valódi váltók

valóságos tőkét jelentenek.“
„ De ez állitásra először is azt lehet válaszolni, hogy

azon váltókról, melyek valósággal eladott javakra állittat
nak ki, még azért nem lehet azt mondani, hogy azok

kétségkivül valóságos vagyont képviselnek. Tegyük fel
pl., hogy A 1000 frt értékű jószágot ad át B -nek hat hó
napra szóló váltókra , és hogy B egy hónap alatt ugyanazon .
javakat hasonló módon C -nek adja át, C pedig szintén

egy hónap mulva D -nek, és igy tovább. A hat hónap mul
tán tehát hat darab váltó fog létezni, mindenik 1000 frt.
értékü, és úgy lehet, hogy ezek mindenike külön leszámi

tolás alá keriil, — holott ezen váltók közül tehát valósággal
csak egy képvisel valódi vagyont.“
Azon czélból, hogy azon feltevés igazolható legyen ,

miszerint a valódi váltók (a mint nevezni szokták az ilye
neket ) valóságos vagyont képviselnek , a váltó birtokosának

valaminemii hatalommal kell birni arra nézve, hogy azon
vagyon, melyet a váltó képvisel, semmi más czélra fordit. .
ható ne legyen , mint épen a kérdésben levő váltó fizetésére.

Ilyen hatalom azonban nem létezik ; mert sem az, kinél a
valódi váltó van, sem

az, a ki azt később

nem bir tulajdonjoggal azon

discontirózza ,

vagyonra nézve , a melyért

az kiállittatott, és ép úgy csupán a váltó elfogadójának

általános fizetési képességére bizza magát, mint bármely
költött váltó birtokosánál történik az. A költött váltó úgy

lehet, hogy számos esetben oly személy által állittatott ki,
a ki köztudomás szerint nagy tőkével bir, a midőn a köl- '.

tött váltó , — hogy úgy szóljunk, — annak egy részét kép
viseli. Azon feltevés tehát, hogy a valódi váltó vagyont kép

visel, a költött váltó pedig nem : úgy látszik , hogy a váltók
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egyik nemének több, a másiknak pedig kevesebb értéket
tulajdonit, mint a mennyivel azok valósággal birnak .“

„ Lássuk tehát most már azon pontok némelyikét, a
melyekben különböznek ezek egymástól.“

„ Először is a költött vagyis úgynevezett accomodatió
váltó azon ellenvetésnek van kitéve, hogy valami olyatkép

visel, a mi nem létezik . Ez ellenvetés azonban csak az olyan
költött váltók ellen hozható fel, melyek valódi váltókként
szerepelnek . Számos esetben azonban az első pillanatra köny

nyen felismerhető, hogy micsodák azok .“

„Másodszor pedig a költött váltókról általában kevésbbé
valószinű , hogy nem fognak pontosan beváltatni, mint a va

lódi kereskedelmi váltókról. Általánosan elterjedt vélemény,
hogy az, a ki ily költött váltókkal foglalkozik , sokkal előre
látóbb üzletember, mint az, ki igen gondosan óvja magát va

lami ilyenbe keveredéstől.“
„ Harmadszor mindebből az következik , hogy a költött
váltók, a mellett, hogy kevésbbé biztosak, mennyiségökre

nézve is kevésbbé vannak korlátolva. Az, hogy valakimeny
nyi vagyont ad el valósággal: szabályozó a valódi váltók
mennyiségére nézve; és minthogy felettebb kivánatos a
kereskedelemben, hogy a hitel mindenkinek egy bizonyos
meghatározott szabály szerint adassék ki : az, hogy valaki

mennyi jószágot adott el valósággal, – a mit ez eladás kö

vetkeztében másokra kibocsátott váltói bizonyitanak , – né
mi zsinórmértékül szolgálhat e részben, habár több más te.
kintetben igen tökéletlen mérték is az.“
„Egy költött vagyis u . n . accomodativ-váltó lényegére
nézve világosan láthatólag nem más, mint egy közönséges

igérvény ; sőt e tekintetben még ennél is jobb, mivel az utóbbi
nál csak egy, mig ellenben a költött váltónál két személy
fizetésképessége szolgál biztositékul. Az iránt, hogy a ke

reskedő pénzszerzési képessége tulságosan ki ne terjesztet.
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hessék : oly nagy féltékenység uralkodik , hogy ha ily igér
vényeket, melyek általános természetökre nézve azon hitel
papirokkal ugyanazonosak, melyeket csupán üzlette nem
foglalkozó emberek adnak és adhatnak ki, –

valamely ke

reskedőtől származnak, azonnal némi bizalmatlansággal ta
lálkoznak . És mivel az ily igérvények egy kereskedő keze
- ben szükségkép azon hitelpapirok jellegét öltik magukra me-' .
lyek az árú eladási alkalmakkor jönnek létre : azért ezek is

költötteknek

tekintetnek ,

- a mely vélemény aztán azon

zavart, és téves nézetre szolgáltat alapot, miszerint egyáltalá .

ban valami csalfaság és önámitás uralkodik ugy a hitelpa-,
pirok egy bizonyos részének, mint az ország látható gazdag
ságának természetét illetőleg is.“
Egy váltó, ha a discontirozás után egész

a lejáratig

csupán a bankár tárczájában marad : nem bir à pénz ren-

.

deltetésével, és nem is pótolja annak helyét, hanem maga
is pénzen adatik el és vétetik meg ; ' s ép úgy nem szolgált

forgalmi jegyül, mint az államkötvények , vagy más érték
papirok sem . Ha azonban egy valakire kibocsátott váltó - ·
adósság fedezése vagy pénzbeli követelés kielégitése végett
valaki másnak , vagy talán magának az intézvényezettnek ?
adatik át : ez esetben valami oly szerepet teljesit az;

melyre, ha é váltó nem lett volna, pénzt kellett volna fel.
használni, - vagyis forgalmi jegyül szolgál. És pedig

ily czélra a váltók igen gyakran szoktak használtatni: „nem
csak a készpénz használatától kimélnek meg – ugymond
Mr. Thornton * ), - - hanem sok esetben valósággal helyet

tesítik is azt. Tegyük fel például, hogy egy vidéki bérlő 100 .
frtpyi adósságát az által törleszti a szomszéd kiskereskedő. ..

pél, hogy egy váltót ád annak erről, mely a fővárosban
eladott gabnájáért egy gabnakereskedőre van kibocsátva ; e

*) Ugyanott 40. 1. Stuart Mill. Nemzetgazdaságtan II. , ; .
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kiskereskedő pedig aztán forgatmányozva, hasonló módon
adósságát törleszti vele a szomszéd czukorgyárosnál; és a
czukorgyáros – ismét forgatmányozva, – egy nyugot-indiai

kereskedő-háznak küldi, a nyugot-indiai kereskedő pedig
aztán ismét vidéki bankárának fizet vele, a ki ujra forgat

mányozva, további forgalomba bocsátja azt. E váltóval tehát
ez esetben 5 fizetés, történt tökéletesen oly módon, mintha egy .
előmutatóra szóló 100 frtos bankjegy által történt volna az .

És pedig ily módon nagyszámu váltó circulál a vidéki ke
reskedők között; és világosan láthatólag, a legszigorúbb
értelemben véve is, egy részét képezik az ország forgalmi

jegyeinek.“

.

Úgy a hazai, mint a külföldi (eredetü váltók között
is számtalan olyan fordul elő, mely már egészen fedve

van hátiratokkal, melyeknek mindenike vagy megannyi le
számitolást, vagy pedig oly pénzügyi müveletet jelel, a mely
ben e váltó a pénz szerepét teljesitette . Igy pl. a mostani

nemzedék emlékezetére a lancashirei forgalmi jegyek 50

ftos összegeken felül csaknem kizárólag mind ily váltókból
állottak .

5 . § . Egy harmadik eset, midőn a hitel a forgalmi
jegyek helyettesítőjeül szolgál, az, midőn igérvények (pro

missory notes) alakjában szerepel az. Egy valakire kibocsá
tott, és ez által elfogadott váltó , vagy egy sajátkezüleg ala
irt jegyzék , mely szerint ugyanannyi összeget igérkezik
lefizetni, magára a kibocsátóra nézve tökéletesen egyértékü ,
- kiyévén, hogy mig az előbbi rendesen kamatozik , az

utóbbi általában nem szokott kamatot hozni; és hogy az
előbbi közönségesen csak egy bizonyos idő múlva , mig az
utóbbi azonnal a bemutatáskor szokott kifizettetni. Azonban,
inkább az utóbbi alak az, melyben a hitel, – a kereskedő
államokban, – a pénz helyettesítőjeül leggyakrabban jele
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nik meg. A pénzkereskedők, (mint helytelenül nevezni szok
ták a pénzkölcsönzőket) ép úgy, mint bármely más keres

kedők is, szélesebb körben igyekeznek üzletöket kiterjesz

teni, mint a mennyire saját pénzerejük engedné azt ; t. i.
nem csupán saját tőkéjöket, hanem hitelöket is örömest
kikölcsönzik , és pedig hitelöknek nemcsak azon részét, mely
a nálok elhelyezett alaptőkékből áll, hanem azon képessé.
göket is, a mely szerint általában a közönségtől is gyüjt

hetnek hitelt, — ha t. i. biztosan felhasználhatni gondolják
azt, a mi igen kényelmesen kieszközölhető azáltal, hogy
saját, látra szóló igérvényöket a kölcsönt kérőnek adják át,
a ki kész azt pénz gyanánt elfogadni, mivel a kölcsöntado
hitele folytán szivesen elfogadják azt az emberek vételárba

vagy másnemü fizetéseknél. Ez igérvények azért minden
tekintetben a forgalmi jegyek szerepét teljesítik , és általok
ugyanoly mennyiségű pénz szabadul fel az előbbi haszná
lattól. Minthogy azonban látra szólanak : minden perczben

visszakerülhetnek a kibocsátóhoz, és a kölcsöntadónak , hacsak a fizetésképtelenség veszélyének nem akarja kitenni

magát, - mindig annyi pénzt kell magánál készen tartani, a
mennyi elegendő arra , hogy minden előfordulható ily
nemi kötelezettségeinek eleget tehessen azon időközben ,

mig több készlettel ujra elláthatja magát; sőt az ildomosság
azt hozza ' magával, hogy ne próbáljon több jegyet ki
bocsátani, mint a mennyi a tapasztalat szerint forgalomban
maradhat egy bizonyos ideig , a nélkül, hogy azonnal vissza

kerülne a kibocsátóhoz.
Miután a hitelgyártás e kényelmes módja már egyszer
fel lett fedezve : a kormányok magok hozzáláttak a kísér
lethez, és saját magok bocsátottak ki igérvényeket saját
kiadásaik fedezésére ; a mely eljárás annyival előnyösebb,

mivel ez az egyetlen mód arra nézve, hogy az állam kamat
nélküli kölcsönt kaphasson, minthogy látra szólló igérvényei
9*
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a közönség által a pénzzel egyértéküeknek tekintetnek

- Azon egyetlen külömbséggel,mely az államjegyek, és a
magánbankok kibocsátványai között létezik , valamint azon

további eltérésekkel is, melyeknek a pénzhelyettesitő papi
rok alá vannak vetve : azonnal meg fogunk ismerkedni. . .

.

6 . § . Egy negyedik mód arra nézve, hogy a hítel a

pénz szerepét teljesithesse : azon eljárásban nyilvánůl, mi
dőn az u . n . chequek által történik a fizetés, – a mi ha na

gyon kiterjesztetik , utóljára teljesen is kiszorithatja a pénzt
..

a forgalomból. Azon szokás, hogy a közvetlen használatra , '.

vagy valamely előre nem látott szükség esetére félre tett
pénzt a bankároknál helyezvén el, minden nagyobb fizetést
- az egy aprós kiadások kivételével, - az u . n . bankutalvá

' nyok (chequek ) által teljesitünk : mind szélesebb körben
kezd Angliában a közönségnél is elterjedni. Ha a fizető és
a fizetést igénylő egyének ugyanazon bankárnál tartják
pénzöket : a fizetés, csupán az összegnek a bankár köny
veiben a fizető nevéről a fizetést nyerő nevére való átirása

által, minden pénz nélkül is megtörténhetik . Ha minden
Londonban lakó egyén ugyanazon bankárnál tartaná pén
zét, és minden fizetését chequek segélyével teljesitené: akkor

bármely Londonban kezdődő és végződő üzletben sem lenne
pénzre szükség, s valóban nem is fogna az eczélra hasz
náltatni. És ez idealis határ a kereskedők közötti üzletekre
nézve csaknem tényleg el is van érve, és jelenleg már csak

a kereskedő és fogyasztó közti részleteladásoknál, s a mun
kabérek

fizetésénél használtatik pénz vagy bankjegy, 8

még ez esetben is csak olyankor, midőn apróbb összegek
ről van szó . Londonban általában egy csekély tőkével, vagy
csak kevéssé terjedt üzlettel biró kereskedő sincs, a kinek
1.

számlakönyv ne volna nyitva valamely bankárnál, a mely
eljárás a kényelem és biztonságon kívül még azon előnnyel
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is bir, hogy hallgatagon azon reményre jogositja a kereske
dőt, miszerint váltói még oly esetben is discontiroztatni

fognak, a midőn pedig máskülönben nem lehetne arra kilá
tása. A mi a nagykereskedőket és terjedtebb üzlettel biro
részleteladókat illeti: az üzlet folyamában, előforduló fize
téseiket ezek mindig chequek segélyével teljesitik ; azonban
nem mindig ugyanazon bankárt használják , és a midőn ettől

kaptak egy chequet, azt nem ugyanannak , hanem sokszor
fizetésül egy más banknak adják vissza. Ez eljárásmód ké
nyelmessége azonban egy másnemü intézkedésre adott al
kalmat, a mely szerint valamennyi londoni bankház bizo
nyos tekintetben lényegileg egy nagy intézetet képez. Azon
bankár t. i., 3. kihez egy ily cheque beküldetik fizetésül,
nem küldi azt át beváltás végett a kibocsátó bankhoz, ha

nem az u . n . Clearing houseba, a hol mindazon más bank
házakra szóló chequek , melyeket azon nap folytán bevett,

valamint az ő chequjei is, melyek más bankárok kezei közé
kerültek , minden délután headatván, kicseréltetnek egymás
ért, és csupán a külömbséget fizetik ki készpénzzel, – sőt
még gyakran ezt sem teszik , hanem az angol bank cheque

jeivel egyenlitik ki a mérleget. Ezen intézménynél fogva
mindazon üzleti kötések, melyek a londoni Cityben napon .
ként előfordulnak, - a melyek pedig gyakran száz milliókra
mennek , – sőt e mellett a vidéki üzleteknek is egy nagy ré
sze, melyet a vidéki bankárok által londoni üzletfeleikre

kibocsátott váltók képviselnek : átlag nem több mint 2 .000,000

ft fizetéssel kiegyenlittetnek.*)
* ) Mr. Tooke munkája szerint (Enquiry into the Curren
cy Principle p . 27.) a Clearing houseban történt elintézés „ 1839

ben 954,401.600 font sterlingre ment, a mi naponként átlagvéve ke
véssel több, mint 200,000 fontbankjegy segélyével ugyancsak naponként
több mint 3,000.000 font értékü váltó és cheque kiegyenlitésnek felel

meg. Napjainkban azcnban már sokkal nagyobb mennyiség liquidáltatik
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A hitel-használat e most leirt különböző módjainak kö
szönhető, hogy az oly óriás mérvü üzlet, mely egy oly or
szágban található,minő Nagy-Britannia , oly csekély mennyi

ségü nemes férn segélyével megtörténhetik, mely a vásárlás
alá került pénz értékéhez aránylag sokkal kevesebb, mint
a mennyi Francziaországban, vagy bármely más tartomány.
ban, a hol a hitelnyujtási hajlam és megszokás még nem
lett oly általánossá, vagyis „ e gazdaságosabb módszer“ mint nevezni szokták azt — nem gyakoroltatik ily mérték
ben : szükséges volna ezen czélra .
ugyanott naponkint, és pedig minden bankjegy közvetités nélkül, csu
pán az angolbank chequejei használtatván most e czélra ,

XII. Fejezet.
A HITEL BEFOLYÁSA AZ ÁRAKRA.
1 . §. Miután azon különböző módozatokkal, melyek
szerint a hitel a pénz helyettesitőjeül használható, igy álta
lánosan megismerkedtünk : most tehát már azon kérdés kö
vetkezik megvizsgálás végett, hogy e helyettesitő szer hasz
nálata mi befolyással van a pénz értékére, vagy a mi ezzel

ugyan egyre megy ki: t. i. az egyes czikkek piaczi árára ?
Azt talán alig is szükséges mondanom , hogy itt nem a pénz

állandó értékéről, — t. i. a tárgyak természetes és átlagos
áráról – van szó, mert mindez a nemes fémek termelési vagy
megnyerhetési költsége által már előre meg van határozva.

Egy unczia arany vagy ezüst a forgalom hosszu folyamán
keresztül,bármely áruczikkbőlép annyiért fog kicserélődni, mint
a mennyit azon költséggel lehet termelni vagy előállitani, a
mennyibe ez unczia arany előállitása került, és egy unczia
értékű utalvány, pénztár-jegy vagy látra szóló váltó , ha a kibocsátó teljes hitelt érdemlő személy : sem több, sem

kevesebb mint maga ezen unczia arany.
Nekünk azonban jelenleg nem a végleges vagyis átla

gos, hanem a közvetlen és ideiglenes árakkal van dolgunk ;
– ezek pedig , mint fentebb láttuk , nagy mérvben eltérhet
nek a mintául szolgáló termelési költségtől. És ugy talál
tuk, hogy ez áringadozások többféle okai között egyik sze
replő a forgalomban levő pénz mennyisége, mert ugyanazon
változatlanul maradt körülmények között a forgalomban levő
pénzmennyiség növekedése emeli, apadása pedig alább
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szállitja az árakat. Azon esetben pedig , ha

több pénz

jön az árupiaczra , mint a mennyi a pénz termelési árának
megfelelő becsáron forgalomban maradhatna : akkor a pénz

értéke - mindaddig, mig e tulbőség tart, — alább fog ál
lani a pénz termelési költségének megfelelő mintaszerü
árnál, s a tárgyak általánosan' magasabban fognak állani
azok természetes értékénél.

. Most azonban ugy tapasztaltuk , hogy vannak még a
· pénzen kivülmás dolgok is, a . m . bankjegyek,váltók ,chequek
stb. melyek ép ugy közforgalomban vannak , és itt ugyan
azon szerepet teljesitik . Az tehát a kérdés, hogy valjon e
kiilönböző pénzhelyettesitő szerek ugyanoly hatással van
nak - e az árakra , és hogy az átruházható papirok mennyi
ségében történt növekedés ugyanoly módon

és ugyanoly

mérvben hajlandó-e növelni az árakat, mint azt a pénz
i mennyiség növekedésénél láttuk ?' Mind e kérdések nem
kevés vita tárgyát képezték már eddig is a pénzügyi irok

: nál, de a nélkül, hogy valami oly eredményre jutottak volna,

mely általános elfogadásban részesült volna.
. : .

Én szerintem a bankjegyek , váltók vagy chequek egy

átalán semmi befolyással nincsenek az árakra, s a mi az
árakra valami befolyással van : az csupán a hitel, bármely
alakban jelenjen is az meg, és akár adjon lételt a forga
lomba juthatásraképes átruházható vagyonjegyeknek ,akárnem .
Megpróbálom e nézetet kifejteni és igazolni azt.

2 .- $ . A pénz csak annyiban van az árakra befo
lyással, a mennyiben árúkért adatik cserébe, s azon keres
let, mely befolyással van a tárgyak

piaczi árára : azon

pénzben nyilatkozik , melyet azokért a vevők ajánlanak .
Azon pénz azonban, melyet a vételárakért felajánlunk ,
nem egy azzal, melyet birtokunkban levőnek tekinthetünk, . ....
mert néha kevesebb, néha pedig sokkal több annál. Igaz .

-
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ugyan, hogy e tulságok utoljára ki egyenlitik egymást, s
egészben véve az emberek csak annyit költenek , a mennyi

elkölteni való pénzük van ; az egyes eseteket illetőleg
azonban nem mindig ugy van az, mert néha valamely vé
letlen kiadástól tartva, vagy valamely még előnyösebb al
kalomra várva, visszatartják a pénzt ; s az ily esetekre
mondják , hogy eltünt a pénz a forgalomból, vagy még
világosabban szólva : neni akarnak rajta vásárolni. Azon

pénz pedig, mely nincs forgalomban : semmi befolyással
sincs az árakra.

Sokkal gyakoribb azonban a másik eset, hogy t. i.
az emberek oly pénzen vásárolnak , mely nem az övék .
Egy oly árúczikk pld .,melyért egy bankár chequjével fizetnek,

nemcsak hogy nem a fizető pénzén vásároltatott, hanem
rendesen még a bankárén sem , mivel ( a szokott kész

let tartalék kivételével) ez is mások által neki kölcsönzött
pénzzel dolgozik . Épen csak az imént emliténk azon képzel

hető esetet, hogy t. i. egy község minden tagja egy és ugyan
azon bankházzal áll üzleti összeköttetésben, és hogy a fize

tések általánosan chequek által eszközöltetnek . Ezen ide

alis esetben senkinél sem lenne pénz, csupán azon egy
bankháznál, a mely pedig ép e körülmény miatt szintén
biztosan túladhatna azon, vagy érczrudak alakjában elad
ván azt, vagy pedig másoknak kikölcsönözvén , hogy kül- ::
földi árúkért vagy értékpapirokért idegen országba vándo

roljon az. Azonban, habár ily esetben egészen el tünnék is
a pénz valamely országban a forgalomból, sőt ugy lehet
hogy valósággal nem is léteznék

az : mégis az árúk

vételénél és eladásánál a pénz

ép

mint az előtt; mert az

ugy

szerepelne,

emberek tovább is · pénzben szá

mitanák bevételeiket és tőkéiket,

és szokott vásárlásai

kat. valami olyannal való fizetésre utalványozás utján esz

közölnék, a mi a szó szoros értelmében véve megszünt létezni.

..
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Ez állapot felett azonban az embereknek mindaddig semmi
oka sem volna panaszkodui, migcsak a pénz eltünésével
egy oly egyenérték maradna a forgalomban , mely mind
azoknak használható volna, a kiké a pénz volt eredetileg .

Az oly esetekben azonban, midőn chequek által törté
nik a fizetés : habár nem a vevő birtokában levő pénzzel

történik is a vásárlás, deminden bizonnyal valami olyannal, a mi
ről aztmondhatjuk, hogy joga van neki ehez ;mert vásárolhat

oly pénzen is, melyet megkapni most még csak kilátása
van, vagy legalabb állitja , hogy kilátása van : kaphat ja
vakat egy jövőben fizetendő elismervényre, vagy elfogad
ványra, vagy számla könyvre, vagy egyszerü fizetési igé
retre is. És mindezen vásárlások tökéletesen ugyanazon ha

tással vannak az árakra, mintha készpénzen történtek volna.
Azon vásárlási képesség mennyisége, a melylyel valaki

egy bizonyos időben rendelkezik : nemcsak a birtokában
levő , vagy őt illető pénzből áll, hanem a számára nyitott

hitelből is. De hogy ez összes vásárlási képességét gyako
rolja : arranézve csak bizonyos körülmények birnak reá

elegendő hatással, - habár mindig birtokában van is az ;
és annak csak azon része van

egy bizonyos időben az

árakra befolyással, a melyet jónak lát épen akkor fel
használni.
Tegyük fel pld ., hogy azon reményben, miszerint vala
mely czikk ára emelkedni fog : arra határozza magát, hogy

nemcsak valamennyi készpénzét bele fekteti ebbe, hanem
még hitelbe is annyit vesz belőle a termelőtől vagy külföld
ről szállitótól, a mennyit csak azok véleménye szerint előle

gezhetni vagyonára . Ez esetben könnyen belátható ,miszerint

sokkal nagyobb hatással fog lenniaz árakra, mintha csupán
annyira szoritkozott volna vásárlásával, a mennyi valóságos

készpénze volt rendelkezésére, és oly keresletet támasztott
ez árúczikk iránt, a mennyit készpénze és hitele ér együtt
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véve ; s következéskép mind e kettőnek megfelelő arány
ban emelte feljebb az árakat. És e hatása meg van annak

még akkor is, ha amaz irott eszközök nem jöttek is létre,
melyeket a forgalmi jegyek helyettesitőiűl szoktunk te
kinteni, és ha ez üzlet folytán egyetlen váltó,vagy egyetlen bank
jegy sem lett is kibocsátva . A vevő – a helyett, hogy pusz

tán feljegyzési hitelre vásárolt : kibocsáthatott volna ugyanoly
mennyiségben váltókat is, vagy pedig megfizethetett volna
a javakért a bankártól e czélra kölcsönzött bankjegyekkel

is , - a midőn a vásárlást nem az eladónál levő saját hitelével,

hanem a bankár hitele segélyével eszközölné. És ha ez
eljárást választotta volna : (poly hatással lett volna az

árakra , mintha ugyanazon mennyiséget könyvbitelre vásá
rolta volna, – de nagyobbal nem , mivel maga a hitel, és
nem pedig annak egyik vagy másik alakja az , mely e te
kintetben az árakra befolyással van.

3 . $. A kereskedők azon hajlandósága, hogy összes

hitelöket, vagy legalább annak nagy részét felhasználva
vásárlási képességük növelésére , ez által nagyobb keresle

tet támasszanak az árak iránt: a nyereségre való kilátás
tól függ. Ha általában azon nézet van elterjedve, hogy va
lamely czikk ára , vagy a nagyobbodó kereslet, vagy a

kevesbbedő termelés, vagy a behozatalelé gördülő akadályok ,
avagy bármi más okok miatt valószinüleg emelkedni fog :

a kereskedők mindjárt hajlandók szaporitani készletöket,
hogy annál többet nyerhessenek majd az áremelkedésnél.

Már maga e hajlam

is befolyással van a várt eredmény,

t. i. az áremelkedés előidézésére ; és ha az emelkedés te
kintélyes és fokozatos : más nyerészkedők is vonatnak a
térre, a kik mindaddig mig az árak nem kezdenek alább
szállani: igenis hajlandók a tovább emelkedést hinni. Ezek

tehát tovább folytatván a

vásárlást, ujabb áremelkedést

,

140 . .
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eszközölnek , mig végre - habár eredetileg volt is valami
alap az emelkedésre , — a pusztán nyerészkedési czélból
vásárlók
mérvben
sult volt
veszik :

által oly magaslatra emelkedik az, hogy nagy
tulhágja azon alapokat; a melyek határaig jogo
az emelkedés. Egy idő mulva, midőn ezt észre
az árak megszünnek emelkedni; és azok , kiknek

ily áruik vannak, reálizálni kivánván nyereségöket, igye
keznek eladni azokat. Ekkor aztán az árak szállani kez

denek, 8. az eladó a piaczra siet, hogy a még nagyobb
veszteséget kikerülje ; de kevesen leven hajlandók a ha

nyatló piaczon vásárolni: az árak gyorsabban esnek , mint
sem emelkedtek . Azok , kik magasabb árakon vásároltak ,
mintsem a józan számitás megengedte volna, és a kiket a
fordulat előbb meglepett, mintsem eladhatták volna áruikat:
az ár-esés nagysága , és a birtokukban levő, vagy már meg
rendelt áruk mennyiségének megfelelő veszteségeket fog
nak szenvedni.
S mind e jelenségek oly társadalomban is megtörtén

hetnek, mely nem ismeri még a hitelt, mivel némely czikk
ára a nyerészkedők beavatkozása folytán mindenütt óriás
magasra emelkedhetik , s aztán ép

Ha azonban azon valami nem

ily gyorsan alászállhat.

léteznék , a mit hitelnek ne

vezünk : aligha történhetnék ez igy általában minden áru
czikkre nézve; mert ha minden vásárlásnál készpénzzel
kellene fizetni : nehány czikk emelkedő ára aránylag szo
katlan nagy mennyiséget vonna el a közönség kezén for
galomban levő péuzből ezen árúk piaczára, s következés
képen a javaknak valamely más osztályától yonatnék az

el, és igy azok ára azon mértékben szállana alább. Igaz
ugyan, hogy az igy támadt hézagot a forgalom gyorsabbo
dása némi részben még kipótolhatja ; és ily módon a kö

zönség pénze egészben vévé növekedik a nyerészkedési te
vékenység idején , mivel ilyenkor nem tartják azt sokáig
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magoknál, hanem azonnal tuladnak azon valamely csalogató

vállalat kedveért, a mint kezökhe kapták azt; – ez azon
ban nem valami sokra becsülhető, mivel, mig a pénz valódi
mennyisége ugyanaz marad, az emberek egészben - véve
nem

fordithatnak

sokkal többet az egyik tárgyra, mint a

mennyivel kevesebbet költenek a többiekre. Az azonban,
mi készpénzfizetés mellett nem történhetik

meg , könnyen

megtörténhetik a hitel kiterjesztése által. Ha az emberek

a piaczra menvén , oly pénzen vásárolnak, melyet még csak
ezután remélnek megkapni: ez uton nem egy korlátolt,
hanem egy határtalan alapra fektették vásárlási képességö
ket. Az ily módon támogatott nyerészkedés aztán számos
áruczikknél elhatalmasodhatik , a nélkül, hogy a többinél is
zavarná a dolgok rendes folyamát. De az is megtörténhe
tik , hogy minden áruczikkre nézve egyidejüleg jelenik az
meg. Könnyen képzelhető egy olyan eset, a midőn egy ra- .
gályos szédelgési lázban valamennyi kereskedő, – a he

lyett, hogy csak szokott megrendeléseit adná tovább is a
gyárosnak vagy a termelőnek, a kitől áruit szokta besze

rezni: annyit kezd azokból bevásárolni, a mennyit együttes
tőkéje és hitelé segélyével bevásárolhat. Ez esetben tehát min
denféle árak szintén roppantul emelkednének , még ha a pénz

mennyiségében semmiféle növekedés nem történnék is, és
semmiféle hitelpapirok nem jönnének is forgalomba, – csu

pán a könyv-hitelre való vásárlás terjesztetvén mind inkább
ki. Egy idő mulva aztán azok, kik vásároltak , eladni obajt- . .
ván áruikat: az árak ismét alá szállanának .

. .

Ilynemüek az u . n . kereskedelmi crizisek legfeltünőbh

esetei. Kereskedelmi crizis az, — mint szokták mondani —
midőn a nagyobb és kisebb kereskedőknek egy jelentékeny

része vagy valósággal nem képes kötelezettségeinek megfe
lelni, vagy legalább ily eshetőségtől fél. Az ilynemű általá
nos zavarok legközönségesebb oka az áraknak – azon ma
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gaslatról, melyre a nyerészkedési szellem által hajtattak

fel : — nagy mérvü és számos áruczikkre kiterjedő hirteleni
visszaesése . Némely események , melyek folytán az árak
emelkedését lehet remélleni, – a minők pld . uj külföldi pia

czok meg nyilta , vagy ép ezzel egyidejüleg több nagyon
elterjedt kereskedelmi czikk termelésében mutatkozó apadási
hajlam : – a nyerészkedésiszellemet több főhelyeken együttes
tevékenységre birja. Az árak emelkedvén, az ily tárgyak
birtokosai sokat nyernek, vagy nyerhetnének , ha eladnák
áruikat. A közhangulat bizonyos állapota mellett aztán a

hirtelen meggazdagodás ily példányai nagy számu utánzókra
találnak, és a nyerészkedési szellem nemcsak sokkal tulmegy
azon határon, a meddig az áremelkedésre való kilátás ere
deti okai folytán igazolható ez eljárás : hanem oly áruczik
kekre is kiterjed az, a melyek áremelkedésére nézve soha
sem léteztek ilyféle okok , - a melyek árai azonban , mihelyt
a speculatio veszi szárnyaira — hasonlóképen emelhetők .
És mindazok , kiket é ragály megkapott,' nemcsak hogy

sokkal meggondolatlanabbul használják fel hitelöket, mint
különben szokták tenni azt, hanem valóban sokkal több
bitellel is birnak, - mivel szokatlan nagy nyereségre látszanak
annak segélyével szert tenni, és mivel általában mindenkin
bizonyos könnyelmű kalandos gondolkodásmód ' vesz erőt,

mely arra birja az embereket, hogy ép ugy sokkal könnyeb
ben nyujtsanak hitelt a mint ők is könnyebben kapják azt

most, mint más időben, és oly személyeknek is megadják
azt, a kik épen nem jogositottak arra . Ily módon pld . ' a
bires 1825 -diki szédelgés alkalmával, valamint a jelen

században már több más alkalommal is , számos főbb keres
kedelmi czikk ára nagyban emelkedett a nélkül, hogy a

többinél árcsökkenés mutatkozott volna, ugy hogy valóság .
gal mondhatni, miszerint az árak általában mindenütt
emelkedtek.
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Ha aztán az ily áremelkedések után a visszahatás mieg
kezdődik , és az árak , habár eleinte csak az eladnikivánok túl

kinálata folytán is,hanyatlani kezdenek : akkora nyerészke
dési vásárlások is megszinnek ; ha azonban csak ez volna

a baj, akkor az árak csupán azon szinvonalra sülyednének ,
a honnan emelkedni kezdettek , vagy a melyen a fogyasztás

és kinálat állapota mellettmegállhatnának. Ilyenkor azonban
ennél sokkal alább esnek – mivel a mint akkor,midőn az
árak emelkedőben voltak , ésmindenki feltünőleg vagyonoso
dott, bármennyi hitelt is könnyen lehetett kapni : ép úgy
most, midőn mindenki szemlátomást pusztul, sőt némelyek

teljesen meg is buknak , még a legsolidabbaknak ismert czé
geknek is nehéz, csak annyi hitelt is kapni, a mennyihez

máskor meg voltak szokva, és a mi nélkül a legnagyobb kel
lemetlenségeknek vannak kitéve; mivel mindenik kereskedő
nek vannak teljesitendő kötelezettségei, és egyik sem érez
vén magát biztosnak afelől, hogy vagyonának azon részletei,
melyeket mások kezére bizott, használhatók lesznek -e a kellő
időben : senki sem örömest válik meg készpénzétől, vagy nem

könnyen engedi későbbre halasztani az őt illető

fizetés

teljesitését. E méltányolható aggodalmakhoz járul még né

mely rendkivüli esetekben az ép oly foku igazolhatlan bizal
matlanság, a minő tulságos volt az előbb általánossá lett
bizalom ; ilyenkor a pénztrövid időre bármily óriás kamatra

is örömest veszik , és a jószágot készpénz fizetésért csak
nem bárminő áron is készek oda adni, ugy hogy az árak
egy kereskedelmi válság idején ép annyira alább sülyednek
a szokott szinvonalon, a mennyivel magasabbra emelkedtek
ennél az előbbi szédelgési korszak idején, - e hanyatlás ép
úgy mint az előbbi emelkedés is, nem a pénz tekintetében
történt valami változásból, hanem csupán a hitelállapot vál
tozásából, vagyis azon körülményből származyan , miszerint

a hitel az előtt nagyon is kiterjesztetett, most pedig nagyon
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is megszorittatott, - habár teljes beszüntetésig sohasem fej
lődött is e baj.

. Azt azonban nem lehetne mintegy általános igazságul
felállitani, hogy a hitelmegszoritást, mely a kereskedelmi
crizisek jellemzője , annak szükségkép mindig valami rend

kivüli, vagy igazolhatlan kiterjesztése előzte volna meg ;
mert vannak oly esetek is , – a mire jó például szolgálhat
az ujabb crizisek egyike, t. i. az 1847-diki crizis is, - a
midőn a válságot nem előzte meg valami tulságos hitelkiter

jesztés vagy szédelgés , - hacsak a vasuti részvényekkel . ' .
üzött speculatiót nem

vesszük ilyennek , a mi, habár több

esetben eléggé szélsőségekbe csapongó volt is: mégis, mint
hogy legnagyobbrészt csak

annyi pénzzel folytattatott, a

mennyi a nyerészkedőnek rendelkezésére állott a veszteség ,
esetére, nem volt képes oly széles körre kiterjedő romlást .
vonni maga után, a minők az oly czikkek nagy árválto

zásaiból keletkeznek, melyekkel az emberek rendszeresen
kereskednek, és a melyekbe tőkéjök legnagyobb része van
fektetve. Az 1847-diki crizis a kereskedelmi tüneményeknek

egy egészen más osztályába tartozik . Megtörténik t. i. oly
kor-olykor, a körülmények olynemű összetalálkozása, mely

nek folytán a tőkének egy tekintélyes része elvonulni haj
landó azon kölcsön-piaczról, melyen azelőtt rendesen alkal

mazást szokott keresni. A körülmények ily összetalálkozása
volt az 1847-diki crizist illetőleg azon nagymérvü külföldre

szóló fizetések , melyeket a magas gyapot-árak mellett az
azelőtt hallatlan nagymérvü tápszer-behozatal tett szüksé

gessé továbbá ; az ország forgótőkéjének a vasúti részvé.
nyek befizetése és magoknak a vasut-társulatoknak kölcsö

nei által való újabb és újabb igénybevétele, a minek az
lett eredménye, hogy lassanként állandó tőkévé változott

az, és a jövőre nézve el lett zárva a forgalomtól. Minde
..

különféle fizetéseket tehát, mint ilyen alkalommal mindig
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be szokott az következni: a kölcsönpiacz érezte meg ; mert
habár a behozott élelmiszerek nagy része (jóllehet nem a

lagnagyobb része) a kormány kölcsönökből vásároltatott is :
mégis azon összegeknek , melyeket az egyes gabna- vagy
gyapot-kereskedők és vasuti részvényesek voltak kénytele

nek teljesiteni, vagy a máskor megtakaritott tartalékkész
letekből, vagy pedig az ép ezen czélra behajtott pénzekből
kellett kitelniök . Az első esetben a bankároknál elhelyezett
letétek lettek felhasználva, és igy a kölcsönpiaczot tápláló
készlet egy része vonatott el ; a második esetben pedig
vagy az értékpapirok eladása, vagy egyenesen kamatra

kölcsönzés által szintén az értékpiacz lett valósággal meg
támadva. A kölcsönök iránt ez igy meg-mègujuló ke
reslet , a rendelkezésre álló tőke megröviditésével együtt,
igen felemelte a kamatlábat, és a legjobb biztositékok kivé.
telével minden más esetben csaknem lehetetlenné tette a köl
csönzést. Igy aztán nehány czég, mely nem eléggé előrelátó
és hamis üzleti elvek alkalmazása által tőkéjét annyira le

kötötte, hogy ideiglenesen sőt néha hosszabb ideig is nem

volt képes használni azt : oly helyzetbe jött, hogy nem ren
delkezhetett többé azon folytonosan meg-megujitott hitellel,
melynek eddig fenállását köszönhette. Az ily czégek tehát

beszüntetvén fizetéseiket, bukásuk által magukkal rántottak
többé-kevésbbé más, velük üzleti összeköttetésben levő czé
geket is ; és – mint ily alkalmakkor történniszokott, – az álta

lános bizalmatlanság, melyet közönségesen panic-nak nevez .
nek : mind szélesebb körben kezdvén elterjedni, az 1825 -di
kihez hasonló pusztulást idézhetett volna elő a hitelviszonyok

ban, ha csaknem egészen véletlennek mondható körülmé
nyek , egy oly igen egyszerü de szerencsésen választott csil

lapitó szert (az 1844-diki bank -acta felfüggesztését) nem su

Stuart Mill. Nemzetgazdaságtan . III .
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gallottak volna a rémület (panic ) megszüntetésére, a minek
magában véve ily hatására nem is gondoltak . * )
!
:

. 4. S . Ha tehát a hitelnek általában ilynemü hatása van
az árakra , mint épen most jellemeztük azt : könnyen belát
ható , hogy ha a hitel egy bizonyos alakban nagyobb befo
lyással van az árakra , mint többi más alakjaiban, ez csak
onnan magyarázható, hogy a hitelüzletek megtöbbszörözése
általában nagyobb könnyüséggel vagy nagyobb bátorsággal
történhetik a hitel e bizonyos alakja által, mint a többiek
utján. Ha például a bankjegy vagy a váltó alakjában na

gyobb hatással van az árakra, mint könyvhitel alakjában :
ennek nem magoknak ez üzleteknek természetében rejlő valami
különbség az oka, — mert bármily módon létesüljenek is,
lényegileg mégis egyformák azok , – hanem az, hogy az
egyikből valószinüleg sokkal több van mint a másikból.

Ha a hitelt bankjegyek vagy váltók alakjában valószinüleg
nagyobb mértékben kasználják vásárlási eszközül, mint ha

pusztán könyv.hitel alakjában nyujtatik az : okunk van reá
ép ily mérvben nagyobb vásárlási képességet is túlajdoni

tani annak a piaczokon, mint ha csupán az utóbbi alakban

léteznék az, – de ennél semmi többet.
Azonban ugy látszik , hogy valami ilynemü különbség
mégis létezik . Magokat az egyes üzleteket illetőleg az ugyan
semmit sem változtat a dolgon, hogy valjon A egyszerü hi
. • * ) Lényegileg ugyanily okokból származtak , – habár nem fej
lődtek is egészen a crizisek magaslatára – az 1864-diki kereskedelmi
zavarok is, a midőn a magas árakon vásárolt külföldi gyapotért járó

nagy összegfizetések , és a bankok s más részvénytársaságok alaptő
kéibe történt nagymérvü befektetések , némely külföldi kormánynak
ép ez időre eső kölcsönmüveleteivel egyidejüleg oly rohamnak tet
ték ki a kölcsön -piaczot, hogy a kereskedelmi váltók leszámitolásánál

használtatni szokott kamatláb egészen 9 % -re emelkedett.
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telre vásárolja - e a jószágot B -től, vagy pedig váltóvalavagy
a bankártól kölcsönzött bankjegyekkel fizet azért, hanem
a különbség a dolgok későbbi folyamában rejlik ; mert ha
A könyv-hitelre vásárolta a jószágot : ez nem eléggé világos
és alkalmas módszer arra nézve, hogy B a saját hitele ki
terjesztésére felhasználhassa az A adósságát. Ez esetben
tehát mindössze is annyi hitellel fog birni, a mennyit a fize

tésképességéről uralgó vélemény megenged, mivel igy nem
kötheti le az A adósságát egy harmadik személytől köl
csönzött pénzért vagy vásárlott árukért biztositékul. Ha

azonban A egy ily összegről szóló váltót adott neki által:
ezt leszámitoltathatja , a mi épen annyi, mintha pénzt köl
csönözne az A és önmaga együttes hitelére ; vagy pedig a
vásárolt javakért fizethet vele , – a mi ismét annyi, mintha

ugyanazon együttes hitelre vásárolnák a jószágot. Mindenik
esetben tehát egy második hitel-mivelet is fordul elő , mely
az elsőre van alapitva , és a mely nem történhetett volna meg ,
ha az első üzlet váltóközvetités nélkül jött volna létre. Sőt

nem szükség, hogy az üzlet azzal már véget érjen , mert úgy
lehet, hogy a váltó még többször is kerül leszámitolás alá ,

vagy szolgál javakért fizetésiil, mielőtt maga beváltás alá
kerülne. Sőt azt sem lehetne tulajdonkép állitani, hogy a
váltó egymásután következő birtokosai – ha e váltó nem

lett volna kezökben, -- az által is elérhették volna czel
jukat, ha saját hitelökre vásárolták volna meg a jószágot
a kereskedőtől, mert meglehet, hogy nem mindnyájan hitelt

érdemlő személyek voltak, vagy pedig ugy lehet, hogy már
a legszélsőbb határig felhasználták hitelöket. Mindenesetre
akár pénzt, akár jószágot sokkal könnyebben kaphatni két . . .
személy hitelére, mint egyére, mert senki sem fogja állitani,
hogy épen oly könnyü egy kereskedőnek 10,000 ftot saját

hitelére kapni, mint egy 10,000 ftos váltót leszámitoltatni,
ha t. i. az elfogadó ismert fizetésképességü egyén . .
10 *

.

.
:
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Ha már most azt tételezzük fel, miszerint A a helyett,
hogy váltót adna magáról, C bankártól bankjegyekben köl

esönt veszen fel és ezzel fizet B -nek a jószágért : ugy ta
láljuk, hogy még nagyobb különbség lesz a kétféle mivelet
között. B - nek ez esetben még leszámitolóra sem lesz szük

sége, mert mig A váltója csak oly egyének által fogadta
tott volna el fizetésül, a kik hirből eléggé ismeretesek

A

fizetési képességével : egy bankár a közönség előtt általáno
san elismert hitellel bir ; annak jegyei tehát, legalább saját
hazájában , mindenkiáltal kész fizetésül fogadtatnak , a meny

nyiben egy törvénynyé lett szokásnál fogva a hankjegyek
ben történt fizetés teljes feloldással jár a fizetőre nézve ;
mig ellenben, ha váltóval fizetett : azon esetre, ha a válto
elfogadója nem találná azt beváltani a lejáratkor, még min
dig felelősmarad az adósságra nézve. B tehát minden bank

jegyét elköltheti, a nélkül, hogy ez által hitelét is lekötné egy
szersmind ; és mindazon könyvhiteli képesség , melylyel azelőtt

birt : sértetlenül fennmarad számára azon vásárlási képes
séghez, melyet a bankjegyek birása biztosit neki. Ugyanez

áll mindazon személyekre nézve is, a kiknek kezén e bank

jegy egymásután általmegy. Mert csak az első váltóbirto
kosnak A -nak, – aki hitelét arra használta , hogy a ban

kártól bank-jegykölcsönt nyerjen , – más vidékeken birt
hitele szenvedhet ez által rövidülést. Sőt még erre nézve
sem valószinü , hogy ez eredmény bekövetkeznék ; mivel,
habár észszerüleg és összes körülményeinek tökéletes isme

rete mellett azt lehetne is várni, hogy minden kötelesség,
melylyel már eddig magánbitele terhelve van,megfelelő mérv
ben kevesbiti jövőben hitelnyerési képességét : mégis gya.
korlatilag igen sokszor ép ellenkezőleg áll a dolog, és azon

tény, hogy valaki bizalommal viseltetett iránta, ép annak
világos jeléül tekintetik , hogy mások is bátran bizalommal
lehetnek fizetésképessége iránt. .
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Ugy látszik tehát, miszerint az árak emelését illetőleg
a bankjegyek

sokkal hatalmasabb tényezők

a váltóknál,

s ezek ismét a könyv-hitelnél. Abból azonban , hogy a hi
telnek egy bizonyos neme nagyobb mérvben használható,

mint a többiek : még nem következik , hogy valóban na
gyobb mérvben is fog az használtatni. Ha a kereskedelmi
viszonyok nem nyujtanak valamiingerlő kilátást arra nézve,
hogy nagyobb mérvü hitelbevásárlások történjenek : a ke
reskedők hitelképességöknek csak kis részét fogják felhasz
nálni; és arra nézve, hogy az általok használt részt a hitel
melyik alakjában fogják kivenni: csupán a kényelmességi

szempontok lesznek az irányadók. Mindaddig , mig a piaczi
viszonyok és a tőzsdei hangulat többekben azon kivánságot
nem gerjeszti fel, hogy szokatlanul kiterjeszszék hitelöket :
a hitel különböző alakjainak e jellemző sajátságai sem
fejlődnek ki. Egy oly személy hitele, a ki már elkönyvelt

adósságokkal a legnagyobb mérvben terhelve van : váltók
segélyével még mindig tovább, bankjegyek alakjában pe

dig még sokkal inkább kiterjeszthető ; és pedig először is
azért, mivel ez úton mindenik kereskedő képesitve

van

azon hitelből, melyet ő másoknak nyujtott, saját hiteléhez

még ujabb vásárlási képességet szerezni; másodszor pedig
azért, mivel egy bankár hitele , (a mely, hogy könnyebben

átszállitható és osztható legyen, ép ugy egyes bankjegyekre
különittetik el, mint midőn a nemes fémeket apró pénzda

rabokká alakitják,) a bankjegy egymásután következő bir
tokosainak megannyi uj vásárlási képességet kölcsönöz, és

igy azt, melylyel azok saját hitelök folytán már azelő :t is
birtak , ez úton megkétszerezik. Vagyis, hogy ugyanezen
tételt más alakban fejezzük ki : a hitelképességnek könyv

hitel alakjában történt egyszeri gyakorlása csupán egyszeri
vásárláshoz szolgál alapul; mig ellenben , ha váltó alkjában

jelenik az meg : a bitel ezen része megannyi külön vásár
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lásra szolgál eszközül, a hány különböző kézen , megy a
váltó keresztül ; a bankjegy pedig , melyet egy bankár ki
bocsátott: megfelelő vásárlási képességet nyujt a bankjegy
valamennyi egymásután következő birtokosainak , a nélkül,

hogy bármi kevéssé is kártékony hatással volna ezek saját
hitelének vásárlási képességére. A hitel teh it röviden szólva ,
tökéletesen ugyanazon vásárlási képességgel bir , mint a
pénz, és valamint a pénz nemcsak egyszerüen mennyiségé
hez aránylag, hanem a forgalom gyorsaságának megfelelő
mérvben van az árakra befolyással : ép igy történik

ez a

hitelnél is ; azon hitel tudniillik , mely egyik kézből a
másikba könnyen átszállitható : ez átszállitás könnyiségé
nek megfelelő mérvben , sokkal nagyobb befolyással van
az árakra, mint az, melylyel csak egy vásárlást lehet esz
közölni.

.

5 . §. A

hitel mindezen vásárlási képessége azonban

csak annyiban van az árakra befolyással, amennyiben ab

ból több vagy kevesebb rész használtatik fel; ennek hatása
tehát főként csak oly körülmények között lesz teljesen
érezhető, melyek a hitelhasználatnak szokatlan nagymérvű
kiterjesztését idézik elő. Ily körülmények között (tudniillik
az ugynevezett nyerészkedési korszakokban,) szerintem tehát
úgy látszik , hogy kétségtelenül áll, miszerint az árak na
gyobb emelkedésére lehet akkor kilátás, ha a spekulatióból
történt vételek bankjegyek segélyével eszközöltettek : mint

akkor, ha váltókat használtak e czélra , vagy pedig kivált
ha csupán könyvhitelre történtek

a vásárlások. E szabály

azonban sokkalkevesebb gyakorlati fontossággal bir ,mint első

pillanatra hajlandók volnánk talán azt gondolni;mivel a speku
lativ vásárlásokra tényleg a legtöbb esetben sem nem váltók ,
sem nem bankjegyek használtatnak , hanem csaknem kizárólag
· könyvhite lre történnek azok . „ Az angol bankhoz a váltóleszá
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mitolás kiterjesztéseért igen ritkán vagy talán sohasem is
folyamodnak azon korszakok kezdeténél, - úgymond an
e tárgyra nézve legtekintélyesebb iró , * ) — midőn az árúkkal

való nyerészkedés nagyobb terjedelmet kezd venni; és
ugyanez áll a többi bankokra nézve is, niert ez eljárás
eleinte , — habár nem kizárólag is, de legnagyubbrészint -

csak a különböző üzletágakban szokott tartamra szóló hitel
segélyévelkezdődik , minélfogva az illető felek nincsenek köz

vetlenül arra kényszeritve, hogy saját használható tőkéjökön
tul mindazt kölcsön vegyék , amennyire e czélból talán szük .
ségök van . S különösen igy van ez azon spekulativ vásár
lásoknál, melyek egy bizonyos helyen ismét eladási czélból
történnek. Ezek azonban rendesen csak kisebb részét képe
zik a hitelmiveleteknek . És az áremelkedések tekintetében

azon miveletek vannak jelentékenyebb befolyással, melyek
külföldi áruk behozatalára irányultak. Ilyenkor mindaddig ,
mig a körülmények kedvező

eredménynyel kecsegtetnek,

az illető vállalkozók rendesen nagy hitelnek örvendenek .
És ha ezek némelyike eladni kivánja is áruit: vannak ismét

mások, kik elég tőkével és hitellel rendelkeznek átalvenni
azokat ; és ha az események teljesen igazolják azon vára
kozást, melyet az ily spekulativ üzletekhez kötöttek , (tudni
illik elég alkalom van fogyasztási czélból történő eladásra ,
ha a befektetett tőkét ki akarják az árukból venni): ilyen

kor nem jelentkezik valami szokatlan kereslet a hitel fentar
tása végett kölcsönzendő tőkék iránt ; és csupán csak , ha

politikai események vagy kedvező időjárás vagy más vélet

len körülmények folytán a folyvást növekedő készlet már
túlhágja azon mennyiséget, a mennyire hozzávetőleg a
fogyasztóknak szüksége leend , és ennek folytán árcsökkenés

következik be : ekkor mutatkozik a tőke iránt nagyobb
. .

.

* ) Tooke? History of Prices, vol. XV. p . 125- 26.
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kereslet ; a midőn aztán a pénzpiacz kamatlába emelkedni
fog, és többen fordulnak az angol bankhoz leszámitolásért.“
Ugy hogy azt mondhatni, miszerint a bankjegyek és más
könnyen átadható értékpapirok szaporodása többnyire
nem

jár együtt a spekulatióval, hogy azt elősegitse, hanem

e tünemény főként csak akkor kezd szerepelni, midőn az
áradat már megfordult és nehézségek kezdenek jelentkezni.

Kevesen tudják, hogy a spekulativ üzletek , a folyó
pénz legkisebb növelése nélkül, csupán könyv-hitel alap

ján is mily roppant kiterjedést vehetnek. „ A tőkével és hi
tellel biró egyének vásárlási képessége - - ugymond Mr.
Tooke * ) — sokkal tulhaladja mindazt, a mit azok , kik gya
korlatilag nem ismeretesek a spekulativ üzletekkel, csak kép

zelni is képesek magoknak . . . . Oly egyének, kiknek va
gyoni képességök egy rendes üzletre nézve eleggé jó hirben
áll, és a kik ép ezért olcsó hitelt élveznek : ha vérmes
reményeket kezdenek táplálni azon czikkek áremelkedésére
nézve, a melyekkel kereskednek , és vállalataik folytán épen

kedvező körülményekkel találkoznak : tőkéjökhöz képest va

lóban óriás terjedelmű vásárlásokat eszközölhetnek .“ Mr.
Tooke néhány feltünő példával illustrálja ez állítását, me

lyek azt mutatják, hogy mily óriás vásárlási képesség , és
mily roppant áremelkedés eszközölhető a bankjegyek vagy

pedig váltók alakjában megjelenő hitel által. .
„ Azon első speculánsok között, kik a Chinával 1839-ben

kifejlett viszály következtében a thea -árak emelkedésére
számitottak : több füszer -kereskedő és thea-árús is találko
zott.

Az ezen

árúczikk

eladásával foglalkozó

üzletem

berek között általános hajlam mutatkozott mennél több kész
let beszerzésére , vagyis hogy egyszerre nagyobb mennyi

séget vásároljanak, mint a mennyi valószinüleg több hó
* ) Inquiry into the Currency Principle p. 79, 136 — 9.
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napig elég lenne vásárlóik szokott fogyasztásának kielégité
sére. Közülök azonban némely vérmesebb és vállalkozóbb

természetüek felhasználván azon hitelöket is, melylyel a
szállítóknál és nagykereskedőknél birtak : sokkal többet
vásároltak , mint a mennyi saját üzletök fogyasztására meg.
közelitőleg elég lett volna. Minthogy a vásárlások eleinte
világosan láthatólag és valósággal jogos, vagyis a szokott
üzleti határok között maradó igények kielégítésére törtentek :
az illetők kezdetben minden biztosítéknyújtás nélkül is
képesek voltak vásárlásaikat eszközölni, ; - holott azok, a

kikről tudva van, hogy csak speculátorok, ládánként 21 ft
biztositékot tartoznak fedezetűl letenni azon esetre, ha
azon közben , mig a készpénzfizetés ideje bekövetke
zik

(a mi ezen czikknél három hónap szokott lenni), va

lami árkülönbözet jönne létre . A nélkül tehát, hogy tőkéjök
vagy készpénzökből bármi alakban csak egy fillért is kiad
tak volna : tekintélyes mérvű vásárlásokat eszközöltek , és

aztán az igy vásárolt árúk egyrészének újra eladásánál kapott
nyereségből képesek voltak az ujabban vásárolt mennyiség
biztositékát fedezni, ha szükség volt erre, – a mi t. i.

akkor következett be, midőn a vásárlás terjedelme magára
vonta a közfigyelmet. Ily módon haladt a speculatio foly

vást emelkedő árak mellett (100°/ -re,sőt néha magasabbra
is felhágván az, csaknem egészen addig , midőn a készfize

tés ideje bekövetkezett ; és ha ezalatt a körülmények va
lóban ugy alakultak volna, hogy igazolva lett volna az egy
időben uralkodóvá lett vélemény, miszerint jövőre semmi
készlet nem fog érkezni : az árak még feljebb is emelked

hettek

volna, és semmi esetre nem hanyatlottak volna

vissza . Ez esetben

pedig

aztán a speculánsok , ha nem

nyertek volna is annyit, mint előre számitották : mégis csi

nos összegecskét tettek volna zsebre , a melyből aztán vagy
üzletöket terjeszthették volna ki még inkább, vagy egészen
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is visszavonulhattak volna attól, – ily módon való boldo
gulásukért az éleselműség hirnevére tevén szert.“
„ E helyett azonban az történt, hogy minden várak ozás

ellenére két vagy három theával terhelt hajó érkezett a meg
vámolás alá , és híre ment, hogy habár nem közvetlen angol

· hajókon is, de több szállitmány is utban van már. A készlet
tehát e speculánsok számitásával ellenkezőleg növekedett ;

mig másfelől a magasabb árak miatt a fogyasztás ugyan
ezen idő alatt

apadni kezdett. Mindennek következtében

erős visszahatás kezdett a piaczon mutatkozni, és a specu
lánsok képtelenek voltak másként eladni árúikat, hacsak oly
veszteségnek nem tették ki magukat, a mely miatt ismét
kötelezettségeiknek nem voltak képesek megfelelni, - - a mi

nek folytán számosan megbuktak közülök. Ezek közül em
· legettek egyet, a kinek

- alig levén 12 ,000 ftnál több tő

kéje , a mi szintén üzletébe volt berekedve, – több mint

80,000 ft. értékig 4000 láda theát sikerült összevásárolnia ,
a melyen aztán 160,000 ft veszteséget szenvedett.“

„ Az általam

felhozható második példa a búza-piaczról

van vévè, — 1838 és 42 között. Egy egyén , a ki terjedel

mes speculatiókba bocsátkozott, mint ügyeinek későbbi

megvizsgáltatásából kitünt, kezdetben alig 50,000 tőkével
birt, azonban szerencsés vételek , és a miiveletei alatt beál

lott kedvező körülmények folytán oly terjedelmes vásárláso
kat volt képes eszközölni, hogy a midőn a fizetést beszün
tette, adósságainak összege 5 – 6 millió forint között állott.

Sőt oly példákat is lehetne felhozni, a midőn egyáltalában
minden tőke nélküli egyének képesek voltak – mig t. i.

kedvezett a piacz kilátásaiknak , csupán hitelre szintén nagy- .
mérvü vásárlásokat eszközölni.“

És pectig nem kell felednünk , hogy ezen kevés vagy

épen semmi tőkével létesitett óriás vásárlások 1839 és 40
ben történtek, a midőn a pénzpiacz a legszorultabb helyzet
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ben volt, – vagyis a midőn az ujabb kifejezés szerint a
pénz leginkább szükében volt.“

Azonban habár a speculativ vásárlások legfőbb eszköze
a könyvhitel szokott lenni : azt sem lehet tagadni, hogy az
ily speculatió korszakában, ugy a váltók , mint a bankjegyek

mennyisége is növekedik . Igaz , hogy a mi a bankjegye
ket illeti, e növekedés ritkán áll be a szédelgés első sza
kaiban , mivel a bankároktól való kölcsönt

–

mint Mr.

Tooke helyesen megjegyzi, – nem vásárlási czélból szok
ták felvenni, hanem hogy az árúk eladása nélkül is teljesit :

hessék az illetők kötelezettségeiket,midőn a szokott fizetési
határidők már lejártak, azon magas árak pedig, a melyekre
számitottak , még mindig nem

következtek be : de a Mr.

Tooke által emlitett thea-speculánsok sem folytathatták volna

miveleteiket még tovább is a három hónapon tul, - mely
a szokott határidő ez üzletágban nyujtott hiteleknél, ha a bankároktól nem kaphattak volna előleget, a mit, ha
az áremelkedésre való kilátás még folytonosan tartott volna ,

valószinüleg meg is kaptak volna.
Minthogy tehát a bankjegyek alakjában nyujtott hitel

sokkal hatályosabb tényező az árak emelkedésére nézve a :
könyvhitelnél : ha határtalanul lehetne ezen eszközt hasz
nálni, ez által még inkább kiterjeszthető és fokozható lenne

a spaculativ áremelkedés, és igy a később bekövetkező
derout is nagyobb lenne aztán . De kérdés az, hogy minő
mérvü, és miféle fontosságot kell ezen lehetőségnek culajdo

nitanuk ? Legkönnyebben ugy jöhetünk tisztába e kérdés
sel, ha ugy teszük fel azt, hogy mily arányt tartanak a bank
jegyek a speculatió korszakában ' – nem ugyan az ország
ban létező összes hitel mennyiségéhez, hanem csupán a for

galomban levő váltókéhoz képest. Nagy-Britanniában az
összes váltómennyiség évenkénti átlaga többek véleménye
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szerint nagy mérvben meghaladja a 100 millió font ster
linget.* )

Nagy-Britannia és Irland összes bankjegyforgalma

ritkán haladja tul a 40.000,000 fontot, és a speculatió kor
szakában történő növekedés legfeljebb is 2 - 3.000,000 fontra

tehető ; de a mint fentebb láttuk, még e csekély összegre is
ritkán van előbb szükség, mint a midőn a speculatió elő

haladottabb állapotában a jelek oda mutatnak ,hogy az áram
visszatérőben van , és a midőn a kereskedők átalában már
*) A legmegbizhatóbb becslés e tekintetben a Mr. Leatham -é, aki
a kibocsátott váltóbélyeg hivatalos kimutatására fektette számitását, és
e szerint a következő eredményre jutott :

Az elhasznált váltóbélyeg

Évben

szerint Nagy-Britanniában
és Irlandban kibocsátott
váltók értéke

356. 153,409 font sterling

Átlag mindenik évben
egyszerre forgalomban

volt

89.038, 352 font értékü

1832
1833

383,659,585 ,

95.914 ,896 m

1834

379.155 052

94.788,763

1835
1836

405 .403,051

101. 350,762
121.485 ,868

485.943,473

1837

113.771,111 ,
455.084,445
465,504,041 ,
116 .376,010 ,
1839 | 528.493,842 ,
»
L 132. 123,460
„Mr. Leatham – úgymond Mr. Tooke – előadja azon módszert

1838

is , a mely szerint a bélyegkimutatásban foglalt adatok alapján ezen

eredményekre jutott ; és hajlandó vagyok elhinni, miszerint annyira
megközelitette ezekben az igazságot, amennyire csak a tárgy termé
szete megengedi azt.“ – Inquiry into the Currencey Principle , p . 26 ,
Mr. Newmarch (Appendix No. 39 to Report of the Committee on the

Bank Acts in 1857, és History of Prices, vol. VI. p. 587) czimű
munkájában kimutatja azon vélemény okait is, mely szerint 1857-ben
az összes váltóforgalom nem sokkal lehetett kevesebb 180.000,000 font
eterlingnél, és hogy néha 200.000,000-ra is felemelkedik az.
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inkább arra gondolnak , hogy a meglevő kötelezettségeik tel
jesitéséhez szükséges eszközökkel el legyenek látva, mint

sem e kötelezettségeik még kiebb terjesztéséhez ; mig ellen
ben a használatban levő váltómennyiség már a speculatió
legelső kezdetétől fogva folyvást nagy mértékben növekszik .
6 . §. Eléggé ismeretes, miszerint az utóbbi évek alatt
számos nemzetgazdász , sőt a közönségnek nagy része is a

bankjegymennyiség mesterséges korlátozását tekintette a
legsikeresebb eszköznek a nyerészkedési láz megakadályo

zására , vagy ha már megakadályozni nem lehet, legalább
korlátozására ; és e nézet jutott érvényre az 1844-iki Cur
rencey Act által a törvényhozás utján is. Vizsgálódásunk je
len állása mellett azonban, habár elismerjük is miszerint a

bankjegyeknek nagyobb hatása van az árak emelkedésére,
mint a váltóknak vagy a könyvhitelnek : azon nézet helyes
ségéről még nem volt alkalmunk meggyőződni, hogy e na

gyobb hatásnak volna valami szerepe azon áremelkedések
nél is , melyek a speculatió korszakában mutatkoznak ; kö

vetkezéskép
ezen egyetlen

arról sem

lehetünk meggyőződve, hogy az

eszközre alkalmazott megszoritásnak

akár

az áremelkedés korlátozására, akár az ezt követő derout

mérséklésére olymérvü hatása lenne, mint azt sokan haj
landók

hinni. Még kevésbbé fogadhatjuk el e nézetet ak .

kor, ha azt vesszük tekintetbe, hogy van a hitelmüvele
teknek egy negyedik alakja is, tudniillik a bankár-che
que, és átirás (t. i. a bankár könyveiben, a tételeknek egyik

egyén nevéről egy másikéra áthelyezése), amely minden
tekintetben megfelel a bankjegynek , – mivel ép oly könnyüvé
teszi a hitelkiterjesztést, és ép oly hatalmas befolyással lehet
az árakra . Mr. Fullarton ugyane nézetének ad kifejezést, *)
.

* ) On the Regulation of Currenceys p . 41.)
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midon azt mondja , miszerint „ az angol-bank jegyeinek ki
bocsátása által mindeddig semmi sem eszközöltetett olyan ,
ami bármely egyes egyén által ép ily sikeresen elérhető nem

lett volna, a ki valamely bankkal állván összeköttetésben,
mindenféle, öt fontnál nagyobb fizetéseit, e bankár cheque

jei által képes teljesiteni. Egy bank, a helyett hogy jegyeit
oda kölcsönözné valamely nagy vagy kis kereskedőnek,
számlát is nyithat annak számára , és az annak neve alatt
álló hitellapra jegyezheti az annak előlegezett összegeket, ha

t. i. előre megegyeztek egymással az iránt, hogy a keres
kedő semmi más alakban

nem fogja felhasználni ez össze

geket, mint az azok számára kibocsátandó bank -utalványok
alakjában , a kik részére egyes alkalmakkor fizetéseket kell

teljesítenie. Sőt az ismegtörténhetik , hogy e chequek ép úgy
kézről-kézre fognak járni, mint a bankjegyek , — habár leg
gyakrabban ugy intéztetik el a dolog, hogy az, kinek a che
que kezébe jut : saját bankárjának fizet azzal, és ha ujra
van pénzre szüksége, uj cheque kiállitását kéri attól.

. . És ebből azt lehetne következtetni, hogy mivel az ere
deti cheque fizetés gyanánt csakhamar ismét visszakerül, —

midőn aztán vagy bankjegygyel vagy érczpénzzel kell azt
beváltani: ezért megfelelő mennyiségű bankjegyet vagy ércz

pénzt kell készen tartani az adósság végleges törlesztésére .
A dolog azonban még sem igy áll, mert megtörténhetik,
hogy azon egyén, kire a cheque átruháztatott : ugyanazon
bankárral áll összeköttetésben , és igy a cheque ismét azon

bankhoz tér vissza, mely által kibocsáttatott. S a vidéki
bankoknál gyakorta

igy is történik ez, a midőn tehát

senimi készpénzfizetésre

nincs szükség, hanem

csupán a

bankár könyveiben történő átirás is elegendő az üzlet teljes
befejezésére. Ha azonban a chequet valamely más banknál
használják fizetésül : az nem fog azonnal beváltás alá ke
rülni, hanem más bankok hasonértékü chequejei által egyen

.
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littetik ki, és oly helyeken, hol a körülmények kedvezők
a bankár hitele általános kiterjesztésére : azon bankárnak ,
ki több hitelt nyujtott, és ennek folytán nagyobb mennyisé
gü chequejei vannak forgalomban , – más bankároktól
szintén több chequejei lesznek , és igy csupán a különbség
kiegyenlitésére szükséges készpénzt vagy bankjegyet kell

készen tartania, – a mely czélból pedig az előrelátó ban
károknál szokásban levő tartalék , mely kötelezettségeik egy
harmadával ér fel, mindig elegendő szokott lenni. Ha a
hitelkiterjesztést saját bankjegyei kibocsátása által eszkö
zölné is : a szokásos tartalékot érczpénzben vagy az angol
bank jegyeiben ez esetben is mindig készen kellene tarta

nia , ugy hogy – mintMr. Fullarton megjegyzi, – bármely
bank ép ugy megkönnyitheti a hitelkiterjesztést chequejei
forgalma által, mintha bankjegyek alakjában eszközölné azt.

A bankárkönyvekben történő átirás általi hitelkiter
jesztésnek tehát mindazon hatása meg van az árakra , me
lyeket a bankjegyek általi hitelkiterjesztésnek tulajdonitot
tunk . Valamint egy 20 fontos bankjegy , melyet valakinek
fizetésül átaladtunk , a hitelre épitve 20 fontnyi vásárlási
képességet kölcsönöz annak még saját hitele mellett: ép igy
ugyanez történik , ha

chequkel fizettünk is neki; mivel, ha

bár magával e chequkel nem

vásárolhat is valamit, saját

bankáránál készpénzért beválthatja azt. Minthogy tehát azon
eljárás, miszerint egy kicserélt és beváltott pénztárjegyért
ujat állitsunk ki, ép annyiszor ismételve megujitható , a
hányszor egy bankjegygyel lehet vásárlást eszközölni : ebből
az következik , hogy a chequek is ép oly hatással vannak
a vásárlási képesség növelésére, mint a bankjegyek . Maga
az eredeti kölcsön vagy hitel, melyet egy bankár üzletfelei
inek nyujt, mint vásárlási eszköz, lényegileg ép úgy meg
sokszorosodik , a midőn azon egymásután következő egyé
nek kezén keresztül megy, a kiknek e hitel egyes részei
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kiosztattak : a mint a bankjegy vásárlási képessége meg
többszörösödik

azon egyének száma által, a kiknek kezén

az megfordul, mielőtt a kibocsátóhoz visszatérne.
Mindennek figyelembevétele nagymérvben csökkenti
azon hatások fontosságát, melyeket a kereskedelmi válságok
enyhitésére nézve az oly felszines intézkedéseknek tulajdo
nitottak, mint az, melyre oly nagy sulyt fektettek az utóbbi

időkben , — t. i. a bankjegy kibocsátási jognak mesterséges
rendszabályok általi korlátozása.* ) Valamint e korlátozás
mindenféle következményeinek vizsgálatát, ép úgy az ellene
és mellette felhozható okok méltatását is azonban akkorra
kell halasztanunk , a midőn a külfölddeli kereskedelemről
és a nemesfémek nemzetközi forgalmáról fogunk szólani.
Jelenleg csak az árak általános elméletével van dolgunk, a
melynek a különböző hitelalakok különböző befolyása egyik

lényeges alkatrészét teszi.
7. §. Sokat vitatkoztak, és sokféle okokat felhoztak

már azon kérdésben , hogy t. i. valjon a hitel mind e kü
lönböző alakjai, s ezek közül különösen a bankjegy pénz
nek tekintendő-e ? Ez azonban annyira pusztán szavak
feletti vita , hogy aligha volt érdemes elő is hozni , és
talán némelyeknek nem kevés fáradságba kerülne meg
érteni, hogy miért tulajdonitottak oly

nagy fontosságot

e kérdésnek , ha nem lett volna nehány tekintélyes
iró , a ki — még mindig ragaszkodva azon tanboz, mely
a társadalom és nemzetgazdaság első gyermekkorától fogva
* ) E tételek teljes megérthetésére szükséges tudnunk , miszerint

Stuart Mill szemei előtt főként az angol viszonyok lebegtek , a hol
mint tudjuk, kivált 1844-ig majdnem teljes bankszabadság leven, a
nagyszámú bankházak által kibocsátott bankjegyek oly hatással voltak
a kereskedelemre, a mely ismeretlen a bankjegy – monopoliummal biro
A fordito .
államok polgárai előtt.
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folyvást uralkodó volt, miszerint átlag véve az árak
mindig a pénz mennyiségének az áruczikkekhez való
arányától függenek : azon következtetés támogathatása
czéljából, miszerint csupán

a bankjegy a hitelnek azon '

alakja mely valami befolyással van az árakra, — nagy
fontosságunak nem tartotta volna azon nézet bebizonyi
tását, hogy a hitel minden más alakja kizárásával csupán
a bankjegy tekinthető pénznek . Ma azonban már mindenki

előtt világos, hogy az árak nem a pénz, hanem a vásárlás
mennyiségétől függenek . A bankárnál elhelyezett pénz, me
lyet épen nem , vagy legalább nem árú vásárlási czélra hasz
nálnak : épen úgy semmi hatással sincs az árakra, mint a
nem használt hitel. Azon hitel, mely árúk vásárlására hasz

náltatik , époly befolyással van az árakra, mintha valóságos
pénz volna az ; következéskép a pénz és hitel, az árakra
való hatásukat illetőleg, tökéletes egyformáknak vehetők ;

és igy az is teljesen mind egyre megy, hogy valjon a bank
jegyeket ezek egyikével vagy másikával sorozzuk -e egy
osztályba.

Minthogy azonban az osztályozási kérdés már egyszer
előkerült : helyesebbnek látszik , ha meg is felelünk reá .

Annak oka, hogy miért tekintik a bankjegyet pénznek :
azon körülményben rejlik , hogy részint törvény, részint szo
kásnál fogva azon – az érczpénzzel közös sajátsággal lett az
felruházva , hogy valamely üzletnél használtatása által azon ,

iizlet teljesen bevégzettnek tekintetik ; mig az adósságátru
házás semmi más nemének nincsen meg ezen kiváltsága.

Az első megjegyzés , melylyele tárgynáltalálkozunk,az,hogy
e felfogás szerint tehát legalább a magánbankok jegyeinem
tekinthetők pénznek, mivel egy hitelező sem kényszerithető
adósságfizetéseül elfogadni azokat. Ha elfogadja : akkor
kétségkivül be lesz fejezve az üzlet ezáltal; de e felfogás

szerint egy vég posztó , vagy egy akó bor átadása által is
.

Stuart Mill. Nemzetgazdaságtan. II.

11
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mindig befejezhető volna az, -- de a mely tárgyak egyik ét

sem tekintik azért pénznek . A pénz lényeges kellékének az
látszik lenni, hogy törvényes fizetési eszközül legyen elfo
gadva. A beválthatlan papirpénz, mely törvényes fizetési
eszközül van elismerve, általában mindenütt pénznek te .
kintetik , s a franczia nyelvben ennek megjelölésére hasz
nált papier -monnaie kifejezés valóban a beválthatlanságot
jelzi, mivel a beváltható papirpénz egyszerüen billets à por

teur-nek neveztetik . Csak az oly esetekben mutatkozik te
hát ez értelmezésnél valami nehézség , minő az angol bank
jegyeinél fordul elő , mivel e jegyek mindenkire nézve törvé
nyes fizetési eszközül vannak elismerve, csupán magára az
angol bankra nézve nem , - a midőn t. i. ennek magának

kell valami fizetést teljesitenie. Az angol bank jegyei tehát
a vevőre nézve kétségkivül befejezik az üzletet, mert ha
e jegyekkel már egyszer teljesitett valamely fizetést: semmi

esetben nem kényszerithető ujra ismételni azt. Azt azonban

megvallom , nem vagyok képes belátni, hogy az eladot ille
tőleg miként tekinthető az üzlet ez által befejezettnek , mivel

ha közelebbről megvizsgáljuk a dolgot, ugy fogjuk találni,
miszerint ez csak azon feltétel alatt fogadta el a jegyeket

az eladott czikkek árába, hogy az angol bank teljesiteni is
fogja fizetési igéretét. Mert egy oly eszköz, mely minden
értékét is elveszitheti egy testület fizetésképessége által:
semmikép nem vehető azon értelemben pénznek , a mely
értelemben a pénz a hitellel állitatik ellentétbe ; – mivel e
szerint vagy nem pénz az , vagy pedig pénz és hitel is egy
szersmind, és legczélszerűbben pénzzé alakitott hitelnek
volna nevezhető , mellyel ellentétben a hitel többi más alak

jai valami olyannak tekinthetők , mint a rúd alakban levő
nemes fém a pénzzé vert fémhez képest .

8 . § . Némely nagytekintélyü irók a hitel más alakjai
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mellett nagyobb befolyást kivántak az árviszonyokat ille
tőleg a bankjegyeknek tulajdonitani annál, mint a mennyit
nekünk okunk van elismerni, — az általok kivánt megkülön
böztetés nem csupán fokozati, hanem minőségbeli levén. S
ez irók azon tényre fektetik e megkülönböztetést, misze
rint eredetileg minden

váltó, cheque, valamint a könyv

hitel is arra van rendeltetve, hogy

vagy érczpénzzel vagy

bankjegyekkel váltassék be, a minthogy utóljára valósággal
igy is történik az. Az érezpénzzel együtt a forgalomban levő
bankjegyek képezik tehát azon alapot, melyen e tekintélyek

szerint a hitel minden más alakjai nyugszanak : és igy a
felépitmény csak az alaphoz mért illő arányban történhetik ,

- a mennyiben t. i. a bankjegyek mennyiségétől függ a hitel
minden más alakjainak mennyisége is. Vagyis a mint ők
látszanak azt gondolni: mennél inkább szaporodik e bank
jegy, annál inkább szaporodik a váltók s chequek általi fizetés ,
és ugy hiszem a könyvhitel is ; és hogy a bankjegy kibo

csátás korlátozása által szerintök ennek közvetlen követ
kezményeként a hitel többi alakjai is hasonló korlátozást
fognak szenvedni. Én azt hiszem , hogy ez irók nézetét he
lyesen adtam elő , habár sehol sem találtam ezeknek okait

oly világosan kifejtve , hogy teljesen biztosnak érezhetném
magamat a felől, miszerint csakugyan helyesen fogtam

fel

őket .

Az megtörténhetik ,hogy eszerint ha egy vagy más helyen
több vagy kevesebb bankjegy van forgalomban : ugyanott
általában (habár nem kivétel nélkül) a hitel többi alakjai

is nagyobb vagy kisebb mérvben fordulnak elő,mivel ugyan
azon körülmények , melyek a hitel egyik alakjának növeke
dését eszközölnek , a többi más hitelalakoknál is szaporo

dást idéznek elő ; – de azt nem hihetem hogy az egyik
ben történt változás oka lehetne a többinél történőnek. Ha
azon feltevésből indulunk ki, — amint hiszem , hogy bár el
11 *
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hallgatva, de valóban igy is történt az, — hogy az árak az
érczpénz és bankjegyek együttes hatása általszabályoztatnak ,
akkor kétségkivül a most emlitett következtetésre fogunk
jutni, mivel a szerint, a mint az árak magasabbak vagy ala
csonyabbak fognak lenni: ugyanannyi áru vásárlására több

vagy kevesebb váltó, cheque vagy könyvhitel fog kiván
tatni. Azonban mindenekelőtt még maga e feltevés, vagyis
az egész okoskodás alapja is bebizonyitást igényel.

És ha e feltevést félrevetjük, nem

.

tudom mi

ként lehetne ugyane következtetésre eljutni; mert azon
hitel, melyet valakinek saját üzletfelei nyujtanak , nem

az ugyanakkor forgalomban levő érezpénz vagy bankjegy
mennyiségétől, hanem azon bizalomtól függ , melylyel az ille .

tőnek fizetésképessége iránt viseltetnek ; és ha valami álta
lános körülményre is tekintettel vannak ez eljárásnál :. az

olyankor szokott megtörténni, midőn a kölcsönpiacz nyo
masztó állapota mellett magok sem lehetnek biztosak a fe
16l, hogy valjon képesek lesznek- e megkapni azon hitelt,
melyre számitásaikat épiteni szokták . És még ekkor is in
kább a pénz- piacz általános állapota , nem pedig a bankje
gyek mennyiségeaz, a mire tekintettel vannak, a nélkül, hogy
valami előre megállapitott elmélet szerint járnának el.

De legyen elég annyi a hitel-nyujtási készségről. A mi
pedig a kereskedőnek a hitel-használat iránti készséget illeti :
ez annak a nyereségre való kilátásától vagyis az iránti vé
leményétől függ, hogy minő árakon fogja eladhatni áruit,

- a mi ismét vagy a már folyamatban levő áremelkedések
vagy sülyedésektől vagy pedig a kinálat és fogyasztás jövőbeli
arányára vonatkozó itéletétől függ . A midőn egy kereskedő

többet vásárol, mint a mennyinek azonnal kifizetésére ele
gendő fizetési eszközei vannak , és azon kötelezettséget vál
lalja magára, hogy egy előre meghatározott időben fizetni
fog : az mindig azon reményben teszi azt, hogy vagy már
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ezen idő alatt szerencsésen le fog bonyolittatni az üzlet,
vagy pedig többi más üzletei jövedelméből akkorra már

elegendő pénzzel fog rendelkezhetni. E remény teljesülte

azonban az áraktól függ, nem pedig csupán a bankjegy
forgalom mennyiségétől. Kétségkivül azt is meg fogja már
jó eleve fontolni, hogy azon esetre, ha reményei netalán nem
teljesülnek, hová fog fordulni ideiglenesen kölcsönért, a
melyből képes legyen a legroszabb esetben is teljesiteni

kötelezettségét. Egyfelől azonban azon több vagy kevesebb

nehézség meggondolása, – mely a zavarból kimenekülése
idején ellene tornyosulhat, – igen csekéiy erővel látszik

birni arra nézve, hogy valami jelentékenyebb akadályul
szolgáljon egy oly korszakban, melyet az élénkebb vállal
kozási kedv korszakának vettünk feltevésünkben ; és épen

oly személyekre nézve áll ez, a kik annyira biznak üzletük
sikerültében , hogy a nélkül is belebonyolódnak a

specula

tióba, hogy biztos eszközeik voluának a kimenekülhetésre.
Másfelől pedig azon bizakodásuk , hogy szerencsétlenség
esetén ki fognak szabadittatni a kellemetlen helyzetből: az

én felfogásom szerint főként saját személyes hitelök felőli
véleményökön alapszik , - habár némileg talán, nem ugyan
a forgalomban levő pénz mennyiségére, hanem

a kölcsön

piacz általános állapotára is vannak bizonyos tekintettel.

Jól tudják , hogy kereskedelmi crizis esetén nehéz lesz köl
csönt kapniok , de ha valószinünek gondolnák , hogy keres
kedelmi válság fog bekövetkezni, mielőtt áruikat eladhatuak :

nem is bocsátkoznának speculatioba. Nem kétlik , hogy ha csak
az általános hitel valami nagyobbmérvü megszoritása nem

áll be, mindig fognak kapni annyikölcsönt, a mennyire fel
tétlenül szükségük van,

feltéve t. i , hogy saját ügyeik

állapota ép ez időben elegendő kilátást nyujt a kölcsönző

szemében arra nézve, miszerint a kölcsön vissza is fog
fizettetni.

KI
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XIII. FEJEZET.
A BEVÁLTHATLAN PAPIRPÉNZ.
1. g . Miután a tapasztalat azt mutatta , hogy egy da

rabka papir, melynek magában véve semmi értéke sincs ,
csupán az által, hogy rajta azon írott igéret áll, miszerint

egy bizonyos számú francot, dollárt, vagy fontot képvisel az,
mint ilyen forgalomba is hozható, és :: indazon előnyökkel
is járhat a kibocsátóra nézve, a melyekkel maga azon ércz

pénz járt volna, a melyet képviselni van az rendeltetve :
a kormányok – azon gondolatra jöttek , hogy igen nagy
szerencse lenne, ha mindezen előnyöket megszerezhetnék

magoknak , azon kötelezettségtől is felmentvén magokat, a

minek az ily pénzjegyeket kibocsátó magán egyének alá
vannak vetve, hogy t. i. ha a jegy előmutatója kivánja az

általa képviselt értéket, ki is kelljen szolgáltatniok. Elha

tározták tehát megtenni a kisérletet, hogy valjon nem sza
badithatnák -e fel magokat ezen kellemetlen kötelezettség
alól, és nem eszközölhetnék -e ki, hogy egy darab papir
egy fontnyi érczpénz helyett circuláljon , - csupán az által,
hogy egy fontnak neveznék , és az adófizetésnél ilyenül el

fogadni igérnék azt. És (mint a tapasztalat mutatja ) oly
nagy befolyása van csaknem minden megállapodott kor
mánynak a közvéleményre, hogy általában sikerült e czél

elérése ; és azt hiszem , hogy mindenütt is sikerült ez egy

ideig , és csak akkor veszitették el a kormányok kezökből
a hatalmat, midőn a legflagransabb visszaélések által gya
nussá tették azt.
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A felvett esetben a pénz szerepét egy oly más tárgy
teljesiti, mely csupán a kölcsönös megegyezésből nyeri e
szerep teljesitésére való képességet. E megegyezés azonban tel

jesen elegendő eképesség átruházására ,mivel arra nézve,hogy
valaki valamely tárgyat, – és pedig tetszés szerinti érték

ben, – pénz gyanánt elfogadjon : semmiegyébre nincs szük
ség, mint a felől való meggyőződésre , hogy azt ily érték
ben tőle is

el fogják mások fogadni. Az egyetlen kérdés

tehát csak az, hogy mitől függ az ily forgalmi jegyek ér

téke, mivel ez esetben nem lehet,mint az aranynál vagy az
ezüstnél (vagy a tetszés szerint ezekért becserélhető papir
pénznél), a termelési költséget venni alapul.
Azt azonban fentebb már láttuk , hogy azon tényező,
melytől a tárgyak értéke közvetlenül függ : még a nemes
fémekre nézve is csupán azok mennyisége lehet. Ha e meny .
nyiség, a helyett hogy mint jelenleg, a nyereség és veszte

ségre való kilátásból származó rendes kereskedelml indo
koktól függ , valamely hatóság tetszésétől volna függővé
téve: akkor az érték is ezen hatóság légyen szavától s nem

pedig a termelési költségtől függene. Azon papirpénz meny

nyisége, mely nem váltatik be érczczel ha az előmutató
ugy kivánja : ép ily tetszés szerint szabályozható, – különösen
akkor, ha a legfobb állam -hatalom a kibocsátó , s követke
zéskép az ily papir pénznek értéke is tetszésétől függ.
Tegyük fel pld ., hogy egy oly országban, melynek
az előtt csupán érczpénze volt : egyszer csak a forga
lomban levő érczpénz mennyiségének fele értékeig hirtelen

papirpénz bocsáttatik ki, – és pedig nem is egy bank fel
állitása által, vagy pedig kölcsön alakjában , hanem köz
vetlenül maga a kormány által a tisztviselők fizetése és
árúk vásárlása végett. A pénz tehát hirtelen felényivel meg

szaporodva,mindenféle tárgy árai emelkedni fognak, és igy a
többi között az aranyból és ezüstből készült tárgyaké is ;
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és egy unczia arany feldolgozott állapotban többet fog érni,
mint egy unczia arany állapotban, — és pedig nemcsak annyi
val a mennyi a munka érték különbségeért megfelelő kár
pótlás lenne . Ez esetben tehát az érczpénznek ipari tár

gyakká alakitás végett összeolvasztása jövedelmező foglal
kozás lesz mindaddig , mig csak ez uton annyi arany nem

. . vonatik ki a forgalomból, mint a mennyi érték adatott ahoz a pa
pirpénz kibocsása által. Ekkor aztán az árak ismét oda

fognak

visszasülyedni, a hol azelőtt állottak, és semmi

más változás sem lesz tapasztalható ,mint az, hogy az ércz
pénz helyét most félig papirpénz pótolja a forgalomban. -

.

Tegyük fel már most, -hogy másod izben is bocsájta

tik

ki ily papirpénz : akkor is a tüneményeknek ugyan

azon sora fog ismétlődni, és igy tovább
nem az érczpénz egészen eltünt, vagyis mig
értékü érczpénzt is helyettesitő papirpénz
ki, – a mi ha nem történik meg, annyi

mindaddig , mig
a legcsekélyebb
nem bocsáttatik
érczpénz fog a

forgalomban megmaradni, a mennyi az aprósabb fizetésekre

épen szükséges. Másfelől az ékszerészeti czélokra , rendelke
zésre álló arany és ezüst mennyiségének növekedése
némileg lejebb szállitja egy ideig ezen czikkek árát,

és ez esetben még ha épen annyi papirpénz lett is kibo

csátva, a mennyi ércz volt az előtt a forgalomban : mégis
annyi érczpénz visszamarad abban, a mennyi arra meg
kivántatik , hogy a pénz értéke az ékszer árúk csökkent

értékének megfelelő alacsony szinvonalon tartassék . Ha
azonban az éicz értéke ilymódon

a

termelési költségnél

alábbra szállott : a bányákból való szállitás csökkenése
vagy épen teljes megakadása azt fogja eszközölni, hogy a
fémpusztitás szokott tényezői utján elfogyasztatván a fe
lesleg, az ércz ugy "az ékszerek , mint pénz alakjában is
vissza fogja kapni természetes értékét. De ez esetben , mint

általában máskor is, mi azon feltevésből indultunk ki, hogy
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saját érczbányákkal bir az illető ország, és nem áll más
országokkal kereskedelmi összeköttetésben ; mivel ha kül

földi kereskedelemmel bir : akkor a papirpénz-kibocsátás
által feleslegessé lett ércz sokkal hamarabb

eltünik

a

forgalomból.

A papirpénz hatása egész ezen pontig lényegileg mit
sem

változik : akár beváltható legyen az érczpénzre, akár

nem ; s a beváltható és a be nem váltható papirpénz kö
zötti különbség csak akkor lesz érezhetővé, midőn már

egészen kiszoritotta az érczpénzt a forgalomból, és teljesen
helyettesitőjévé lett annak . S tegyük fel most, hogy midőn
az arany és ezüst egészen eltünt, és ugyau oly mennyiségü
papirpénz foglalta

elhelyét : még egy

ujabb rendbeli

kibocsátás következik . Ez esetben a tünemények ugyanazon

sora ujra kezdődik , az árak ismét emelkednek, s igy a
többi közt az arany és ezüst tárgyak árai is, és ujra ke.
resni fogják az érczpénzt, hogy beolvaszthassák azokat.

Most azonban már nincs ércz a forgalomban ; de ha a pa
pirpénz beváltható, még mindig kapható az a bankjegy
kibocsátóitól a

visszaszolgáltatott

jegyek

kicserélésénél.

Minden ujabb bankjegy tehát,melyet azután még forgalomba
próbálnak hozni, midőn az arany már teljesen eltünt: vissza

kerül a kibocsátóhoz, hogy arannyal váltassék be, és a be
váltható papirpénzből nem sikerül oly mennyiséget megtar

tani a forgalomban , hogy annak értéke alantabb álljon az
általa képviselt arany értékénél. De nem igy van ez a be
válthatlan papirpénzzel, mert ennek szaporitását semmi sem

korlátolhatja , hacsak a törvény nem akadályozza azt, s a
kibocsátó ad infinitum növelheti azt, ez által mindinkább
csökkentvén annak értékét, mig az árakat ugyanily arány
ban mipd magasabbra emeli.
·
Egy ily hatalom tehát - bárki legyen is azzal felru

házva, – elviselhetlen bajjá nőheti ki magát. A forgalmi
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jegyek értékének bárminő változása káros hatásu a forga
lomra , mert ez által a már meglevő szerződések és jövőre

alapitott remények zavartatnak ; és e tekintetben a válto
zásra való kilátás minden hosszabb időre szóló pénzügyi
miveletet felettébb bizonytalanná tesz. Az pld ., a ki ma
egy 1000 ftos évi járadékot vásárol, vagy akar eladni:
igy nem tudhatja , hogy valjon nehány év mulva nem fog-e
az 2000 ftot érni, vagy pedig ugy lehet, hogy csak 500

ftot ér. Bármily nagy legyen is azonban e baj, ha csak a
véletlentől függ is : még sokkal nagyobb lesz az akkor, ha

csak egy nehány egyén vagy akár egy szükebb körű testület
tetszésétől fog az függeni, a kiknek különböző okoknál fogva
érdekökben állhat a vagyonérték mesterségesen előidézett
ingadozása, és a kiknek minden esetre nagyon érdekök

ben, áll annyi papirpénzt kibocsátani, a mint csak lehet,
mivel már ez magában véve nagy jövedelemforrás reájok
nézve, — hogy azon körülményt ne is emlitsük, miszerint a
kibocsátóknak közvetlenül érdekökben állhat (s azon eset
ben ha maga a kormány a kibocsátó , mindig igy is van
ez,) a pénzértékének csökkentése, mert ez azon eszköz,
melyen saját adósságai, t. i. az állampapirok megvásá
roltatni szoktak .

2 . §. Azon czélból tehát, hogy a forgalmi jegyek ér
tékében történhető bármely szántszándékos változástól, sőt
a mennyire csak lehet, még az egyes esetleges ingadozá
soktól is biztositva lehessünk : a forgalmi jegyek mintájaúl
minden mivelt államban azon arúczikket fogadták el, mely
a köztapasztalat szerint a legkevesebb áringadozásnak van

alávetve, — t. i. a két legnemesebb fémet ; és soha nem en
gedhető meg oly papirpénz, melynek érteke nem

egyeztet

hető össze ezzel. S ez alapelvet valóban sohasem tévesz
tették szem elől még azon kormányok sem , melyek a leg
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nagyobb visszaéléseket követték el a beválthatlan papirpénz

kibocsátási joggal. Mert habár (a mint legayakrabban tör
ténni szokott), nem nyilatkoztatják is azon szándékukat,

hogy valamikor jövőben érczpénzért fogják azt beváltani:
annyit legalább mégis megtesznek, hogy az általok kibocsá
tott papírokat az érczpénz nevével látják el, a miben azon
félremagyarázhatlan, ámbár gyakran csalfa szándék nyilat

kozik , hogy az érczpénznek megfelelő értékben akarják
azokat fentartani, – a mi magában véve, még a bevált

hatlan papirpénznél is nem épen kivihetetlen ; mert habár
hiányzik is ennél azon önszabályozó készülék , mely a pa
pirpénzre nézve a beválthatóságban rejlik : de egy világos

és kétségbe vonhatlan jel létezik

arra nézve, hogy azt

meglehessen itélni, valjon a forgalmi jegy vesztett-e értéké
ből, és pedig mennyit ? E jel a nemes fémek árában rejlik .
A midőn a papirpénz birtokosai nem kérhetnek érczpénzt
érette, hogy aztán összeolvasszák azt, és a midőn semmi
ércz nem maradt már a forgalomban : a rud -ércz értéke ép
ugy ingadozik mint bármely más tárgyaké ; és ha maga
sabban áll az a pénzverdei árnál, vagyis

ha egy unczia

arany, melyből 3 font 7 shilling s 101/2 penny értéket lehet
verni, 4 vagy épen 5 fontért adatik el papir pénzben : a

papirpénz értéke ép annyival sülyedt névlegés értéke alá ,
mint a mennyi e két fentebbi tétel közötti külömbség . Ha

tehát a beválthatlan papir-pénz szigorú szabályoknak lenne
alávetve, — melyek közülaz egyik azt parancsolná, hogy azon

esetben , ha a rúd - ércz értéke a pénzverdei árak főlébe emel
kedik, a kibocsátást korlátolni kell mindaddig , mig csak

a rúd-ércz piaczi ára és a pénzverdei ár ismét egyensulyba
nem jön egymassál: — akkor a beválthatlan papir-pénz sem
lenne alávetve azon bajoknak , melyeket pedig rendesen
elválaszthatlannak tartanak attól.

Azonban még egy ily papir-pénz rendszer sem bir

· 172

. ..

111. KÖNYV. XIII. FEJEZET.

elegendő előnyökkel arra nézve, hogy ajánlható volna annak
elfogadása. A beválthatlan papirpénz, ha az a rúd -ércz ára

által szabályoztatnék : minden változásaiban teljesen meg
felelne a beváltható papir-pénznek ; és csupán azon egyetlen

előnnyel járna, hogy nem kellene a nemes fémekből egy
bizonyos összeget tartani készen a beváltásra, - a mi
azonban nem valami fontos körülmény, mivel a kormány

nak mindaddig , mig jóhiszeműsége nem jön gyanúba, nincs
szüksége oly nagy tartalékra , mint a magán bankároknak ,
mivel nincs oly nagy és hirteleni megrohanásnak kitéve ,
valósággal alig lehetvén valami kétely

ennek fizetésképes

sége iránt. Ezen csekély előnynyel szemben áll azonban
először is azon lehetőség, hogy ugyanazon módon , a mint

a gabna-törvény érvényben léte idején a fictitius búzael
adásokkal oly gyakran és annyi panaszra okot szolgáltatva
tették azt, azon czélból hogy az átlag-árakat változtassák :
itt is mesterséges nyomást fognak gyakorolni a rúd- ércz
árára, hogy ez által a papir-pénz értékére hathassanak .
Még nagyobb fontossággal bir azonban azon egyszerű elv

hez való ragaszkodás, melyet a legtanulatlanabb ember is
könnyen megérthet. Azt t.i. mindenki képes felfogni, hogy mit
jelent a beválthatóság ; és mindenki előtt könnyen belátható,
hogy az a miminden perczben becserélhető 5 font aranyért, fel
is ér az 5 font arany értékével. A rúd - érez ára szerint való
szabályozás azonban már sokkal bonyolultabb fogalom , és
nem bir ugyanazon egyszerű eszmetársúlás előnyével, mint a
beválthatóság. Ép ezért maga a nagy közönség általában
sohasem lesz oly bizalommal az ily módon szabályozott be

válthatlan papirpénz iránt, mint a beváltható iránt szokott
lenni; a képezettebb egyének pedig még azon is kételked
hetnek , hogy valjon kérlelhetlenül ragaszkodni fognak - e az

illetők e szabályozó eljáráshoz. Mivel a közönség nem igen
érti ez eljárás alapjait: tehát a közvélemény gyanithatólag
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nem is valami erősen követeli annak érvényesitését ; sőt a

nehezebb körülmények között igen valószinűleg épen ellene
szóllana annak . Mig ellenben a beváltás felfüggesztése magára
a kormányra nézve is sokkal erősebb és rendkivülibb eljá
rásnak mutatkoznék , mint egy némileg mesterségesnek
mondható szabályzattól való eltérés. Számos okok szólanak

tehát a mellett, hogy a beváltható papirpénzt még a leg

jobban szabályozott beválthatlan papirpénzrendszernek is
elébe tegyük , mert bizonyos pénzügyi zavarokban oly erős
indokok

csábitanak a

tulságos papirpénz kibocsátására ,

hogy semmit sem tanácsos olyat elfogadni, a mi bármely
- csekély mértékben is gyengiteni volna képes az ez eleibe
szabott korlátokat.

3 . §. Habár egyetlen tana sincs a nemzetgazdaságnak ,
mely világosabban felfogható okokon nyugodnék , mint az,
hogy minden oly papir-pénz káros hatású, mely vagy a
beválthatóság, vagy valamely ennek megfelelő szabályozási

elvnél fogva nem tartatik az általa képviselt érczpénzzel
egyenértékben ; és habár e tan –

jóllehet csak több évi

vita után, - ma mármeglehetősen bevette magát a közvéle
ménybe : mégis elég számosan vannak, kik másként véle

kednek , s itt-ott még mindig akadnak oly világboldogitók ,
kik korlátlan mennyiségű beválthatlan papir-pénz kibocsátá
sára vonatkozó terveikkel egyszerre meggyógyíthatni hiszik
a társadalom valamennyi gazdasági bajait. És e gondolatban
valóban nagy csáberő is van ; az állam összes adósságai
nak kifizetése, a kormányzás költségeinek adóztatás nélkül

fedezhetése, és mind ennek koronájáúl az egész társadalom
meggazdagítása : -- mindez kétségkivűl igen kecsegtető kilá

tás, ha t. i. képes valaki elhinni hogy egynéhány számnak
nehány darab papirra rányomtatása által mindez elérhető .
- Többet már a bölcsek kövétől sem lehetett volna várni,
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Minthogy azonban az ilyféle javaslatok , – bár többször le
lettek is már verve, mégis mindig felujúltak : nem egészen fe
lesleges azon hamis tanok közül egyet vagy kettőt közelebb
ről megvizsgálni, a melyek folytán az ily javaslattevők

annyiszor megcsalják magokat. Ezek közül a legközönsége
sebbek egyike azon állitás, miszerint a papirpénz mindad -

dig nem jöhet tulságos mennyiségben a forgalomba, a mig
minden egyes darab vagyont képvisel, vagyis valóságos va
gyon alapra van kibocsátva. Az ily szólásmódok azon

ban ritkán tartalmaznak valami határozott fogalmat; vagy
ha igen : akkor értelmök semmivel sem több annál, misze

rint az ily papirok kibocsátóinak az általok kiadott jegyek
egész értékeig vagy saját, vagy legalább reájok bízott va

gyonnal kell bírniok ; – habár ez esetben meg azután azt
nem lehet tisztán megérteni, hogy mi czélból van erre szük
ség ; mivel, ha e beválthatlan jegyekért cserébe nem lehet

a vagyont követelni: akkor nehéz kitalálni, hogy csupán
annak létezése mi módon szolgálhatna a papir-pénz értéké
nek fentartására. Én azonban úgy vélem , hogy az illetőknek
az a gondolotuk , miszerint e vagyon biztosítékul szolgál

azon esetre, hogy ha valami nem várt körülmény bekövet
keztével az egész miveletet le kellene bonyolítani: utóljára
is legyen miből a jegyek birtokosait kielégiteni. S ezen

elmélet alapján számos tervek is kelekeztek már az ország
összes földbirtokainak pénzzé verésére“ s több ilyenfélékre
nézve.

E tervek, a mennyiben józan észnek van valami köze
ezekhez, – ugy látszik , hogy azon két egészen különnemü
baj összezavarásából származtak , melynek a papirpénz alá

van vetve . Ezek egyike a kibocsátók fizetésképtelensége ;
a mi, –

ha a papirpénz csupán ezek hitelére van ala

pitva , (ha t. i. vagy látra, vagy lát után bizonyos időre

igértetik az értéknek érczpénzben kifizetése) – természete
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sen mindazon értékétől megfosztja a papirpénzt, a melylyel
ezen igéretnél fogva birt az. És pedig e bajnak a hitelpapi

rok , bármily mértékletesen használtassanak is, egyaránt alá
vannak vetve. Azon kötelezettség , hogy minden kibocsátás
„ vagyonra legyen alapitva,“ vagyis, hogy pl. a bankjegyek
ből csak annyi bocsáttassék ki, a mennyinek beváltására va
lamely érték ha tározottan le van kötve biztositékul : e baj

ellen kétségkivül sikeres óvó-intézkedés lenne ; ez azonban
ismét egy masik bajjal jár, és pedig olyannal, a melynek
még a legfizetésképesebb czég, társulat, vagy kormány je

gyei is ki vannak téve, t. i. hogy ha tulságos nagy menny
nyiségben bocsáttatnak ki, mindig veszitenek értékökből. Az

ily clvekre alapitott papirpénzre nézve jó például szolgálnak

a franczia forradalom alatt kibocsátott assignáták. Ez assig
náták egy roppant mennyiségü, s felettébb értékes vagyont
képviseltek , mert a korona, egyház, zárdák és emigransok
földbirtokaira voltak kibocsátva, a mi mindössze úgy lehet

Francziaország területének felét tette. Ezek tehát tényleg
ezen földbirtokokra kibocsátott rendelmények vagy utalvá

nyok voltak . A forradalmi kormány férfiainak ugyanis az
jutott eszébe, hogy az ország földterületét „ pénzzé“ alakit
sák . Azt azonban el kell rólok ismerni, hogy eredetileg nein
szándékoztak oly roppant tömegre növelni e kibocsátványo

kat, a mint minden más pénzügyi segédforrások hiányában
ölykor-olykor kénytelenek voltak azt tenni. Azt hitték , hogy
ez assignáták majd hamar visszakerülnek

a kibocsátóhoz,

hogy az általok kepviselt földért kicseréltessenek , és hogy ily
módon mindaddig képesek lesznek ujabbakat bocsátani ki,
mig csak valamennyi földjök el nem kelt, – a nélkül, hogy

egyszerre több lenne egy bizonyos mérsékelt összegnél a
forgalomban. E hitökben azonban nagyon csalatkoztak , mert
a földek nem keltek el oly gyorsan, mint e férfiak remélték ;
a vevők nem voltak hajlandók oly birtokokba fektetni

176 .

III. KÖNYV . XIII. FEJEZET .

be pénzöket, a melyekről igen valószinü volt, hogy ha a forra
dalom leveretik , minden kárpótlás nélkül ismét vissza fognak
vétetni. Azon darab papirok pedig ,melyek e földeket képvi
selték , nagy mértékben mégszaporodván, ép ugy nem tart
hatták fel értéköket, mint magának a földnek sem sikerült
volna ez, ha mind egyszerre megjelenhetett volna a piaczon ;

és az eredmény utóljára is az lett, hogy egy font vajért 600
franc értékü assignátát kellett adni.
Ez okoskodás ellen azonban azt szokták felhozni, hogy

· az assignáták példáját nem lehet zsinórmértékűl venni, mi
vel ez assignáták csak általában képviselték az ország föld jét, s nem pedig egy bizonyos meghatározott részét jelölték

ki annak . Ezek értékcsökkenésének megakadályozására ,
mint állitják , legczélszerübb lett volna valamennyi confiscált
vagyont érczértékben felbecsülni, és aztán az assignátákból
csak ezen határig , és nem többet bocsátani ki, - azon jo

got adván e jegyek birtokosainak , hogy a feljegyzett becs
áron, bármely darab földet hivánhatnak ugyanazon összegig
az assignátákért cserébe. E terv kétségkivül sokkal helye.
sebb a valósággal foganatositottnál; és ha ezt követték volna : '

az assignáták értéke soha sem sülyedt volna le oly rendki
vülmértékben, - mivel igy valószinüleg előbb visszakerültek
volna a földért kicseréltetés végett,mintsem oly sokat vesz
tettek piaczi értékökből, minthogy a földre nézve teljesen
megtartották azok vásárlási képességöket, bármennyire csök

kent is az más tárgyakat illetőleg. Azt azonban nem kell
felednünk, hogy értékcsökkenésök megakadályozásának fő
feltétele ez esetben is csak az lehet, ha nincs több belőlök
a forgalomban, mint a mennyi pénzzé alakitható volna Bár

mily kényelmesnek mutatkozzék is tehát forradalom idején ,
– azon czélból, hogy nagy mennyiségü földbirtokon hirtelen

a legkisebb veszteséggel lehessen tuladni, – ily a kivánat
szerint földdel beváltható forgalmi jegyek kibocsátása : azt

'
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nehéz belátni, hogy mint egy ország állandó pénzrendszere ,
micsoda előnnyel járna az a fémre szóló papirpénz felett.
Mig ellenben azt igen is könnyű belátni, hogy mik lennének
ennek hátrányai, – minthogy a föld értéke sokkal változéko
nyabb, mint az aranyé vagy ezüsté, s é mellett a föld a
legtöbb emberre nézve inkább teher, mintsem kedves vagyon

levén , ha t. i. pénzzé nem lehet azt tenni: ezért az emberek
sokkal nagyobb értékcsökkenésnek vetik inkább alá papir

jaikat, mintsem földet kivánnának azért, — mint akkor tennék
azt, ha aranyat vagy ezüstöt lehetne azokért kapni.* )
4 . §. Egy másik hamis tan, melyet a beválthatatlan

papirpénz védői támogatásukra felhoznak az : hogy a for
galmi jegyek növekedése az iparfejlődést gyorsitja . Ez esz
mét legelőször Mr. Hume bocsátotta szárnyra a pénzről irt

„ Essay“ - jében ; és azóta számos hű követőkre is talált az,

kivált a birminghami iskolánál, melynek egy időben Mr.
Atwood volt legtekintélyesebb képviselője . Mr. Atwood azt

tartja , hogy a papirpénz növekedése által eszközölt áremel
kedés minden termelőt a lehető legnagyobb erőfeszitésre
ösztönöz, s az ország valamennyi tőkéje és munkája teljes
elfoglaltatást talál, és hogy kivétel nélkül mindig igy tör

tént ez az áremelkedések idején , ha t. i. az árak elegendő
mérvben emelkedtek .
: *) Azon pénzügyi javaslatok közé, melyeket elég meglepőleg még
értelmesebb irók is pártoltak, tartozik az is, miszerint az állam bármily
mennyiségü vagyont, t. i. földet vagy jószágot fogadjon el zálogul; és
adjon a tulajdonosnak reá a birtok becsértékeig beválthatlan papir
pénzt. Az ilyféle pénz azonban még annyira sem ajánlható , mint a sző
vegben emlitett képzeleti assignáták ;minthogy azok, kiknek e jegyek
kel fizetnének , nem adhatnák

azokat vissza a kormánynak , hogy azon

földet vagy jószágot kérjék azokért cserébe, a mely csak zálogként van
ezekért lekötve, de nincs eladva . Az ilyféle assignáták tehát sohasem
kerülnének ujra vissza , és értékcsökkenésök a végtelenségig fokozód
hatnék .

Stuart Mill. Nemzetgasdaságtan. III.

;
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Én azonban azt hiszem , miszerint azon inger, mely
Mr. Atwood szerint a termelőkben e szokatlan tevékenysé

get előidézte , nem csupán a több darab papirpénz megnyer
hetése, hanem az arra való kilátás volt, hogy ez úton mun
kájok gyümölcseért cserébe több árúczikket, s általában
több valódi vagyont fognak kaphatni. E reményökben azon
ban már magának e feltevésnek kifejezése szerint is csa

lodniok kellett, minthogy e szerint mindenféle tárgy árá
nak egyenlő emelkedése tételeztetvén fel : ez által valósággal
senki sem lőn jobban megfizetve, mint azelőtt volt. Azoknak ,

kik a Mr. Atwood nézetén vannak , csak akkor sikerülhet

rábirni az embereket e szokatlan tevékenységre, ha hosszabb
időre is kibirják nyujtani azt, a mit tulajdonképen csak
csalódásnak lehet nevezni, — úgy intézvén t. i. a dolgok me

netét, hogy a pénzbeli árak fokozatos emelkedése által
minden termelő előtt az látszassék, mintha mind nagyobb és
nagyobh dijakat kapna munkájaért, holott valósággal nem
történik az.

E terv ellen azonban szükségtelen egyebet felhozni,
mint azt, hogy gyakorlatilag teljesen kivihetetlen az. Ez ugyanis
arra van építve, hogy az egész világ örökre megmaradhat

azon hitben , miszerint több darab papirpénz több vagyont
is képvisel ; és hogy sohasem fognak az emberek azon fel
fedezésre eljutni, miszerint valamennyi papirpénzökkel sem

vásárolhatnak most többet, mint mennyit azelőtt a keve
sebb mennyiségüért kaptak.
De ily tévedés sohasem fordult elő a magas árak ide

jén, - a mikori tapasztalataira pedig oly nagy súlyt látszik
czen iskola fektetni. Azon korszakokban, melyeket Mr.

Atwood tévesen a boldogulás korszakainak nevez, de a
melyek a minthogy a beváltható papirpénz mellett beálló
magas árak idején nem is lehet az máskép,) egyszerűen csak

a speculatio korszakai voltak : magok a speculatorok nem
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hitték , hogy ha a magas árak örökre megmaradnának, s ez
által ők is gazdagabbakká lennének ; hanem ép ellenkezőleg ,
azon esetre. remélték

ezt, ha a magas árak nem fognak

sokáig tartani; mivel ha sikerül vagyonukat ez idő alatt
realizálni: az üzlet lebonyolitása uián nagyobb mennyiségü
font sterling birtokában fognak lenni, a nélkül, hogy ezek
értéke kevesbedett volna . Ha a speculatio befejeztével annyi
papirpénz bocsáttatnék ki, a mennyi ép elegendő volna az

áraknak az eddig elért legmagasabb fokon fenn tartására :
senki sem fogna jobban csalódni, mint épen a speculatorok ;

minthogy azon nyeremény , melyet (azon versenytársaik ro
vására , a kik akkor vettek , midőn ők eladtak , és a dolgok

fordulata után fognak majd eladni,) zsebre tehetni reméltek
a realizálás idejen : egészen elpárologna kezeik közül, és e

helyett úgy találnák , hogy csupán csak több papirjok van
a több fizetés teljesitésére .
A Hume felfogása e tant illetőleg egy kissé eltér a
Atwood
étól. Ő ugyanis azon véleményben volt, misze
Mr.

rint valamennyi árúczikk nem egyidejüleg drágábbodik ;
és igy némelyek az által, hogy több pénzt kapnak azért a
mit eladnak , mintsem kifizetnek azért a mit még olcsón
vesznek : valóságos nyereségre tehetnek szert ; és igy ő
úgylátszik azon hitben volt, hogy mindig az első vásárlók
nyernek . Az azonban könnyen belátható, hogy e szerint, mig
némelyek a szokottnál több nyereséget tesznek félre : má
soknak megforditva ép annyival kevesebb fog abból jutni.

Ha az volna a dolgok menete, mint Hume feltételezi azt :
akkor azok, kik azon czélból, hogy oly javakat vásárolja
nak , melyek már magasabb árakon kelnek , meglevő és
csak lassú áremelkedést mutató javaikat à régi árakon
adnák el: veszteséget szenvednének . Ezek ugyanis árúikért
csak a szokott pénzmennyiséget kapnák meg, mig ellenben
most már némely tárgyak nem kaphatók ugyanoly mennyi
12*
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ségben azért mint azelőtt. Ha tehát észreveszi, hogy mi van
fejlődőben : ő is emelni fogja az árakat, s akkor aztán a
vevőnek nem lesz rajta nyeresége, mi eddig a vásárlásra

birta azt. De ha megfordítva, az eladó nincs tájékozva a
dolgok folyamáról, és csak akkor veszi azt észre , midőn

azt tapasztalja, hogy pénze nem ér annyit mint ő gondolta :
ez esetben a szokottnál is kevesebb jövedelme lesz munkája .
és tőkéje után ; és tehát, ha másoknak iparkodása fokozó
dik is ez által : könnyen belátható, hogy az övének meg
csökkenni kell az ép ellenkező okok miatt .

5 . §. Az tehát, hogy az árak állandó és általános
: emelkedése , vagyis más szavakkal: a pénzérték csökkenése
valakinek hasznára lehetne, semmi más módon nem lehetsé
ges, mint ha valaki más, ugyanoly mérvben károsodik az

által; és csupán az érczpénznek papirral helyettesitése te

kinthető országos nyereségnek, de a papirpénz mennyiségé
nek minden további növelése csupán egy bizonyos neme
a rablásnak.

Í

A bankjegy-kibocsátóra nézve világos nyereség hogy
ily papirpénzt bocsá that ki ; mert mindaddig migcsak a

jegyek beváltás végett vissza nem kerülnek, mintegy való
ságos tőke gyamánt használja azokat , és mindaddig mig
csak e jegyek nem állandó növedékét képezik a forgalom .

ban levő másféle pénznek, hanem csupán ugyan oly mennyi.
ségü aranyat vagy ezüstöt helyettesitenek : a kibocsátó nye
resége senki másnak veszteségével nem jár együtt, csupán

onnan származik az, hogy a társadalom meg van kimélve
a sokkal drágább pénz-anyagra való költekezéstől. Ha azon
ban nincs arany vagy ezüst a mit a papir helyettesitsen , — ha a

bankjegyek csupán a forgalomban levő pénz mennyiségét
növelik , s nem pedig csak az ércz pénzthelyettesitik : —- ak
kor a pénz birtokosai annak értékcsökkenése által épen
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annyit fognak vesziteni, a mennyit a bankjegyek kibocsá
tói nyerni fognak ; ugy hogy azok valósággal csak ezek
előnyére adóztatnak meg . Felhozatott némelyek által azon
ellenvetés is, hogy : igen de à termelők és kereskedők is

nyernek a bankjegy kibocsátás által, mivel igy több köl
csönt kapnak . Ezek nyeresége azonban nem külön ujabb

nyereség, hanem

csak annak egy része a mit a bankjegy

kibocsátók a pénzbytokosok kárával szereztek magoknak .

A közönségtől ily módon nyert hasznot ugyanis azok nem
tartják meg egészen a magok számára , hanem a tőlök köl
csönzőkkel is meg osztják azt.
De azon nyereségen kivül, melyben a nagy közönség
megkárositásával a bankjegy kibocsátói, vagy pedig ezek

utján mások részesülnek : egy másik nem kevésbbé igazság
talan előny is szereztetik ezáltal a társadalom

egy még szá

mosabb egyénekből álló osztályának, t. i. azoknak is kik
egy meghatározott pénzbeli kötelezettség alatt állanak ; mert
az ilyenek – a pénzérték alább szállása által, - a rajtok levő
teher, vagy adósság egy részétől megszabadulnak ; vagyis
más szavakkal: a hitelezők vagyonának egyrésze ingyen ke
gyelemből ezekre ruháztatik

által. Felületesen tekintve a

dolgot, azt lehetne gondolni, hogy ezzel tulajdonkép az ipar

nak van téve egy jó szolgálat, minthogy a termelő osztályok
azok , melyek nagy mértékben szoktak kölcsönözni, és ren
desen sokkal többel tartoznak a nem termelő osztálynak ,

(ha t. i. mindazon személyeket ide soroljuk, kiknek nincsen

valóságos foglalkozásuk,) mint megforditva a nem termelők
a termelőknek, - a mi kivált akkor áll, ha az államadósságot
is ide számitjuk . Az általános áremelkedés csupán ezen a

módon lehet a termelőknek és kereskedőknek valami elő
nyére, a midőn t. i. határozott tartozásuk sulya könnyittetik

általa . És ez valóban nagy előnynek volna tekinthető , ha a
becsületességnek és jóhiszemüségnek

semmi fontossága sem
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volna a társadalomra , s különösen az iparra és kereskede
lemre nézve. Azt azonban ugy látszik kevesen merik ki.
mondani, miszerint a pénzértéket csupán azon indokból kell
leszállitani, mivel kivánatos, hogy az állam és magánosok

hitelezői kiraboltassanak és megfosztassanak a nekik lekö

tött vagyon egy részétől. Az e czélra törekvő terveket min
dig bizonyos körülményekkel igyekeztek igazolni, mint pld .

azt állitván, hogy ez egy régebben elkövetett ellenkező
irányu igazságtalanság által lett szükségessé .
6 . §. Igy pld . Angliában 1819 után több évig maka
csul azt vitatták, hogy mivel az államadósságok nagy része,
sőt a még meglevő magán adósságok is többnyire 1817 – 1819

között köttettek , a midőn az angolbank felleven mentve az
érczczel fizetés kötelezettsége alól: az nagy igazságtalanság
az akkori kölcsönzőkre (vagyis az államadósságot illetőleg
az adófizetőkre) nézve, hogy most ugyanazon névleges érték

után, melyet becsevesztett épénzben kaptak kölcsön, teljes
értékű pénzben fizessék a kamatokat. Az érték csökkenés
a különböző irók czélja és nézetei szerint 30, 40 sőt néha
több mint 50°/ -re tétetik , és a következtetés az, hogy vagy

most is ily értékvesztett pénzzel kell a fizetést teljesiteni,
vagy pedig az államadósságok, jelzálogok, és régi magán
adósságokból le kell vonni az értékcsökkenésnek megfelelő
perczentet.
Az ilyféle tanokra azonban rendesen következő vá
laszt szoktunk adni: még ha elismerjük azt, hogy mióta a

bank által jegyeinek érczczel beváltása ujra felvétetett, - és
pedig a nélkül, hogy a régi pénzegység alább szállitatott

volna, – némi igazságtalanság követetett el az adósokon az
által, hogy az igy értékesebbé lett pénzből ugyanannyival
tartoznak hitelezőknek , mint a mennyit a csekélyebb értékü
bőlkaptak, — most már nagyon későn volna e hibát helyre
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hozni. A mai adósok és hitelezők nem azok , a kik 1819-ben
mint ilyenek szerepeltek , mert a lefolyt évtizedek az óta
egészen megváltoztatták a társadalom pénzviszonyai; és

ma már lehetetlen levén kinyomozni azon egyéneket kik
nek előnyére vagy hátrányára történtek e változások : ha
mégis megpróbálnánk igazságot szolgáltatni, az nem a régi

hibának helyre hozása , hanem a már megtörténtnek egy
széles körre kiterjedő ujabb igaztalansággal tetézése lenne.

Az okoskodás kétségkivül igen találó a kérdes gyakorlati
oldalát illetőleg , csakhogy a magában véve igazságos követ
keztetést

igen

szük és alacsony színvonalra állitja .

Azt

elismeri, hogy az 1819 diki rendszabály, az u . n . Peel acta ,
a melynél fogva az érczpénz fizetés az eredeti 3 font 17
schilling és 101/2 pences pénz-láb szerint a banknál ujra

meg kezdődött : megérdemli az ellene felhozatni szokott igaz
ságtalansági vádat. Ez elismerés azonban merőben ellenkezik

az igazsággal;mert a parliamentnek nem volt lehető más
ként cselekedni, mivel feltétlenül kötelezve volt a már elfo

gadott pénzláb mellett megmaradni, — a minthogy három

külömböző ok által is kényszeritve volt arra, a melyek
közül a két elsőt a tényleges viszonyok tekintetbe vétele, a har
madikat pedig egy elv képezte.
A tények logikáját illetőleg ugyanis : legelőször nem

áll az, hogy az érczpénzfizetés felfüggesztése alatt keletke
zett állami vagy magán adósságok csekélyebb értékű pénz
nemben köttettek volna, mint az, melyben most azok ka
matja fizettetik . Az igaz, hogy az ércz fizetés felfüggesztése

folytán hatalmában állott a banknak lenyomni a papirpénz
értékét. Sőt az is igaz, hogy a bank valósággal gyakorolta
is ezen

hatalmát, - habár sokkal kisebb mérvben tette is

mint mások gondolták azt, mivel a különbség az arany pi
aczi ára és pénzverdei értéke között ez egész időszak na

gyobb része alatt igen csekély volt, s még midőn a legtöbb
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volt is, (t. i, a háború utolsó öt éve alatt, ) még akkor sem
sokkal haladta az tul a 30°%. et. A pénz értékének csökke

nése tehát csak ennyire terjedt, vagyis ennyivel ért az ke
vesebbet névleges

értékénél. De ugyanekkor az európai

viszonyok még olyanok voltak, a nemesfémek, egyesek
általi rakásra gyüjtés, és a continenst pusztitó roppant had

seregek katonai pénztárába vándorlás folytán, oly szokatlan
mérvben megapadtak : hogy magának a pénznek értéke té
kintélyes mérvben emelkedett, és a legnagyobb tekintélyü
pénzügyi irók, – a kik között legyen elég csak Mr. Tooke

nevét emliteni, – gondos vizsgálódás után meggyőződtek
affelől, hogy a papirpénz és a fém

értéke között nem volt

nagyobb a különbség, mint a mennyivel magának az arany

nak értéke emelkedett ; és hogy a papirpénz, habár vesztett
is valamit az arany akkori értékéhez képest: nem sülyedt

az arany vagy a beváltható papirpénz másidőbeli rendes
értékénél alábbra ; - a mi ha valóban igy áll (és pedig

Mr. Tooke e tényre vonatkozó bizonyitékait igen meggyő
zőleg adta elő History of Prices“ czimü munkájában ): ak
kor az értékcsökkenés alapján az állami- és magánhitele

zők ellen felhozott egész okoskodás fel van forgatva.

. ,

Másodszor pedig még ha a papirpénz értéke az ércz
fizetés felfüggesztése idején mindig valóban ugyanoly mérvben
csökkent volna is, mint a mennyit névleges értékéből vesz

tett az : nem szabad felednünk, hogy az államadósságoknak ,
vagy a másféle állandó kötelezettségeknek is csak egy ré
sze keletkezett a bankacta

ilyféle

felfüggesztésének

tar

tama alatt, mig ellenben azoknak nagy része 1797 előtt
ről, egy még nagyobb része pedig a felfüggesztés első évei
ből való, a midőn az arany és a papirpénz közötti különb
ség igen csekély volt. Az 1797 etőtt keletkezett adósságok
birtokosain az által követtetett el igazságtalanság, hogy 22
évig az értékét vesztett pénzben kapták a kamatokat; a
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későbbi adósságok birtokosai pedig azon évek alatt szen
vedtek ugyanily igaztalanságot, a melyek alatt roszabb
pénzben fizették nekik a kamatokat, mint a minőben az ál

talok adott kölcsön lefizetése történt. Ha az érczczel való
fizetést a kamat-lábnak alábbszállitása mellett kezdették
volna ujra meg : az annyi lett volna, mint egy örökös igaz
ságtalanságot követni el a hitelezők ezen két osztálya ellen ,

- és pedig csupán azon czélból, hogy illetéktelen előnyben
ne részesitsék a hitelezők azon harmadik osztályát, mely
nek kölcsöne a legnagyobb mérvü értékczökkenés nehány
évére esik . E szerint tehát ugy áll a dolog, hogy némelyeknek több, másoknak pedig kevesebb fizettetik , mint a
mennyi őket megilletné. A megboldogult Mr. Mushet vette

magának

a fáradságot, és számtani összehasonlitást tett

e kétféle fizetések összege között. Ő ugyanis számokkal

kimutatta , hogy ha 1819-ben számlát vettek volna fel arról,
a mit a közhitelezők a papirpénz valódi értékének a név. .

leges értékétől eltérése által nyertek és vesztettek : kitünt
volna, hogy ezek egészben véve veszteséget szenvedtek : .
ugy hogy ha az értékcsökkenés alapján valami kárpótlás

ról lehet szó : ez átlagvéve nem az állami hitelezőktől, ha
nem azok számára volna szedendő.
Igy állanak tehát a tények. Ezek azonban még nem
a legerősebb oldalát képezik a kérdésnek , mert még más.

sokkal hatalmasabb elvi természetü indokok is szólanak a
mellett. Tegyük fel pld ., hogy az adósságok nem csupán
egy részben , hanem egészen is az értékvesztett pénz idején
keletkeztek , a mely

értékvesztes nemcsak

a névleges ér

tékre, hanem a pénznek előbbi és későbbi értékére is vo

natkozik ; s tegyük fel, hogy tehát most 50 vagy épen
100 % -tel is becsesebb pénzben fizetjük a kamatokat, mint ::

à minő maga a tőke volt. Kérdés, hogy mi különbséget
idézett volna elő az ily fizetési kötelezettség , ha már az '
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eredeti szerződés feltételeinek is egy részét képezte volna az ?
sokkal
még nusu
hanem * ennél
ennyi,
nemcsak
Most azonban
***
*
w
**

több is bekövetkezett. A szerződés több kedvezményt bizto
sit az államhitelezőknek , mint a mennyit azok véltek kapni.
Az érczczel fiizetés felfügesztésének egész ideje alatt, a parlia
ment kezeskedett effelől, — a mennyire csak t. i. egy parlia
ment képes lekötelezni magát, — hogy az érczpénzzel fize tés az általános béke megkötése után legfeljebb hat hónap

mulva az eredeti pénzláb szerint ujra meg fog kezdődni.
Ez tehát minden ez időben kötött kölcsönnek egyik valóság

gal létező feltétele volt; és a kölcsön többi más feltételei
ép e miatt kedvezőbbek voltak aztán . E kikötés nélkül a

kormány nem remélhetett volna kölcsönt más feltételek alatt,
mint a minők alatt India benszülött fejedelmei kapják azt.

Ha azon eshetőség állott volna az emberek előtt, hogy a

kölcsön megkötése után a pénzláb, melyben az leszámolta
tott, folytonosan csökkenni fog mindaddig , mig csak a köl
csöntvevőkből álló törvényhozó testület egyetemes belátása

czélszerünek fogja találni azt: ki tudná megmondani, hogy
mily kamatláb lett volna képes a józan eszü embereket
arra birni, hogy ily vállalatra koczkáztassák megtakaritott
filléreiket ? Bármennyit nyertek

légyen is tehát az állam

hitelezők az érczczel fizetés ujra megkezdése által: a szer
ződés feltételei biztositották számukra, hogy illően számi
tásba vehessék annak teljes értékét. Ők tehát már akkor
többre becsülték annak értékét, mint a mennyi az volt, a

mit valósággal kaptak ; mert az érczczel fizetés a békekötés
után nem

hat hónap, hanem csak hat esztendő mulva kez

dődött meg, – ugy hogy ha az utóbbi indok kivételével
minden más körülményt figyelem nélkül hagyunk is, másfe
1ől pedig a kérdés mellett felhozott valamennyi tényt mind
illő tekintetbe vesszük is : mégis ugy látszik , hogy a helyett,
miszerint jogtalan előnyben részesültek volna, épen az ál
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lamhitelezők huzták a rövidebbet, és ezeknek volna joguk
a kárpótlás követelésére, ha az ilyféle igények igen helye
sen azon ellenvetéssel nem utasittatnának vissza , hogy ma

már teljes lehetetlenség a helyreigazitás, s a jog és politika
azon igen üdvös általános elve nem alkalmaztatnék reájok,

miszerint valamikor utoljára is minden vitának véget kell
érni.

XIV. FEJEZET.
::

A TÚLSÁGOS KINÁLAT.

1 $. Miután nehány utóbbi fejezetben már a pénz el
méletének alaptételeit kifejtettük : most ismét az általános
értékelmélet egyik kérdésére térünk vissza, melyet mind
eddig nem lehetett volna sikeresen megoldanunk , mig csak

bizonyos mérvben a pénz természetével és müködés módjai

val is meg nem ismerkedtünk, — mivelazon téves névezetek,
melyek ellen küzdeni jutott e tárgynál is feladatunkúl: ép e
működési módok félreértéséből származnak .
:: Láttuk, miszerint minden tárgy értéke egy bizonyos
középpont felé gravitál, melyet „ természetes érték “ -nek

szoktak nevezni, s a mely szerint minden tárgy előálli
tási költségének megfelelő arányban cserélödik

ki minden

más tárgyért. Azt is láttuk , hogy a valóságos vagyis piaczi

érték teljesen , vagy csak meglehetősen is, csupán több évek
átlagát tekintve esik össze a természetes értékkel, mivel a
kereslet vagy kinálat esetleges ingadozásai miatt folytonosan
vagy alatta, vagy fölötte jár az annak ; mind ez eltérések azon
ban mindig ki egyenlítödnek a kinálat azon hajlama követ

keztében , mely szerint az mindig azon kereslethez hajlandó
alkalmazkodni, mely a természetes árak mellett mutatkozik

a tárgyak iránt. Igy az ellenkező irányú eltérések kiegyen
litéséből egy általános átlag keletkezik , mivel szükség és
bőség minden tárgynál előfordúl ; és mig az árúczikk az
előbbi esetben, mig t. i. a szükség tart, szokatlanúl nagy
jövedelmet szolgáltat a termelőnek vagy eladónak : addig
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a második esetben , midön t. i. több a készlet mint a mennyi
a kereslet, az eladónak oly árakkal is meg kell elégedni,
melyek mellett csak épen a rendes kamatot kapja meg ; —
sőt némely rendkivüli esetben

épen vesztesége van .

És mivel e túltermelési tünemény, s az annak követ
keztében a termelőre vagy eladóra várakozá kellemetlenségnek
és veszteségeknek minden árúczikk ki van téve: többen,
és pedig közöttök némely kitünö nemzetgazdák is azt, gon
dolták, hogy ez megtörténhetik az összes árúczikkekre néz

ve is; t. i. hogy létezhetik általános túltermelés, vagyis a ja
vaknak általában oly bősége is, mely tulhaladja a keresle
tet; a midőn következéskép a termelők valamennyi osz
tálya nyomott állapotban lenne. Ezen tan ellen , melynek fő

apostolai Angliában Mr. Malthus, és Dr. Chalmers, a conti
buv
nensen pedig M . Sismondi volt, – én már az első könyv

ben *) felszóllaltam ; vizsgálódásaim azon állapota mellett
azonban még nem volt lehetséges egészen behatólag tárgyal
ni egy oly tévedést, mely az én felfogásom szerint tulajdon
kép az érték - és ár-tünemények félreértéséből származik .

E tan szerintem már első keletkezésnél annyi ellenmon
dásba jött önmagával, hogy meglehetős nehézségembe került
valami oly határozott vázlatát adni annak, mely könynyen
felfogható, s mégis a tan pártolói által is elfogadható le
gyen. Abban nindnyájan megegyeznek , miszerint azt állitják ,
hogy néha általános túltermelés létezhetik , és létezik is ; és

·hogy a midőn ez eset következett be, oly árakon nem lehet
vo
'vevőket
találni, melyek mellett a termelési költség jövede

lemmel térülne vissza, és hogy ennek következtében az árak
vagy értékek (ritkán különböztetvén meg e tan hivei e ket

tőt egymástól,) lejebb fognak nyomatni, úgy hogy a terme
.. . lő mennél többet termel, a helyett bogy meggazdagodnék ,
: . *) Fentebb I. kötet. 95 — 98 1.
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annál szegényebbnek

tapasztalja magát; és Dr. Chalmer

ennek következtében bizonyos morális önmérsekletet ajánl a

tőkepénzeseknek a nyereség hajtást illetőleg ; mig ellenben
Sismondiazon gépeket és különböző találmányokat kárhoztatja,

melyek által a termelési képesség növeltetik . Ők mindketten
azon véleményben vannak, miszerint lehetséges azon eset,

hogy a töke, a termelők ésmegtakaritóknak úgy erkölcsi mint
anyagi érdekeire nézve, nagyon is gyorsan növekedik ; és

arra intik a gazdagokat, hogy e bajt bőséges nemtermelő
fogyasztás által igyekezzenek ellensulyozni.

2. §. Midőn azonban ez irók az árúkészletnek a ke
resletet túlhaladó bőségéről beszélnek : azt sohasem lehet
világosan ki venni soraikból, hogy a kereslet kétféle okai

közűl, melyiket értik : a megszerzési vágyat-e, vagy pedig
a megszerzési eszközöket ? - vagyis hogy valjon azt vélik - e,

miszerint ily esetekben több fogyasztásra szánt czikk léte
zik , mint a mennyi a közönség fogyasztási vágya, – vagy
pedig csupán annál van több, a mennyiért képes is az meg

fizetni? E bizonytalanság miatt szükséges, hogy mind e két
eshetőséget megvizsgáljuk .
Először is tegyük fel pl. hogy a létrehozott árúk
mennyisége nem több annál, a mennyit a közönség igen
örömest elfogyasztana ; valjon lehetséges- e ez esetben, hogy

valamennyi árúczikkre nézve hiányos kereslet fog mutat
kozni csupán azért, mert nincs mivel megfizetni

azokért ?

Az, a ki igy vélekedik , valószinűleg sohasem gondolkodott
a felett, hogy miből szoktak állani azon eszközök , a melyek .
kel az árúczikkekért megfizetünk ; – mert hisz azok szintén
csak más árúczikkek. Mindenki azzal fizet a mások termé

nyeiért, a mit ő maga termelt vagy szerzett. Minden elárú
sitó , a szó valódi értelménél fogva , egyszersmind múlhatla

núl vásárló is. Ha hirtelen megkettőztethetnénk az ország
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termelő képességét, ezáltal minden piaczon megkétszerez
nénk az árúkészletet, - de ezzel egyszersmind megkétsze
reznénk a vásárlási képességet is . Mindenki kétszer annyi

kereslettel és kinálattal jönne a piaczra ; mindenki kétszer
annyit lenne képes vásárolni, mert mindenki kétszer annyit

kapna árúiértmint azelőtt. Az valószinű, hogy némely tárgyak

ból túlbőség uralkodnék ; mert habár a közönség összes fogyasz
tását örömest megkétszerezi: megtörténhetik , hogy némely tár
gyakkal már annyira el van látva, a mint csak kivánhatta

azt, és igy meglehet, hogy most már valamely más tárgyból
kivánja megkétszerezni fogyasztását, vagy pedig növekedett
vásárlási képességét valamely új tárgyra kivánja forditani.
Ha igen : akkor a kinálát is csakhamar ehez fog alkalmaz
kodni, és a tárgyak árai tovább is a termelési költségnek meg
felelők fognak lenui ; – és az mindenesetre igen fonák felfo

gás lenne, hogy egy és ugyanazon időben minden tárgy értéke
alább szállhat, és hogy ennek következtében egy termény
sem fogja behozni a termelési költséget. Mert, ha az értékek
egymáshoz viszonyitva

ugyanazok maradnak : az még ma

gábanyéve lényegtelen dolog , hogy az árak micsoda válto
zást szenvednek , mivel a termelő megjutalmaztatása nem attól

függ, hogy mennyi pénzt, hanem hogy mennyi használható
árúczikket kap terményeiért. E mellett, minthogy a pénz is
csak egy árúczikk : ha feltevésünk szerint minden árúczikk

megkétszereződik , azt is fel kell tételeznünk , hogy a pénz is
kétszerte annyi lesz, - a mikor aztán az árak is ugyanazon

változást szenvedik , mint az értékek .
3 . $. Igy tehát ki van mutatva , hogy valami olynemű

általános bőség , vagyis mindenféle árúnak oly túlbősége
a kereslet felett, a mely a fizetési eszközök elégtelenségé
ből származik : magábanvéve lehetetlenség. Azonban talán

azt is lehetue feltételezni, hogy nem a vásárlási képesség ,
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hanem a vásárlási vágy az, a mi hiányzik ; és hogy az ipar
tormények általában nagyobb számmal vapnak , mint a
mennyit a község, — vagy legalább a községnek
azon

része, mely képes volna megfelelő egyenértéket adniazokért
- elfogyasztanikiván . Az könnyen belátható , hogy a ter
mények létele teremti a terménypiaczot , és hogy elég
vagyon is van egy országban , melyen az ország ösz

szés vagyonát meglehessen vásarolni. Az azonban megtörtén
hetik , hogy azok, kiknek módjukban volna, nem kivánna'
vásárolni; ésmegforditva,a kik vennikivánnának ,azoknak nincs
mivel megfizetniök. Ezért lehetséges, hogy a termény egy
része, a miatt mert azoknak kiknek kedvök volna fogyasz

tani, ez nincs módjukban , azok pedig kik tehetnék , nem
kivánják azt tenni : – nem képes vevőt találni.
A fentebbi tannak ez a legkézzelfoghatóbb alakja , és
nem tartalmaz semmi oly ellenmondást, mint az, melyet már

fentebb megvizsgáltunk . Könnyen megtörténhetik , hogy egy
bizonyos árúczikkből nagyobb mennyiség létezik , mint a

mennyit azok kivánnak, kik képesek is volnának a meg .
vásárlásra ; sőt egészen elméletileg tekintve a dolgot, az is
képzelhető , hogy valamennyi árúczikkel igy történik ez . A
tévedés ott rejlik , miszerint nem veszik észre, hogy habár

mind az, a kinek volna min vásárolni, teljesen el lehet látva
mind azon áruczikkekkel, melyeketkivánsága volna elfogyasz

tani: azon tény, miszerint mégis csakugyan vásárol azokból,
azt mutatja , hogy valósággal tehát mégis nem úgy áll a
dolog . Tegyük fel pl. azon legkedvezőbb esetet, hogy létezik

egy bizonyos, számú egyénekből álló község , melynek minde

nik tagja minden lehető szükségleti és fényűzési czikkel
kivánsága szerint el van látva ; és minthogy az nem kép
zelhető , hogy oly személyek , kiknek minden kivánságaik

teljesen be vannak töltve, tovább is dolgoznának és taka
rékoskodnának , csupán azért hogy oly tárgyakat megszerez
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hessenek , melyeket nem kivánnak . Tegyük fel, hogy idegen

érkezik az ily községbe, a ki újabb mennyiséget termel azon
valamiből, a melylyel annak tagjai már úgyis elegendőleg
el vannak látva. Ez esetben itt túltermelés fog történni,
1, ugymond az ellenvetés ; s én erre azt felelem : igaz ! azon
bizonyos áruczikkből túltermelés fog létrejönni, mert a

községnek abból már nincsen többre szüksége, hanem igen
is van valami másra. A régi lakosoknak valóban semmire
sincs szükségök , de kérdés, hogy magának az ujonjött ide

gennek nincsen-e valamire ? Midőn a felesleges árúczikket
termelte : valjon nem volt-e erre valamiféle indoka ? Ő igaz,
hogy termelt valamit, csakhogy nem olyat, a mire szükség

lett volna ; mert úgy lehet, hogy neki élelemre volt szüksége,

és e helyett órákat termelt, a melylyel mindenki elegendőleg
el van látva. Ez új jövevény azonban annyi keresletet hozott

magával az élelmi czikkek iránt, a mennyi épen megfelelő
annak , a mennyit ő képes termelni, és az az ő gondja , hogy
azon készlet, melyet ő magával hozott, alkalmazható legyen
ezen kereslethez. Ha nem tudna valami olyat termelni, a mi
új szükséget vagy vágyat képes támasztani a közönségben, —
a minek kielégithetése végett valaki több

élelmet termelne,

és a jövevény terményeért cserébe adná azt : akkor azon
kényszerű helyzetbe jönne az, hogy maga termelje maga

számára még élelmét is , – akár valamely új földet fogván
mivelés alá , ha t. i. volna valami ilyen még elfoglalatlanul,

vagy bérlő , feles , vagy szolgaként csatlakozván valakihez ,

a kinek már van földje, és egy részben kész némi meg .
könnyebbülést szerezni magának a munkától. E jövevény
tehát kétségkivül oly tárgyat termelt, a melyre nem volt

szükség, és talán ő maga is nem olyféle termelő , a kire a
községnek szüksége lett volna ; tultermelés azonban még
sem történt, mert a termelés soha nem felesleges, hanem

csak rosszúl választott lehet. Láttuk már fentebb, hogy mindaz
Stuart Mill. Nemzetgazdaságtan. II.
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à ki újabb árúczikkeket hoz a piaczra : njabb vásárlási

képességet is hozott azzal, – most pedig azt látjuk , hogy
újabb gyüjtési vágyat is keltett ; mivel ha a vevőben nem

volna meg ezen vágy : nem törődnék az az ujabb élelmiszer
termeléssel. A kereslet feltételeinek egyike sem hiányozik
tehát ott, hol újabb kinálat mutatkozik , - babár az tel

jesen lehetséges , hogy mig a kereslet csak egy bizonyos
tárgyra nézve létezik : a kinálat elég szerencsétlenségére
az illetőknek , egy egészen más tárgyban nyilatkozik .

Igy az utolsó szögletbe szoritva, ugy lehet hogy néme
lyek azon mentséghez fognak folyamodni, miszerint vannak
személyek , kik csupán megszokásból végezik a termelést és
tőkegyüjtést; nem mint ha gazdagabbakká óhajtanának lenni,
vagy pedig valami tekintetben többet kivánnának fogyasz
tani, – hanem pusztán a „ vis inertiae“ folytán. Ezek azért

folytatják a termelést, mivel a gépezet már fel van állitva ;
és azért takaritanak meg valamit, és azért forditják azt be
ruházásra : mivel semmi másra nem tudják elkölteni azt . —

Èn azonban, ha tán megengedem is, hogy az igy lehetséges,
sőt hogy némely esetben valósággal igy is van az : de azt
nem ismerhetem el, hogy ez csak legkisebb hatással is volna

következtetéseinkre . Mivel kérdés, hogy mit eszközölnek
ezen egyének megtakaritásuk által ? Felelet : azt, hogy ter

melőleg ruházzák be vagyonuk egy részét, vagyis munka
használatára forditják azt. Vagyis más szavakkal, több vá
sárlásra való pénzök levén , mint a mennyivel tudnánk mit

csinálni: ezen felesleges részt általában a munkás-osztály
javára forditják. De ekkor aztán ismét az a kérdés áll
elénkbe, hogy valjon ezen osztály is nem fog-e tudni azzal
mit csinálni? Vagy feltételeznünk lehet-e, hogy ezek szük
ségei is teljesen ki vannak elégitve, és pusztán csak meg

szokásból folytatják tovább a munkát ? Mert mindaddig mig

csak ez eset be nem következik , mig csak a munkás osz
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tályok is el nem értek e megelégültségi pontig : nem fog a
tőke-kereslet hiányával lenni, bármily gyorsan történjék is
különben annak növekedése ; mivel ha semmi más teendő
nem akadna is számára : mindig találhat az alkalmazást a

munkás osztály szükségletei vagy fényüzési czikkei terme

lésénél. Sőt még ha e szükségletek vagy fényüzési czikkek
termelésére nem volna is többé szükség : mindig szívesen
veszik azon jótéteményt, hogy a munka kevesbedése mel

lett a munkabéremeltessék ; ugy hogy azon
mely eszményileg véve ekkor volna legelőször
a munkáshiány miatt tényleg még ekkor sem
meg. Igy tehát bármely oldalról tekintsük is a

tultermelés,
lehetséges :
történhetnék.
kérdést, sőt

·még ha a kedvezőbb felfogás kedveért a lehetőség legszél
sőbb határaig megyünk is : az általános túltermelés elmé

lete mindenkor absurdumságnak fog látszani.
. 4 . §. De kérdés , hogy micsoda lehetett tehát azon ok ,mely

azt idézte elő, hogy oly férfiak is, kik annyit gondolkoztak
már a közgazdasági tünemények felett, sőt eredeti vizsgá
lódásaik által azok némelyikének felvilágositását is előmoz

ditották : ily irrationalis tért lettek képesek elfogadni ? Én
azt hiszem , hogy némely kereskedelmi tények hibás értel
mezése által lettek félrevezetve. Azt képzelték , hogy az álta
lános túlbőség lehetősége már tapasztalatilag be van bizo
nyitva ; azt hitték , hogy ezen tünemény volt az , melyet a
piacz bizonyos állapota mellett észleltek , – de a mely
egészen másként magyarázandó.

Fentebb már leirtuk az árupiaczok azon állapotát, a
mely a kereskedelmi criziseknek nevezett tüneményeket
szokta megelőzni. Ily időkben valósággal minden tárgy túl
bőségben van a pénzben nyilatkozó kereslethez képest,

vagyis más szavakkal: kevés a pénz ; mert a hitel egy nagy
részének hirteleni megsemmisülése folytán senkisem szeret
13 *
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készpénzétőlmegválni, — mig másfelőlnagy számmalvannak
olyanok , akik bárminő áron igyekeznek azt megszerezni.
Ily alkalmakkor tehát csaknem mindenki eladóvá lesz , mig
vevő meg alig akad egy-kettő ; ugy hogy valósággal meg
történhetik , miszerint a miatt, mit csakugy odavetőleg áru

bőségnek vagy pénzhiánynak neveznek : habár csak a crizis
idejeig tart is, az árak általában felettebb alá fognak
sülyedni. Az azonban még nagyobb tévedés volna, ha Sis
mondival együtt azt tételeznők fel, hogy a kereskedelmi
válság az általános termelési tulság eredménye, - holott csu
pán csak a tulságos speculativ

vásárlások következménye

az ; és nem az alacsony árak fokozatos emelkedése, hanem
a rendkivül magas árak hirtelen visszaesése idézte azt elő,

- vagyis közvetlen oka a hitel megszoritása volt, és a gyógy
szer nem a készlet kevesbitésében , hanem a bizalom hely
reállitásában rejlik . Világosan látható , hogy a piaczok ez
ideiglenes zavart állapota ép azért baj, mivel csak ideigle
nes. Igy pl., ha csupán a pénzben kifejezett árak esnének ,
és aztán nem emelkednének fel ujra : egy kereskedő sem
szenvedne nagyobb veszteséget, mivel a csekélyebb árak
épen annyit érnének ez esetben neki, mint a mennyit az

előtt a nagyobb árak értek. Ugy hogy a tünemény semmi
képen nem felel meg azon leirásnak , melyet e hires nem
zetgazdák adnak a túltermelés bajairól. A termelők körül.

ményeinek a piacz megromlása miatt bekövetkező folytonos

sülyedése , melyről az irók annyit elmélkednek : oly képze
leti baj, melyet a kereskedelmi crizisek természetének is
merete után épen nem lehet támogatni.

A másik tünemény,melybőlaz általános túlvagyonosodási
és tulságos tőkegyüjtési elmélet hivei szintén támogatást

látszanak meríteni,

— t. i. a haszon és kamatláb azon

csökkenése, mely a népesedés és termelés fejlődésének ter
mészetszerü következménye : - már állandóbb jellegű va
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lamivel. A tőkejövedelem -csökkenés oka a munkások eltar
tására szükséges költségek növekedésében rejlik , a mi is
mét a népesség szaporodásának s ezzel együtt a tápszer

kereslet növekedésének eredménye, mivel e mellett a me
zőgazdasági javitmányok hatása csak eltünő csekélységnek

mutatkozik . A nemzetek gazdasági fejlődésének e jellem

ző vonását a következő könyvben*) fogjuk teljes mértékben
megvitatni. Azonban már addig is könnyen belátható, hogy
valami egészen más dolog az, mint a mivel gyakran össze- .
tévesztik azt a termelő és kereskedő osztály panaszkodó tag
jai, — t. i. hogy az árúkra nézve nem

létezik kellő piacz.

Az ipargazdasági modern vagyis jelenlegi állapotnak va
lódi magyarázata ott rejlik , hogy aligba van oly nagyter
jedelmü üzlet, mely kieszközölhető ne volna, ha az emberek

kevesebb haszonnal is hajlandók volnának megelégedni, –
a minthogy ezt minden tevékeny és értelmes ember nagyon

is jól tudja ; azonban még azok is meg tudnak alkudnia körül
ményekkel, akik zugolódnak az ellen, a mibe beleegyeztek ,
és azt kivánják , hogy bárcsak kevesebb tőke, vagy mint
kifejezni szokták magukat: kevesebb verseny léteznék , hogy

annál nagyobb tőke-jövedelemre tehetnének

szert. Az ala

csony tőke-jövedelem azonban nem egy és ugyanaz a ke
reslet hiányával; s azon termelés és vagyongyüjtés, mely
csupán a tőke-jövedelmet csökkenti, nem nevezhető felesle
ges termelésnek és vagyongyüjtésnek . Azt, hogy tulajdonkép

micsoda tünemény ez s mik ennek hatásai és szükségképeni
határai: alább fogjuk megérteni, a midőn ép e tárgyról
fogunk szólani.

Az általam fentebb emlitett eseteket kivéve: nem isme
rek oly nemzetgazdasági tényt, mely alkalmat szolgáltatha

tott volna azon nézetre, hogy valaha valósággal tapasztalni
*) Negyedik könyv, IV , fejezet.
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lehetett volna valami általános túltermelésfélét. Meg va- .
gyok felőle győződve, miszerint egyetlen tény sincs a ke
reskedelmi világban, melynek kimagyarázhatása végette

chimeraszerü feltevésre volna szükségünk .
Ez pedig azon alaptanok egyike, a melyek körül, ha
véleményeltérés tapasztalható, az a nemzetgazdaságtannak ,

különösen annak gyakorlati alkalmazását illetőleg , - egé.
szen különböző felfogásra mutat. Egyfelől csak arra kell
ügyelnünk , hogy az elegendő termelés miként egyesithető a
lehető legjobb elosztással, mig másfelől egy harmadik dol
got is figyelembe kell vennünk, azt t. i., hogy miként lehet

valamely áru számára piaczot teremteni, vagy pedig hogy
miként alkalmazható a termelés a piacz fogyasztási ké

pességéhez . Emellett egy ily , láthatólag önmagával is
ellenmondásban levő elmélet nem jöhet létre valakinél a
nélkül, hogy magát a tárgyat is össze ne zavarná, és hogy
a társadalom 'számos bonyolultabb

gazdasági működésének

tiszta felfogását is lehetetlenné ne tenné. Egy ily téves el
mélet volt az is, mely mint hiszem , az általam fen
tebb ismételt három

kitünő nemzetgazdász, t. i. Mal

thus, Chalmers és Sismondi rendszerét is tönkre tette ,
mint a kik a nemzetgazdaság több alaptételeit bámulatos

éleselmüséggel belátták és kimagyarázták, de a kik tekin
tete elé e tévedés mintegy áthathatlan fátyolt vont a kér

dés nehezebb részeire nézve. Az ezeknél gyengébb tehetsé
gek elméjét pedig még inkább megzavarják az ily 'hibás
nézetek ; és csak két kitünő név iránti méltányos eljárás
az, ha a figyelmet azon tényre hivom fel, miszerint azon
érdem , hogy a nemzetgazdaság e nagyfontosságu kérdése

illő világitásba állittaték : a continensen főként az oly éles
eszü J . B . Saynak , Angliában pedig Mr. Millnek tulajdoni
tandó, a mely utóbbi („ A nemzetgazdaságtan elemeiről“

irt munkájában adott végkövetkeztetések mellett), egy ko
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rábbi pamphletjében, - melyet egy futólagos viszály idézett
elő , s melyet ő „ a kereskedelem védelmének “ (Commerce

Defended) nevezett : - a valóditant igen erélyesen és tisztán

adta elő , s a kinek

ez volt nagyobb hirnévre jutott első

munkája , a melyet maga is annál többre becsült, minthogy

ez szerzette meg neki egész életében legbecsesebb és legben
sőbb barátjának Ricardo Dávidnak ismeretségét.

xv. Fejezet.
AZ ÉRTÉKMÉRŐ.
1 . § . Sokat vitatkoztaş a nemzetgazdák a felett, hogy
mi legyen az érték mértéke, és sokkal nagyobb fontosságot

tulajdonitottak e tárgynak mintsem érdemli ; és mindaz , a
mit e felett összeirtak, nem

kevés befolyással volt arra ,

hogy a nemzetgazdákat némelyek üres szalma csépeléssel
vádoltak , - a mi, habár nagyitás is,de nem épen alapnélküli
vád a szemlélődő philosophok ellen. E tárgyat azonban ne

künk sem lehet érintetlenül hagynunk, ha már csak azért
is, hogy azt kimutassuk : mily kevés mondani való van e
tekintetben .

Az értékmérő a szó szokott értelmében véve, valami
oly tárgyat jelentene, a melylyel való összehasonlitás által

a többi tárgyak értékét lehetne meghatározni. Ha továbbá
tekintetbe veszszük , hogy maga az érték is mennyire vi

szonylagos dolog , és hogy annak meghatározásához , azon
harmadikon kivül, a mely annak megmérésére szolgál, mindig
legalább is két tárgy szükséges : értékmérőnek csak oly
valamit vehetünk , a melylyel két más tárgynak összehason

litása által ezeknek egymáshoz való értékére vonhatunk kö
vetkeztetést.

Ily értelemben véve pedig, egy bizonyos helyen és
egy bizonyos időben bármely tárgy is szolgálhat értékmé:

rőül; mivel ha azt tudjuk, hogy két tárgy mindenike mily
arányban cserélődik ki egy harmadikért: ebből mindig lehet
következtetni arra , hogy azok egymásért is mily arányban
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fognak kicseréltetni; s ép az a csereeszközül választott
tárgyak rendeltetése , hogy ily értekmérőül szolgáljanak, és

rendszerint ezek azok , melyek segélyével minden más tárgy
értékét meg szokták határozni. Igy pl., ha azt mondjuk ,

hogy egyik tárgy 20, a másik pedig 30 frtot ér : ezzel
minden további magyarázat nélkül tudva van, hogy az egyik
csak 2/3- ad résznyit ér a másikhoz képest, — vagyis hogy e
tárgyak oly arányban cseréltetnek ki egymásért, a mint a
20 viszonylik a 30-hoz. A pénz tehát tökéletes mértéke az
értéknek .

Azon mérték azonban, mit a nemzetgazdák feltalálni
kivánnának , nem

azon értékmérő, mely ugyanazon helyen

és ugyanazon időben, hanem a mely különböző helyen és
különböző időben levő tárgyakra is alkalmazható volna ;
valami olyan tehát, a mivel való összehasonlitás által meg

lehetne tudni, hogy valjon valamely tárgy ma többet ér-e
mint egy századdal ezelőtt, vagy pedig hogy Angliában
többet ér-e mint Amerikában vagy Chinában. A pénz azon
ban, vagy bármely más árúczikk : e czélra is ép úgy hasz
nálható , mint az ugyanazon helyen és ugyanazon időben
levő tárgyak értékének mérésére, — feltéve t. i., hogy a kellő
adatokat ez esetben is megkapjuk, és hogy e mértékegy
séggel nem csupán egy tárgyat, hanem kettőt vagy hármat
is van alkalmunk összehasonlitani, — szóval a mennyi az érték
kipuhatolására szükséges . Igy pl., ha ma egy quarter buza

40 shilling, és egy kövér juh is ugyanannyi, és ha a II.
Henrik idejében egy quarter buza 20, egy kövér juh pedig
10 shilling lett volna : akkor egyszersmind azt is tudjuk ,
hogy egy quarter buza akkor két kövér juhval volt egyér
tékü, mig ma csak egyet adnak ennyi buzáért ; és hogy
tehát a juh értéke, egészen függetlenül a pénznek e két
korszakbeli értékétől, akár e két árúczikkre (a melyekre
nézve egyaránt vesztett az értékéből), akár azon más tár
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gyakra vonatkozólag tekintjük is azt, a melyeket nem szük
ség e, feltevésünkbe befoglalnunk, – a buzáéhoz képest
azóta kétszer annyira emelkedett.
. . :
:
Az azonban, a mit azok , kik e tárgyról eddig irtak ,
leginkabo kivánni látszanak : valami oly eszköz felfedezése,
leginkább

a melynek segélyével, – a nélkül, hogy valamely más tárgyra
is történnék hivatkozás, – már pusztán e mértékkel össze
hasonlitás által is meg lehetne határozni a tárgyak érté
két. Igy pl. azt kivánnák , hogy csupán azon tényből, misze

rint ma 40 sbilling égy quarter buza , mig azelőtt csak 20
shilling volt: képesek legyünk meghatározni, hogy valjon a
buza értéke változott-e , s mily mértékben ? –

és pedig

mindezi a nélkül, hogy valamely más tárgyat, pl. juhot is
használnánk a meghatározásra ; mivel ők nem azt kivánják
megtudni, hogy a buza értéke mennyit változott a juhéhoz

képest, hanem hogy általában a tárgyak összegéhez képest
mennyit változott az.
Erre azonban legelőször is azért nem lehet kilátás,mi

vel az általános csereérték eszmélye, - azon értéké t. i.mely

nem egy bizonyos árúczikkre, hanem általában minden árú
czikkre vonatkozik , – szükségkép valamimeghatározhatlan
fogalom . De még ha képesek volnánk is pontosan megmondani,

hogy pl.egy quarter buzaért egy korábbi időben , bármely árú - ,

czikkből külön, mennyit lehetett vásárolni, most pedig isme
retes volna előttünk, hogy jelenleg az egyikből többet, a
másikból pedig kevesebbet lehet azért kapni: mégis gyak
ran lehetetlennek találnánk azt megmondhatni, hogy valjon
emelkedett, vagy sülyedett- e az általában a más tárgyak
iránti értékére nézve. Mennyivel inkább lehetetlen tehát ez

akkor, ha csak annyit tudunk , hogy mennyiben változott az
magára a mértékre nézve. Arra nézve, hogy valamely tárgy
nak két külön korszakbeli pénzértéke általában az ezért
cserébe kapható tárgyak értékének is mérveül szolgálhasson :
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szükséges, hogy ugyanazon pénzösszeg mindkét korszakban

általában ugyanazon mennyiségű tárgynak feleljen meg,
vagyis hogy a pénznek mindig ugyanazon csereértéke, vagyis vá
sárlási képessége legyen . Már pedig nemcsak hogy ez nem
áll a pénzre, vagy bármely más árúczikkre nézve: hanem
képzelnünk sem lehet oly körülményeket, a midőn ez igy
megiörténhetnék .
2 . § . Lehetetlen leven tehát a csereértékre valami ily

nemü mértéket találni : az illető irók valami olynemű fogal
mat kötöttek az érték -mérő elnevezéshez , a mit sokkal helye

sebben a termelési költség mértékének lehetne tekinteni.
Képzeltek t. i.maguknak egy oly árúczikket,mely változatlanul
mindig ugyanazon mennyiségü munka által termeltetik ; a mely feltevéshez még azt kell hozzá adnunk, hogy a ter

melésnél használt állandó tőke mindig ugyanazon arányban
van a közvetlenül használt munkások munkabéréhez, és

mindig ugyanazon tartóssággal bír, vagyis egyszóval: hogy
ugyanannyi tőke, ugyanannyi idõre előlegeztetik , ugy hogy
az érték azon elemei, melyek a tőkekamatból és munkabé
rekből állanak, örökre változatlanok . Egy ily árúczikk azon
ban mégis semmi esetre sem fogna állandó csereértékkel
birni, mivel (még ha a kereslet és kinálat változásaiból
származó ideiglenes ingadozást nem veszszük is tekintetbe,)

annak csereértéke azon tárgyak termelési körülményeiben
történő változásokkal együtt, a melyekért az kicseréltetik,

szintén változást szenved. De még ha léteznék is egy ily .
árúczikk , mi csupán

azon hasznát vehetnénk annak , hogy

valahányszor valamely más tárgy értéke állandóan megvál
toznék ahoz viszonyitva : mindig tudni fognánk, hogy e válto - '
zás oka nem abban , hanem ezen többi más tárgyakban rejlik .
Az. tehát, habár nem ugyan e más tárgyak értékének , hanem

azok termelési költségének megmérésére igen is alkalmas
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lenne. Ha t. i. valamely czikli, a változatlan czikk irányå
ban nagyobb vásárlásiképességre tett szert: ez azt jelenti,hogy
szükségkép annak termelési költsége is nagyobb lett, mig az ellenkező esetben kevesbedett az. A termelési költ

séu e mértéke volt tehát az csupán, a mit a nemzetgazdák
az értékmérő elnevezése alatt értettek .

.

Egy állandó termelési költség mérő azonban tényleg ép oly
kevéssé létezhetik , mint egy csereérték -mérő ;mert nincs oly
tárgy, melynek

termelési költsége változhatlan volna . Az

arany és ezüst e tekintetben a legkevésbbé változékony,
azonban részint a régi bányák kimerülése , részint ujabbak

felfedezése, részint a bányászat tökélesbülése folytán még
ezek termelési költsége is ki van téve a változásnak . Ha

mi valamely tárgy pénzértékéből történő változásból próbál
nánk az annak termelési költségében történő változást meg

határozni: az eredményt magának a pénznek termelési költ

ségében történő változások illő tekintetbevétele szerint kel
lene kiigazitanunk .
Smith Ádám azt képzelte, hogy különösen csak két
tárgy az, mely kiválólag alkalmas arra , hogy értékmérőül
szolgáljon , t. i. a buza és a munka. A buzáról ugyanis azt
állitá , hogy habár annak értéke az egyes évek alatt nagy
mérvben ingadozik is, de századról századra mégis nem so

kat változik . Ma azonban már tudjuk, hogy ez egy nagy
tévedés volt, mert a búza termelési költsége a népesedés

bármi csekély növekedésével együtt szintén emelkedni, el

lenben a mezőgazdasági javítmányokkal együtt, – akár
magában egy bizonyos országban, akár azon külföldi tarto

mányokban létesülnek is azok, a melyekből szükségletének
egy részét fedezi az, - mindig csökkenni hajlandó. A búza
termelési költségének ugy vélt állandósága azon feltevésen
alapszik , hogy mind ez ellentétes erők között teljes súly

egyen uralkodik , - , a mi, ha valaba valósággal igy volna
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is, csupán a véletlenségnek volna köszönhető. E mellett a
munkára, mint értékmérőre vonatkozólag Smith Adám kife
jezései nem , mindenkor egyformák . Néha t. i. úgy szól ar
ról, mint a mely csak rövidebb időközre alkalmas mérték ,
azt állítván , hogy a munka ára (vagyis a munkabér ) nem

sokat változik egyik évtől a másikig, habár egyik nemze
déktől a másikig igen . Máskor pedig megforditva ugy be
szél arról, mintha – , amiatt, mert egy munkásnak egy napi
rendes izomműködése mindig ugy tekinthető , mint a mely
mindig ugyanannyi áldozatába kerül neki, — tulajdonkép

csak a munka volna az egyetlen czélszerű értékmérő . E
feltevés azonban, – legyen bár az magában véve elfogad

ható vagy nem , – egyáltalán elveti a csereérték fogalmát,
egy egészen más, t. i. a használati érték fogalmához hason
lóbb ogalommal helyettesitvén azt. Ha Amerikában egy
napi munka árán a rendes fogyasztásra használt czikkekből

kétszer annyit lehet vásárolni, mint Angliában : hiábavaló
törekvés azt bizonyitgatni, hogy a munka mindkét helyen

ugyanazon értékkel bir, és hogy csak a többi tárgyak ér
téke különbözik egymástól e két országban , mert ha helye

sen akarunk szólani, akkor azt kell mondanunk, hogy a
'munka ez esetben mind a piaczra, mind magára a mun
kásra nézve kétszer annyit ér Amerikában , mint Angliában.
Ha czélunk csupán az volna, hogy a használati érték

megbecsülhetésére egy megközelitő mértéket találhassunk
fel : talán nem

tehetnénk jobbat, mintha egy közép -ember

egy napi élelmét választanánk e czélra , — és pedig a képezet
len munkások által fogyasztani szokott rendes tápszerben
számitva azt. Ha valamely országban pl. egy font kuko

ricza liszt szükséges arra , hogy egy munkás egy napig el
élhessen : valamely tárgy azon mérvben tekinthető több vagy

kevesebb értékűnek , a mint több vagy kevesebb font kuko
*riczalisztet lehet érte kapni cserébe. Ha valamely tárgy akár
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:

közvetlenül maga, akár az általa cserébe kapható más tár
gyak által egy napig , egy másik pedig egy hétig volna ké- .
pes eltartani egy munkás embert : ez esetben némileg mél.
tán mondhatnánk , hogy az egyik az általános emberi hasz

nálatra hétszer annyit ér, mint a másik . Annak meghatáro
zására azonban nem alkalmas e mérték , hogy valamely
tárgy mennyit ér annak birtokosára nézve , mivel akárhány
szor is nagyobb lebet annak értéke ez esetben annál, mint

a mennyit azon tápszer ér, a mennyit azért lehetne kapni
cserébe, — habár megforditva kisebb nem lehet annál.
.
Sohasem szabad továbbá az értékmérő fogalmát az

értekszabályozó vagyis határozó elv fogalmával összetévesz

tenünk . A midőn Ricardo és mások azt állitják, hogy a tár
gyak értéke a munka mennyisége által szabályoztatik : ez

alatt nem lehet azon munkamennyiséget érteni, mely azokért
kapható cserébe, hanem csak azon mennyiséget, mely

azok

előállitására

fordittatott; és azt állitják, hogy ez

határozza meg annak értékét, s ez okozza azt, hogy azon

tárgy épen azon bizonyos és nem valami más értékkel bir.
Azonban midőn Smith Ádám és Malthus azt állitják, hogy
à munka az értékmérő ; ez alatt nem

azon munkát értik ,

mely által az előállitható volt, vagy még ma is előállitható :

hanem sốt inkább azon munkamennyiséget, a melyet azért
vehetni, vagyis cserébe kaphatni; vagyis más szavakkal:
a tárgyaknak munkában kifejezett értékét. S ez alatt ismét

nem

azt értik , hogy az szabályozza a tárgyak általános

csereértékét, vagy pedig hogy valami befolyással volna arra ,
hogy mi legyen azon érték : hanem csupán azt határozza

meg , hogy mennyi az, és hogy időről időre mennyit változik

a különböző piaczokon.

XV

EJEZE

XVI. FEJEZET.

A CSERE-ÉRTÉK NÉMELY KÜLÖNÖS ESETEIRŐL.
1. §. Most már tehát a csere -érték általános törvényeit
mindazon fontosabb esetekben megvizsgáltuk , a melyek
ugyanazon ország áruforgalmában előfordulhatnak . Láttuk
ugyanis először a monopolium esetét, a midőn az érték az .
árúmennyiségnek vagy természetes vagy pedig mesterséges
korlátozása , vagyis tulajdonkép a kereslet és kinálat által sza
bályoztatik ; másodszor pedig a szabad verseny eseteit, a

.

midőn az árú ugyanazon áron végtelen mennyiségben ter
melhető, a midőn az állandó érték főleg a termelési költség ,
és e mellett csupán a kereslet és kinálat ingadozása által
idő

n
szabályoztatik ; és harmadszor azon vegyes esetet, a midőn.

az árúczikk végtelen mennyiségben termelhető , de nem ugyan

azon áron, s a midőn az állandó érték a kereslet által ki
vánt mennyiség előállitására szükséges legmagasabb terme

lési költség által harároztatik . És végezetre ugy találtuk ,
hogy maga a pénz e harmadik osztályba tartozó árúczikk ;
és hogy annak értéke a teljes kereskedelmi szabadság mel
lett ugyanazon törvények által szabályoztatik , mint az ezen
osztályba tartozó többi más tárgyak értéke ; és hogy tehát

az árúk ugyanazon törvényeket követik , mint az értékek :
: : Mindebből tehát az látszik , hogy az árak és értékek
.

iningadozását

mindenik esetben a kereslet és kinálat szabá

lyozza, -- valamint mindazon tárgyak állandó árait és értékét

is, a melyeknél a kinálat nem a szabad versenytől, hanem
valami más tényezőtől függ ; mig másfelől a szabad verseny

:

:
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hatása alatt a tárgyak átlag véve oly árakon kelnek , vagyis

oly értékben cseréltetnek ki egymásért : hogy a termelők va
lamennyi osztályának egyforma előnyre lehessen kilátásuk , —

de a mi csak akkor történhetik meg, ha a tárgyak termelési
költségöknek megfelelő csereértékkel birnak.
Szükséges azonban, hogy még nehány oly esetet is
megvizsgáljunk, a melyekre különös természetöknél fogva
nem alkalmazható a csereérték e törvénye.
Megtörténik néha t. i., hogy két különböző árúczikk
termelési költsége - hogy ugy szóljunk — kölcsönös összefüg
gésben van egymással, mert ugyanazon mivelet vagy mivelet
sor terményei, és az előállítási költség , mindkettőért együtt

adatik ki, s nem pedig egy részben az egyikre, más részben
a másikra külön ; s ugyanazon költséget csupán az egyikért
is meg kellene tenni, ha a másikra semmi szükség nem volna

is, vagy egyáltalában nem használtatnék is. És pedig nem
egy-két árúczikk van ilyen , melynek termelése egy másikkal

van összefüggésben ; igy pl. a koaks és a légszesz mindket
ten ugyanazon országban és ugyanazon mivelet által állit
tatnak elő ; ilyenek továbbá a juh-hus és gyapju ; a marha
hus, marhabőr és faggyu ; a bornyu -termelés és a tejgazda

ság ; s a csirkék és tojások . A termelési költségnek semmi
köze az ily , hogy ugy mondjuk , társas árúczikkek egymás

iránti értékének meghatározásához, mert az csupán azok
együttes értékét szabja meg A légszesznek a koakszszal

együtt kell megtériteni ezek termelési költségeit, s e mellett
a rendes tőke jövedelmet. E czélból bizonyos mennyiségü
gáznak , azon koakszszal együtt,mely annak mellékterménye,
más tárgyakból oly mennyiségüért kell kicseréltetnie, hogy

az igy kapott érték azok együttes termelési költségeinek leg
alább is megfelelő legyen. Az azonban, hogy a termelő jutal
mazásából mennyi essék a koakszra , és mennyi viszont a

légszeszre : még csak ezután lesz eldöntendő, mivel a ter
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melési költség ezeknek nem

egyenkénti árára, hanem az

árak végösszegére van befolyással, — s annak a két termény
közötti aránylagos megosztására nézve még eddig nem léte
zik valami szabályozó elv.
Minthogy tehát a termelési költség ez esetben nem

lehet segitségünkre : azért is egy ennél még előbbi és még
alaposabb érték -törvényhez , t. i. a kereslet és kinálat törvé
nyéhez kell folyamodnunk. E törvény az : hogy valamely
árúczikk kereslete annak piaczi értékével (vagyis inkább
árával) együtt változik , és e piaczi érték mindig ugy alkal

mazkodik , hogy a kereslet épen megfelelő legyen a kinálat

nak ; – és ez szolgáltatja azon elvet, melyre, mint fentebb
emliténk , a termelői jutalom felosztásánál szükségünk volna .

Tegyük fel pédául, hogy a légszesz előállitási és eladási
ára egy bizonyos mennyiség, és hogy a mellékterményül

szolgáló koaks ára szintén egy oly mennyiség, mely a lég
szesz árával együtt épen elegendő a kettő előállitási költsé
gét a rendes tőkejövedelemmel együtt fedezni. Sőt tegyük
fel még azt is, hogy a légszeszre és koakszra külön -külön

megállapitott árak mellett az összes légszesz-készlet köny
nyen eladható , de a nélkül, hogy akár nyereség, akár vesz

teség volna rajta, mig ellenben az annak megfelelő összes
koaks mennyiség nem talál elegendő vevőre. A koaksz ez
esetben olcsóbban fog kináltatni, hogy piaczot esináljon ma
gának ; ez alacsonyabb árak mellett azonban a légszesz ed

digi árával együtt nem fog elég jutalmat szolgáltatni a ter
melőknek , vagyis a gyártás, egészben véve, nem fogja fedezni
a rendes tőkejövedelemmel együtt a termelési költségeket is,
s következőleg nem lesz tovább folytatható ezen árak mel.
lett. A koakson szenvedett veszteség kipótlására tehát a

légszesz árát kell feljebb emelni ; de ez által a kereslet
kevesbittetvén : némileg a termelést is kevesbiteni kell, és
az árak csak akkor állapodnak majd meg, a mikor a lég
Stuart Mill. Nemzetgazdaságtan III.

14

210

)

.

III. KÖNYV. XVI. FEJEZET.

.. :

szesz ára emelkedésének , és a koaks ára sülyedésének
együttes hatása azt fogja előidézni, hogy az előbbiből sok
kalkevesebb , az utóbbibólpedig sokkal több fog eladatni, mint

:

azelőtt, és mindazon koaksra elegendő vevő fog találkozni,

a mennyi a gázgyártás akkori terjedelmemellett producáltatik . '

.

Vagy megforditva tegyük fel, hogy a jelenlegi árak

mellett több koaksra volna szükség, mint a mennyi a jelen
legi gázkereslet által követelt gyártás folytán termeltetik , a
mely esetben tehát a koaks nem levéu elegendő, annak ára

e miatt emelkedni fog. A gyártás ez esetben a rendes tőke
jövedelemnél többet fog szolgáltatni, s következésképen ujabb

tőkék fognak a lészeszgyártás felé fordulni. A ki nem elé - .
githetett koak -kereslet most tehát ki lesz elégitve, ez azon
ban nem történhetik a nélkül, hogy egyszersmind a gázkész

let is ne növekednék , minthogy pedig a létező kereslet már
e nélkül is teljesen ki volt elégitve : az ujabb gázmennyiség
csak alacsonyabb áron találhat vevőtmagának . Az eredmény

az fog lenni, hogy e két czikk ugyan most is be fogja hozni
az együttes termelési költség fedezésére szükséges jövedel
met, csakhogy e jövedelemhez a légszesz most kevesebbet,
a koaks pedig täbbet fog szolgáltatni, mint az előtt. A suly
egyen e tekintetben

csak

akkor lesz elérve, ha az egyik

termény iránti kereslet már annyira alkalmazkodott a má
sik iránti kereslethez, hogy az egyik által követelt mennyi

ség tökéletesen annyi, á mennyi a másik által követelt
mennyiség előállitása folytán producáltatik . Ha valamelyik
részről felesleg vagy hiány mutatkozik , - vagyis ha mig ' a

koaksz kerestetik , az azzal együtt termelt légszesz iránt még
nincsen elegendő kereslet, vagy vice versa : – e két árúczikk
pisczi ára ugy fog alkalmazkodni egymáshoz, hogy mindenik

elegendő vevőt találjon a maga számára .
Ha azért két vagy három árúczikk valamikor közös
termelési költséggel bir : ezeknek egymáshoz képesti termé

.
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;. szetes értéke lesz az, mely mindenik számára azon menyi
nyiségnek megfelelő keresletet fog támasztani, a mely a ter-

.

melési folyamat következtében mindeniköjökből létrejön. Ez

elmélet ugyan magában véve még nem valami nagy fontos
ságu, de azon felvilágositás, melyet a kereslet törvényéről
és azon módozatokról nyujt ez, melyek között azon esetben,
ha a termelési költség nem alkalmazható, e második elv .
lép a hiányzó helyébe : különösen megérdemli figyelmünket,

– mivel, mint az ezután következő második fejezetben látni fog .
juk, némely nagyfontosságu esetekben is valami igen ha
sonló történik ehhoz .

2 . §. Egy másik figyelemre méltó eset az értékelmélet
köréből: a különböző nemt mezőgazdasági termények esete .
Ez már bonyolultabb kérdés az előbbinél, és megkivánja ,
hogy még számosabb befolyásos körülményre legyünk te
kintettel.
.
Semmi különös nehézséget nem képezne ez eset akkor,
ha a különböző mezőgazdaságitermények , -- akár egyforma,
akár egészen különböző talajokon is, - egyformán és egyen
1ő előnnyel megteremnének. A nehézség két körülményből

származik , egyfelől t. i. abból, hogy az egyik talaj alkal
masabb az egyik növény termelésére, mint egy másikéra , a

nélkül azonban, hogy mindenikére teljesen alkalmatlan volna ;
másfelől pedig a váltógazdasági gyakorlatból.
.
Az egyszerüsités kedveért példázatunkban csupán két- féle'mezőgazdasági terményre, pl. a buzára vagy zabra szo
· ritkozunk. Ha minden talaj egyformán alk almas volna mind
a búza, mind a zab termelésére : akkor mindenik földön

mindkettő egyformán tenyésztetnék , és termelési költségök
egymáshoz aránylag mindenütt ugyanaz levén :

egymás.

hoz viszonyitott értékok is ettől fogna függeni. Ha ugyan
azon munka, melyre egy bizonyos földön 3 quarter buza te
14 *
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remne, ugyanazon földön mindig 5 quarter zabot teremelne : ek
kor e két mennyiség egyenlő értékkel birna . Ha ellenben
a buza és a zab egyátalában nem teremne meg ugyan azon

földön : akkor azok mindenikének értéke külön-külön azon
termelési költségtől függene, a mennyibe azok előállitása az
azok termelésére legkevésbbé alkalmas oly talajokon kerül,
melyeket a kereslet folytánmégiskénytelenek vagyunk e czél
ra felhasználni. Valósággal azonban ugy áll a dolog, hogy mind
a buza mind a zab csaknem minden olyan talajon megte ·

rem , mely képes ezek bármelyikének termelésére, — habár
némely talaj, mint pl. a kötöttebb agyag, inkább a buza ,
mig ellenben egy másik , mint pl. a könnyü agyagos talaj,
inkább a zab termelésére alkalmas. Lehetnek továbbá olyan

talajok is, melyek ugyan oly megmunkálásra mig a bu
zából hármat, a zabból már 4 quartert adnak ; vala
mint olyanok is, a melyek habár a zabból 5 quartert is meg
teremnek , a buzából már nem adnak egészen 3 quartert. S

kérdés már most, hogy e különböző esetekben mi lesz a
két terménynek egymáshoz viszonyitott értéke ?
Az kétségtelen, hogy ezek mindenike azon földeken fog
termeltetni, melyek alkalmasabbak az egyik tenyészetére,

mint a másikéra ; és ha csupán e földek terméséből a ke
reslet mindenikre nézve kielégithető lesz : e két termés ér
téke semmi összefüggésben nem

lesz egymással. Ha azon

ban a kereslet oly nagy, hogy annak kielégithetése végett
szükséges, miszerint mindenik termény ne csak azon földe

ken termesztessék, melyek kiválólag alkalmasak arra, ha
nem azon közepes földeken is, melyek á nélkül hogy akár
egyikre, akár másikra valami különösen alkalmasak volná

nak, mindkettőre körülbelől egyformán használhatók : e kö .

zepes földeken való termelési költség fogja aztán elhatá
rozni a kéttermény egymás közötti értékét ; – mig ellenben
azon földek haszonbére, melyek kiválólag csak egyikre vagy
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másikra alkalmasak : azon növényre vonatkozó termőképes.

ségöktől fog függeni, melyre ily kiválólag alkalmasak . Eddig
tehát semmi nehézséggel nem járt a kérdés azok előtt, kik
az érték elmélet általános elveivel ismeretesek .

Megtörténhetik azonban az is, hogy a két termény

közül az egyik iránt, pl. a buza iránt, mutatkozó kereslet
annyira túlhaladja a másik irántikeresletet, hogy nemcsak a
különösen buzatermelésre alkalmas földek lesznek e czélra

felhasználva, hanem kiterjed az a mindkét növényre teljesen

alkalmas földekre is, - - sőt úgy lehet, hogy még azokra is
átcsap, melyek már inkább a zabtermelésre alkalmasak ,

Arra nézve, hogy ez aránytalan mérvü termelésre birassanak
az emberek , megkivántatik , hogy a buza aránylag sokkal
drágább, a zab pedig aránylag sokkal olcsóbb legyen annál,
mint a mennyi középjóságu földeken való termelési költsé

gük szerint lenne az . Egymás közötti értéküknek – bármi
legyen is az — az oly földeken való termelési költséggel

kell arányban állónak lenni, a melyeken a két termény
iránti kereslet egymáshoz való aránya folytán mindkettő
egyformán termesztetnék . Ha a kereslet különbözősége miatt
e két növény egyformán termesztése oly földeken találkozik

egymással, melyek kedvezőbbek az egyik termesztésére mint
a másikéra : egymásra , és általában minden más tárgyra

nézve az egyik olcsóbb, a másik pedig drágább fog lenni,
mint ha e két termény kereslete egymáshoz viszonyitva

olyan volna, mint a minőnek először feltételeztük azt.
Ez esetben tehát, habár némileg eltérő modorban is,
egy újabb bizonyitékával találkozunk a kereslet olynemü

hatásának,mely szerint az nemcsak egyes esetekben zavarja
meg az értéket : hanem sőt inkább, a termelési költséggel
együtt, vagy épen azt kisegitőleg, állandó szabályozója
annak .

Azon esetet, melyet három nyomásu vagy pedig váltó
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gazdasági rendszernek nevezünk , nem szükség külön vizsgá

lat alá vennünk , mivel lényegileg ugyanazon együttes-ter- : ,
melési költség esete az, melyet a légszesz- és k'oakszterme
lésénél már láttunk fentebb. Ha az volna a gyakorlat, hogy
mindenik földön az egymásután következő években válto

gatva fehér és zöld takarmányt termesszenek , s az egyikre
ép úgy szükség volna a másik kedvéért, mint saját magáért:

a gazda két évi költségének megfelelő jövedelmét csak egy
fehér és egy zöld termés után nyerné ; és e kettőnek ára

oly viszonyba jönne egymáshoz, hogy mindkettő iránt oly
kereslet keletkezhessék, mely mind a fehér mind a zöld

termésből egyforma mennyiségüt tenne szükségessé.
Lehetne még több oly anomál eseteket is felhoznunk
az értékre nézve, melyeknek kifejtése igen hasznos gyakor
lat lenne; hanem

.

egy a jelenlegihez hasonló műben sem

. nem kivánatos, sem nem

lehetséges részletesebben belebo

csátkozni az ilynemű fejtegetésekbe, mint a mennyire csupán
az elvek felderitése végett szükséges az. Most tebát az álta
lános csere- elmélet azon egyetlen részére, t. i. a nemzetközi,
vagy hogy még általánosabban szóljak : a távoli helyek
közötti cserére térek által, melyet mindeddig érintetlenül
hagytunk .

XVII. Fejezet.
A NEMZETKÖZI FORGALOM .
1 . $ . Azon okok, melyek azt eszközlik , hogy némely
áruczikkek, a helyett hogy azon piaczok lehető közelében
termeltetnének, a hol azok a fogyasztóknak eladatnak, tá

voli helyekről szállittatnak : -

rendszerint meglehetősen

felszines megitéltetésben részesülnek . Némely tárgyakat igaz
hogy csak bizonyos hőmérséki, légköri, nedvességi és ta

lajtani viszonyokkal biró vidékeken lehet termeszteni ; de
viszont számos tárgy van olyan is, a mely , habár idehaza
is , s bármily mennyiségben is, előállitható volna : mégis
külföldi piaczokról hozatik be. A rendes és elfogadott ma
gyarázat, melyet e tényre nézve adni szoktak , az, hogy az

ily áruk kevesebbe kerülnek, ha külföldről hozatnak be,
mintha idehaza termeltetnének , és az valóban áll is. E ma
gyarázatnak azonban még ismét magának is magyarázatra

van szüksége. Ha az ugyanazon helyen termelt két tárgy
közül az egyik olcsóbb mint a másik : ennak oka ott rej
lik , hogy kevesebb munka és tőke reáforditásával, vagyis
röviden , kevesebb költséggel termelhető az. De valjon
ugyanez áll-e a különböző helyeken termelt árukra nézve
is ? S valjon a behozatali czikkek sohasem jönnek -e más
féle helyekről, mint a hol kevesebb munkával (vagy pedig

a termelési költség másik elemét tekintve : kevesebb idő
alatt) állithatók azok elő , mint azon helyeken, a hová be
vitetnek ? S valjon azon törvény, hogy az állandó érték a
termelési költséggel áll arányban , ép ugy érvényes-e a.
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távoli mint a
ve is ?

szomszédos vidékeken termelt árukra néz

Ha a kérdést bővebben megvizsgáljuk, ugy fogjuk ta

lálni hogy nem . Megtörténhetik ugyanis, hogy néha valamely
áruczikk sokkal olcsóbban kapható, habár valamely más
helyen termeltetik is, mint a hol a legkevesebb munka és
költség reáforditásával lett volna az előállitható. Igy pl.

meglehet, hogy Anglia Lengyelországból fog buzát behozni,

és posztóval fog azért fizetni, habár mindkettő termelésére
nézve határozott előnyben van Lengyelország felett; s meg

lehet, hogy Portugalliába meg gyapotot fog küldeni a bor
ért cserébe, habár a gyapotot maga Portugallia kevesebb

munkával és tőkével is előállithatná mint Anglia .
Ez azonban nem lehet igy a szomszédos területekre
nézve. Ha a Themse északi partjai valamivel előnyösebb

helyzetben volnának a czipő termelésére nézve a délieknél :
a ezipőkészitők tőkéikkel együtt mind az északi partokra

hurczolkodnának által, vagy pedig már eredetileg is oda te
lepednének le , mivel ugyanazon piaczra hordván áruikat

az északi parton lakókkal: helyzetök hátrányaiért nem
kárpótolhatnák magokat a fogyasztók rovására, és az erre
eső egész mennyiség a tőke jövedelméből rovatnék le, e
keyesebb jövedelemmel pedig nem lehetnének megelégedve,

midőn csak a folyón kell átmenniök és azonnal többre te .
hetnek szert. Az egymástól távolabb fekvő helyek , és kölönö
sen az idegen országok között azonban sokáig fenntarthatja

magát a különböző tőkejövedelem , mivel az emberek rende
sen nem örömest mozdulnak meg, sőt tőkéiket sem könnyen
engedik

távoleső

helyekre vándorolni. Ha a tőke a föld

távoli helyeire is ép oly örömest, és ép oly könnyen el
menne, mint ugyanazon város egy másik részébe ; s ha az

emberek készek volnának elvinni áruikat Amerikába vagy
akár Chinába is , mihelyt egy pár perczentteltöbb nyereségre
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lehetne ez által kilátásuk : akkor a tőkejövedelem az egész
világon mindenütt egyforma lenne, és minden tárgy ott ter
meltetnék, a hol ugyanazon munka és tőke reáforditása mel

lett a legtöbbet és a legjobb minőségüt lehetne abból
termelni; sőt már ma is észrevehető a dolgoknak ez irány
ba való törekvése ; a tőke napról napra mindinkább cos

mopolitává lesz ; a polgárosultabb államok között a nemzeti
szokások és intézményekre nézve mind nagyobb lesz a ha
sonlóság, s a nemzeti érzelem tekintetében mind kevesebb
idegenkedés tapasztalható mint azelőtt, annyira hogy a né

pesség és tőke kevesebb ingerre is átvándorol egyik or
szágból a másikba, mint a mennyi azelőtt szükséges volt
erre. Azonban ugy a munkabért mint a tőkejövedelmet ille

tőleg még mindig rendkivül nagy a különbség a föld külön
böző részei között ; mert mig arra, hogy a tőkék , sőt az em

berek is Warwickshireből Yorkshirebe vándoroljanak át, csak
igen csekély különbség is elegendő : arra már sokkal több
kell hogy Kelet-Indiába , a gyarmatokba, vagy csak Irlandba

is átköltözzenek azok . Franczia - 8 Németországba vagy

Schweitzba a tőke ugylehet hogy csaknem oly könnyen át
vándorol, mint a gyarmatokba, mivel a nyelv és kormány
rendszerbeli különbség aligha képez e tekintetben oly nagy

akadályt,mint a távolság és az eghajlatbeli különbség . Mig
ellenben az oly országokba, melyek még egészen vad álla
potban vannak , vagy pedig mint Orosz - és Törökország,még

csak most kezdenek . czivilizálódni, a tőke csak igen nagy
· jövedelemre való kilátás mellett kész kivándorolni.
Az egymástól távol eső helyeken , de különösen a kü

lönböző országok között (akár ugyanazon legfőbb kormány
zás alá tartozzanak azok, akár nem ,) bármi nagy különbség
is fennmaradhat a munka- és tőkejövedelmezőségére nézve,

a nélkül, hogy ez azért olymérvü átvándorlásra birná azt,

mely által az egyenlőtlenség kiegyenlittetnék . Valamely or
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szág tőkéje még akkor is nagyobbrészt ugyanezen országban
fog megmaradni, ha oly használati módok nem kinálkoznak .
is annak itt többé, a melyek szerint kezelve, máshol sem

volna jövedelmezőbb. És mégis az ily országokkal is megtör
_ténhetik , és valószinüleg meg is fog történni, hogy keres
kedelmi összeköttetésben fog állani más országokkal, és oly
árukat is fognak ezeknek kiszállitani,melyeketmáshol sokkal
kevesebb költséggel lehetne előállitani, mint ő nálok ;mivel
ez "országok – feltéve, hogy minden termelési ágra nézve
előnyben vannak a beszállitók felett, - némely tárgyakat
azért inkább előnyösebben termelhetnek mint másokat, és
igy érdekökben áll máshonnan hozni be azon árúkat, mely.

lyeknek termelésénél a legkevesebb előnyük van , hogy annál

több munkát és tőkét fordithassanak a legelőnyösebbek ter
melésére.
2 . g. Mint a Ricardó nyomán haladva (a kinek a leg

többet lehet köszönni e tárgy felderitését illetőleg * ) egy másik
helyen **) nem az absolut, hanem a comparativ termelési költ
ség az, mitől a nemzetek közötti csereforgalom

függ. Igy

például megtörténhetik , hogy Angliára nézve előnyösebb, ha a
vasat gyapútért Svédhonból hozza be, habár az angol bá
nyák és vasolvaszdák még termékenyebbek is, mint a své.

dekéi ; mivel ha a gyapotnál felényi, a vasnál pedig
csak

4 -ed résznyi előnyünk van Svédhon felett, és oly

*) Essays on some Unsettled Questions of Political Economy.
Essay I.
.
.
* *) Én egy ideig azt hittem , miszerint csupán Mr. Ricardo volt az,
ki legelőször felhozta a külföldi kereskedelemből származó előnyök
nagyságáról és természetéről szóló azon tant, mely ma általában el van
fogadva a nemzetgazdáknál. Torrens ezredes azonban egyik régibb mun
kája ( The Economists Refuted) uj kiadásában bebizonyitja , hogy legalább
is közös érdcme van Mr. Ricardóval e tan felfedezése körül, mig ellen

ben annak legelső közhirrététele kizárólag az ő érdeme.)
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árakon adhatjuk az előbbit a svédeknek, a mennyibe az
nekik maguknak is bele kerülne, ha odabaza termesztenék
azt : akkor mint a gyapot, ép ugy vas-szükségleteinket is

felényivel előnyösebben fedezhetjük. A külfölddel való keres
kedésnél gyakran megtörténhetik , hogy azok áruit kevesebb
munka és tőke árán is megkaphatjuk, mint a mennyibe az
nekik maguknak is került ; de a csere mind e mellett is
előnyös lesz a külföldiekre nézve is, mivel viszont azon áru

czikk , melyet ők kapnak cserébe, habár nekünk kevesebbe

került is, de ő nekik, ha magoknak kellene előállitani, sok
kal többe fogna kerülni.
Annak könnyebb megérthetése végett, hogy mely eset
ben fog két ország között kereskedelem kifejlődni, és me
lyekben nem ; Mr. Mill

Elements

of Political Economy“

czimu munkájában azon feltevésből indul ki, miszerint
Lengyelország mind a posztó , mind a buzatermelésre nézve

előnyben van Anglia felett. Először is azt tételezi fel, hogy

az előny mind a két áruczikknél egyforma nagy, ugy a
buza , mint a posztó előállitása Lengyelországban csak 100
napi munkába * ) kerülvén, holott ezek bármelyikének létre

jöttére Angliában 150 napi munkára van szükség . Ebből
tehát az következnék, hogy az Angliában 150 napi munká .
val előállitott posztó , ha Lengyelországba küldetnék, ott a
100 napi munkával termelt posztóval lenne egyenértékü ;

"
.

ha pedig buzáért cseréltetnék ki: akkor is csak 100 napi

napimunkának megfelelő buzát lehetne érte kapni. A Lengyel
országban 100 napi munkát érő buza azonban feltevésünk : ; .
szerint Angliában 150 napi munka értéknek felel meg ; -150
munkával előállitott posztójáért tehát Anglia csak annyi .

. . .buzát kapna Lengyelországban, mint a mennyit e 150 napi
: munkával, odahaza maga is előállithatna, a mely esetben
.

*) Harmadik kiadás 120 1.)
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a behozatal folytán még a szállitási költséggel is meg
pótolná azt. Ily körülmények között tehát semmi posztó
kereskedelem

nem

jönne létre.“ Ez esetben a

comparativ

termelési költség ugy Angliában mint Lengyelországban is
mindkét áruczikkre nézve egyformának van felvéve, habár

az absolut termelési költség nagyon is különböző lehet ; és
e feltevés szerint azt látjuk , hogy egyik országra nézve sem

járna munka megtakaritással, ha iparkodását csak az egyik
termény előállitására forditaná, a másikból való szükségle
tét pedig behozatal által fedezné.
Egészen másként áll a dolog, ha e két országban e

két áruczikknek nem csupán absolut, hanem

comparativ

termelési költsége is különböző volna. „ Ha mig Lengyelor
szágban

100 napi munkába kerülő posztó Angliában 150

napi munkát venne igénybe, a Lengyelországban 100 napi
munkával termelt buza Angliában csak 200 napi munkával

volna előállitható : akkor azonnal a különbségnek megfelelő
hajlam mutatkoznék a kicserélésre. Annyi posztóval a meny

nyinek előállitása Angliában 150 napi munkába kerül, any
nyibuzátvásárolhatna ez Lengyelországban, a mennyi 100 napi
munkával lenne ott előállitható ; a mennyi azonban ott 100
napi munkával lenne előállitható : Angliában 200 napi mun

kába fogna kerülni. Anglia tehát az által, hogy Lengyel
országból buzát boz be, és posztóval fizet, 150 napi
munkával annyit szerez , a mennyi máskülönben 200 napi

munkába kerülneneki, – a mi az üzlet ismétlése esetében
mindig 50 napi munka megtakaritásával egyenlő . És pedig

nem csupán Angliára nézve, hanem absolute magában véve

is létezik e megtakaritás, mivel Lengyelországnak semmi
megrövidülése nem történt az által, hogy 100 napi mun
kába került buzáért annyi posztót kapott, a mennyinek elő
állitása szintén 100 napi munkába került volna neki. Len
gyelo rszág tehát e felfogás szerint semmit sem veszitett, de
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hasznára sem volt az üzlet, mivel a behozott posztó ugyan

annyiba került neki, mintha odahaza termelte volna azt. Hogy
tehát Lengyelország nyerhessen valamit a csere által: ak

kor Anglia nyereségéből kell elvenni; vagyis Lengyelország
nak a 100 napi munkával termelt buzáért több posztót kell
kapnia Angliából, mint a mennyit ugyanannyi munkával

maga is előállitott volna, – azaz többet, mint a mennyit
Anglia 150 napi munkával termelhetne, ugyhogy, Angol

ország azon buzát, melynek előállítása neki 200 napi mun
kájába kerülne, 150 -nél több , de 200-nál kevesebb napi
munkába kerülő posztóért kapná ; Anglia tehát ez esetben
nem tarthatná meg a maga számára mindazon munkát mely

a kereskedés által mindkét állam számára közösen taka
rittatik meg .

3. §. E fejtegetésekből most már könnyen beláthatjuk
tehát, hogy miben áll tulajdonkép a nemzetközi forgalom ,
vagy más szavakkal: a külföldi kereskedelem előnye. A
mellett ugyanis , hogy ez által az egyes országok oly czik
keket is megszerezhetnek, melyeket magoktól egyálta
lában nem volnának képesek előállitani: a nemzetközi

forgalom legnagyobb előnye abban áll, hogy ennek segé
lyével a föld termelő erői sokkal sikeresebben felhasználhatók .

Ha az egymással most ilynemű összeköttetésben levő or
szágok közül mindenik maga próbálná meg mindazt elő

állitani, mit most cserébe társaitól kap : ez országok mun
kája és tőkéje nem lenne oly termelőleg felhasználva, vagyis
mindnyájan együtt véve nem állitnának elő saját iparuk ut
ján annyit ezen árukból,mint igy, a midőn mindenik sajátmaga
és társai számára csak azon árúkat termeli, a melyek elő
állitására aránylag legtöbb sikerrel alkalmazhatja munká

ját. Az ez uton nyert összes termelési többlet képezi a nem
zetközi forgalom

előnyét. Megeshetik az is, hogy ez orszá
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gok valamelyike általában alább áll termelő képességeire
nézve a többinél, és hogy munkája és tőkéje csak ugy volna

legelőnyösebben használható, ha egészen átszállittatnék e
többiek valamelyikébe. Igy pld. azon munka és tőke, mely
Hollandiának

lakhatóvátételére fordittatott, sokkal többet

termelhetett volna, ha Amerikába vagy pedig Irlandba szál
littatott volna által. Az egész világ összes termelése sokkal
több lenne, vagy pedig kevesebb munkába kerülne az mint

jelenleg , ha minden czikk ott termeltetnék , hol absolute
legkönnyebb annak termelése. A nemzetek azonban , leg

alább az ujabb időkben, már nem vándorolnak ki uj hazát
keresni tömegesen ; mindaddig tehát, mig valamely ország
munkája és tőkéje ugyanazon országban marad : legelőnyö
sebben ugy használható az, ha ugy a saját, mint a külföldi
piaczok számára oly tárgyakat termel, melyeket a legke

vesebb hátrányával termelhet, - ha t. i. egy sincs olyan,mit
előnnyel termelhetne.
. . 4 . g . De mielőtt tovább folytatnók, hasonlitsuk össze

a nemzetközi forgalom előnyeiről imént kifejtett nézeteket
..

. az e tárgyra nézve eddig uralkodott, sőt bizonyos mérvben

még mindig uralkodó nézetekkel.
: :

: Az épen most felállitott tan szerint a külfölddel való
kereskedelem egyedüli haszna a behozott árúczikkekből áll.
Ez által t. i. némely ország oly tárgyakat kap, melyeket
vagy egyátalában nem volna képes előállitani, vagy pedig
csak sokkal több munka és tőke reáforditása által érhetné

el e czélját, mint a mennyibe azon czikkei kerülnek , melye
ket azok behozataláért ad cserébe. Ez uton tehát sokkal

többet kap azon árúczikkekből, melyekre szüksége van, vagy
pedig egy bizonyos mennyiséget sokkal kevesebb munkáért
és tőkeért kap, az igy felmaradt rész más tárgyak termelé

sére levén forditható . A népies felfogás azonban ép e ha

.
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. . szonra nincsen tekintettel, és a külfölddel való kereskede

lem

előnyét csupán az áruczikkek kivihetésében keresi,

mintha valamely ország nyeresége nem az volna, a'mit be
vesz , hanem a mit kiád magából. „ A termények számára
nagyobb piacz nyilik ,“ „az árúczikknek több fogyasztója

lesz,“ „ 8 a feleslegre könnyen lehet vevőt találni“ : ilyneműek
azon phrázisok , melyek által a külfölddel való kereskedel
met jellemezni és ajánlani szokták . És e felfogási mód
eredete könnyen megmagyarázható , ha azt tudjuk, miszerint

a külföldi kereskedelemre vonatkozó nézetek terén a vezérszere
pet eddig mindig azon osztály vitte, mely az eladással foglal- . .
kozik ; és valósággal e felfogásmód nem egyéb, mint a régi
kereskedelmi elmélet (mercantile theory) egy még életben
maradt utóda , a mely szerint csupán a pénz levén a vagyon :

a meggazdagodhatás egyetlen módja, kivált azon országokra
nézve, melyeknek nem voltak ezüst-bányáik , a javaknak
eladhatása, vagyis pénzért becserélhetése volt, mig az árúk
behozatala, vagyis a pénz kiadása az elszegényedéssel egy

jelentőségünek tartatott.
Ma már maga azon nézet, hogy csupán a pénz volna

a vagyon, régen kihaltnak tekinthető , de a baj az, hogy
számos utódokat hagyott maga után ; annyira, hogy még an
nak kiölője, maga Smith Ádám is megtartott némely néze
teket , melyeket lehetetlen más forrásokra visszavezetni.
Smith Ádám elmélete szerint ugyanis a külfölddel való ke
reskedés haszna abban áll, hogy ez által az ország felesle.
gés terményeinek levezető csatorna van nyitva, és az ország
tőkéjének egy részét arra képesiti, hogy némi haszonnal té .

rűljön meg. E kifejezés alatt rejlő eszme azonban nem fér
össze a tünemény tisztább felfogásával. Azon kifejezés, hogy
„ felesleges termény “ azt látszik mutatni, mintha valamely or
szágnak szükségkép annyival több buzát vagy posztót kellene

termelnie, a mennyit kivisz, ugy hegy azon rész, melyet
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maga fel nem emészt, ha valaholmásutt nem szükségeltetnék ,
és el nem fogyasztatnék , egészen kárba veszne ; vagy pedig ,
ha nem termeltetnék , az ennek megfelelő tőke használatla
nul heverne, és az ország összes termény-mennyisége is ép
annyival kevesebb lenne. De nagy tévedés volna e feltevés

bármelyikét is elfogadni; mert egy ország nem azért termel
valamely kiviteli czikket bővebben,mint a mennyi abból sa
ját magának szükséges, mintha enrek végzetszerüleg kellene
igy történnie, hanem csupán azért, mert másféle tárgyakkal
ez uton láthatja el magát a legolcsóbban . Ha a felesleget

nem lehetne. külföldön kicserélnie, azonnal megszünnék an
nak termelése, valamint valamely

tárgynak

behozatala is ,

minthouy nem volna képes megfelelő egyenértéket adni
azért ; azon munka és tőke azonban, mely a kiviteli czélból
történt termelésre használtatott : most azon szükséges tár

gyak termelésére fordittatnék, melyeket eddig külföldről hoz
tak be, vagy pedig ha épen ezek némelyikét nem

lehetne

itthon előállitani, akkor annak helyettesitője termeltetnék.
Ezek termelése igy természetesen többe fog kerülni,mint azon

czikkeké, melyeket azelőtt külföldről vásároltak, de e tár
gyak ára és becse is megfelelő mérvben fog emelkedni, és

az ezek termelésére forditott tőke ép ugy meg fogja hozni
rendes jövedelmét, mint azelőtt, midőn a kivitel számára való

termelésnél használtatott. Veszteséget (az alkalmazkodással
együtt járó ideiglenes kellemetlenségen kivül) csupán az ed
dig behozatni szokott árúczikkek fogyasztói szenvednének , a
kiknek vagy egészen le kell mondani azok élvezetéről, vagy
pedig valami más olyat fogyasztani azok helyett, a mit már
nem kedvelnek annyira , vagy magasabb árakat fizetni azok
ért mint azelőtt.

Arról, hogy micsoda a kereskedelem egy országra
nézve : még mindig sok hamis nézet van elterjedve. Ha a

kereskedelem , mint a nemzeti vagyonosodás egyik

forrása
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kerül szóba : a képzelet előtt sokkal inkább az egyes ke
reskedők által szerzett nagy vagyon, mintsem az elfogyasz
tott czikkek

árainál történt általános meggazdálkodás tünik

· fel. Pedig magoknak az egyes kereskedőknek nyeresége,
hacsak kizárólagos privilégiumot nem élveznek , sohasem le

het nagyobb mint az országban használt tőke jövedelme. Ha
valaki azt állitja, hogy igen de a most külföldi kereskede.

lemre használt tőke nem találna alkalmazást csupán a hazai

piaczok számára való termelésnél: arra én meg azt felelem ,
hogy ez csak a fentebb fejtegetett „ általános tultermelési“
hamis elmélet következménye, és hogy a jelen esetben sok .

kal világosabb a kérdés, semhogy valami általános elmélet
hez kellene folyamodnunk , — mivelnemcsak az belátható, mi- ;

szerint a kereskedő tőkéje találhat alkalmazást : hanem még .
az is, hogy miféle alkalmazást fog az találni; t. i. ugyanoly
nemü és terjedelmű használtatására fog nyilni alkalom , a

minő a külföldi kereskedelemmel együtt megszünt. A kivitel
megszünvén, ugyanily mérvben a behozatal is meg fog
szünni; és az ország jövedelmének mindazon része, mely az.
előtt a behozatali czikkekre költetett, örömest fordul az ide
haza termelt ugyanilynemű tárgyak , vagy pedig

ezek he

lyettesitői felé. A kereskedelem tulajdonkép a termelés ol
csóbbá tételének egy módja ; ennek pedig , bármiként történ

jék is, utóljára mindig a fogyasztó veszi hasznát,mig a keres.
kedő végre is csak annyi felől biztos, hogy — kapjon bár a
vevő többet vagy kevesebbet ugyanazon árúkból pénzeért, – 0
szintén meg fogja kapni befektetett tőkéjének kamatját.

Azon kérdésre tehát, melyet fentebb már egyszer érintettünk,
8 melyet egész terjedelmében alább fogunk fejtegetni, hogy
t. i. mi hatással lehet az árúk olcsóbbá létele a tőkejöve
delem emelkedésére: elfogulatlanul csak ennyivel lehet
felelni, – azon esetben tudnillik , ha az olcsóbbá lett árúk

a munkások által fogyasztott czikkek közé tartozván, a
Stuart Mill. Nemzetgazdaságtan. III. ;

15
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munka előállitási költségei között, melyektől a tőkejövede
lem függ, szintén szerepelnek azok .

5 . § . Ez tehát a külföldi kereskedelem közvetlen gaz- .
dasági előnye. E mellett azonban vannak annak oly közve
tett hasznai is , melyeket még sokkal többre lehet becsülni.
Ilyen például az, hogy a piacz bármi kiebb terjedése min
dig a termelési folyamat tökélyesbbülését hajlandó előidézni.
Az olyan ország, mely nagyobb piacz számára termel, mint
a minő a magáé lehet : a munkafelosztás elvét nagyobb

mérvben érvényesitheti, jobban használhat gépeket, és köny
nyebben tehet felfedezéseket és javitásokat a termelés folya
mában. Mindaz, a mi azt eszközli, hogy valamely tárgyhól

nagyobb mennyiség termeltessék ugyanazon helyen : általá
nosan az egész föld termelő képességét hajlandó gyara
pitani.* ) De van még egy másik szempont is, mely főként
a még csak kezdetleges ipari fejlettségű vidékekre bir nagy
fontossággal ; az t. i. miszerint megtörténhetik, hogy egy

nép, vagy teljesen kielégitett, vagy még egészen fejletlen
vágyai mellett, tunya, rest és műveletlen állapotban van , és
csupán azért nem fejti ki összes termelő képességét, mivel

nincs előtte elegendő tárgy, mely bírvágyát feltámasztaná.
Az ily népeknél tehát a külföldi kereskedelem megnyilta ,

az által hogy uj tárgyakkal ismerteti meg őket, vagy pedig
az oly tárgyaknak , melyeket azelőtt magokra nézve elérhe

tetleneknek tekintettek , könyebben megszerezhetése által
csábitja őket: néha egy bizonyos ipari forradalmat idéz elő
az oly országokban, melyeknek segélyforrásai – népénél
a tevékenység és nagyravágyás hiánya miatt – azelőtt
fejlesztetlenül hevertek, — arra birván e népeket, melyek az
előtt kevés munkával és kevés kényelemmel megelégedtek ,
* ) Lásd fentebb az első könyv IX , fejezet 1. §-át.
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hogy uj vágyaik kielégithetése végett több tevékenységet
fejtsenek ki, sőt hogy a jövőben támadható vágyak még
teljesebb kielégithetése végett megtakaritás útján némi tőké.

ket is gyüjtsenek.
A kereskedelem

nemzetgazdasági előnyeit azonban,

fontosságra nézve, még sokkal felülmulják annak értelmi és

erköltsi hatásai. Az emberi fejlettség jelenlegi alacsony ál
lapota mellett megbecsülhetetlen előny az , ha az emberek
másféle, tőlök különböző egyénekkel, s az általuk megszo

kottól annyira eltérő gondolkodás- és cselekvési módokkal
jönnek érintkezésbe. Ma a kereskedelem az, mi egykor a
háború volt, — t. i. a legfőbb alkalom az érintkezésre. A bar
bár népek első czivilizátorai rendesen az előhaladottabb
államokból jött kereskedelmikalandorok voltak ; és a mivelt

nemzetek között történő közlekedés végczélja legynagyobb
részt ma is a kereskedés. Az előhaladásnak mindenkor, de

kivált napjainkban épen az ilynemű érintkezés a legelső
forrása. Az emberekre nézve, a kikben különösen az eddigi
nevelési rendszer szerint alig fejlődhetik ki valami jó tulaj

donság a nélkül, hogy túlságba ne hajtanák azt : okvetle
nül megkivántatik , hogy alkalma legyen nézeteit és szoká
sait az oly emberek

tapasztalataival és tetteivel hasonlitani

össze, a kik az övéitől különböző körülmények között nö
veledtek ; és pedig annyival inkább , mivel nincs nemzet,

melynek nemcsak bizonyos mesterségek és műfogások, ha
nem még azon jellemvonásokra nézve is, melyekre nézve
hátrább áll a többieknél, - nem volna elég tanulni valója
azoktól. Végezetre a kereskedelem volt az , mely legelőször
tanitotta meg az embereket arra, hogy jó indulattal nézzék

egymás boldogúlását és vagyonosodását. Mig valamely or
szág polgára nem eléggé mivelt arra nézve, hogy az egész
világot saját hazájaként tekintse : ezen kivül minden más
országot gyengének , szegénynek, és roszul kormányzottnak
15 *
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óhajt látni; holott ha ama nagyobb szempontra már felemel
kedett : akkor a többiek előhaladásában és vagyonosodásában
saját országa boldogulásának forrásait látja . A kereskede

lem az, mely az által, hogy a különböző országokhoz fü
zödő személyes érdek összes köttetéseket mindinkább sza
poritja és erősiti : a háborút, mely ezeknek természetszerű
ellensége, – mindinkább gyülöletessé teszi. Es minden na

gyitás nélkül szólva lehet állitani, miszerint a nemzetközi
forgalom

nagy kiterjedése és gyors fejlődése, –

ez leven

a legjobb biztositék a világbéke fennmaradására , – egy
szersmind a legfőbb állandó tényező az emberfaj jel- .

leme, eszmei és intézményei szakadatlan tovább fejlődhetésére
: nézve is.

XVIII. FEJEZET.

A NEMZETKÖZI ÉRTÉK .

1 . §. Az ugyanazon , vagy legalább arra nézve hogy

a tőke könnyen átvándorolhassék , egymáshoz eléggé közel
fekvő helyeken , vagy a könnyebb megérthetés kedveért mund

juk csak, hogy az ugyanazon országban termelt áruk értéke
tehát, – az egyes ideglenes ingadozásokat nem

tekintve :

csupán azok termelési költségétől függ. Azon tárgyak értéke

ellenben , melyek valamely távoli helyről, különösen ha ide- .

gen országból, hozattak : nem azoknak termeltetésök helyén
létező előállitási költségétől függ. De kérdés : mitől tehát ?

Felelet : valamely tárgy értéke valamely helyen azon tárgy
nak azon helyen való megszerezhetése költségétől függ, –
a mi a behozatali árúkra nézve épen annyi, a mennyibe
azon árúk előállitása került, melyek azokért cserébe kiszál
littatnak .

- Minthogy a kereskedelem , bármiként történjék is az,
tulajdonképen csere, — a pénz csupán a tárgyak egymásért
való kicserélhetésének eszköze leven, – tehát ismét köny

.

nyebb megérthetés kedveért azon feltevésből indultunk ki,
miszerint a nemzetközi kereskedelem ezen alakban történik ,

a mint hogy valósággal ugy is van az, mint midőn egyik
..

. tárgy kicseréltetik a másikért. Minden eddig tett vizsgáló

dásainknál ugy tapasztaltuk, miszerint a csereforgalom tör
vényei, - akár használtatik pénz annak eszközlésére , akár

nem , - lényegileg mindig azok maradtak ; mivel a pénz

.
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az, hogy szabályozná, hanem

maga is ez általános

törvényeket követi.
Ha tehát Anglia bort hoz be Spanyolországból, minde

nik hordó borért egy vég posztót adván : e hordó bor ér
téke Angliában nem annyi lesz, a mennyibe e hordó bor
előállítása Spanyolországnak került, hanem a mennyibe az

érette adott posztó került Angliának. Ugy hogy habár e
bor talán csak 10 napi munkába került is Spanyolország

pak, mégis ha az érette adott posztó Angliában 20 napi
munkával egyenértékű : e bor is , midőn már Angliában van,
20 napi munka terményeért fog kicseréltetni, — hozzávévén
még a szállitási költséget, valamint a beszállitó tőkéjének
azon időre eső kamatját is, a mig az e borba levén fek
tetve, el volt zárva a másfelé való alkalmazhatástól.

A külföldről behozott áruczikkek értéke tehát vala
mely országban azon hazai termények mennyiségétől függ,
melyeket e külföldi czikkekért kell adni cserébe ; - vagyis
más szavakkal: a nemzetközi forgalom feltételeitől. Most
-tehát az a kérdés, hogy hát ezek meg mitől függenek ?
vagyis hogy mi annak az oka, hogy egy bizonyos esetben ,

egy akó spanyolországi bor," tökéletesen ezzel egyenértékü
angol posztóért cseréltetik ki ? Hogy ez ok nem a termelési
költségben rejlik : azt már fentebb láttuk . Ha mind a posztó ,

mind a bor Spanyolországban termeltetnének , akkor Spa
nyolországban termelési költségök arányában cseréltetnének
ki egymással, minthogy azonban valamennyi posztó Angliá
ban készül, a bor pedig mind Spanyolországban terem : ez
által oly körülmények közé jutottak , a melyekre – mint

már fentebb bebizonyitottuk, — nem

alkalmazhatók a ter

melési költség törvényei. Ez esetben tehát, mintmár egy
másik hasonló bonyodalmas esetben is tettük azt, – a ke
reslet és kinálat fentebb fejtegetett törvényeihez kell vissza
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térnünk , és ezekben ismét felfogjuk találni e kissé nehezebb
kérdés magyarázatát.

Én e kérdést egy egészen külön értekezésben vizsgál
tam meg , melyre egy izben már hivatkoztam is ; és az e
tárgy felett most megállapodott nézetemhez, azt hiszem , nem

tehetek jobbat, mintha az ott adott magyarázat egy részét
idézem mintegy bevezetésül. Előre is meg kell jegyeznem ,

hogy ezzel a nemzetgazdaság legbonyolultabb kérdései egyi

kének területére léptünk , és hogy e kérdés nem olyan,
melyet mintegy elemezve lehetne tárgyalni, — és hogy folyto
nosabb figyelemre van szükség , hogy a következtetések
hosszú sorát végig követhessük, mint eddig. Azon gondolat

fonal azonban, melyet ezennel felveszünk , magában véve
igen egyszerü és könnyen kezelhető , s az egyedüli nehézség
csupán annak a nemzetközi forgalom bonyodalmai közt való
tekergésének figyelemmel kisérhetésében fekszik .
2 . §. „ Ha egyszer már a közlekedés a két ország
között meg van állapitva : az árúk mindkettőben ugyanazon

értékarány szerint fognak kicserélődni egymásért, – csu
pán a szállitási költséget kellvén levonnunk az árakból, de a
melyet czélszerübb ez esetben, könnyebb felfoghatás kedveért,

egészen tekintet nélkül hagynunk . Feltéve tehát, hogy az
árúknak egyik országból a másikba szállitása minden munka

és költség nélkül megtörténhetik : az árúczikkek azonnal,
mihelyt a kereskedelem megnyilt, csereértéköket illetőleg,
mindkét országban ugyanazon szinvonalra emelkednek .

„ Tegyük fel például, hogy 10 róf posztó annyi mun
kába kerül mint Angliában 15 , Németországon pedig 20
róf vászon.“ Elődeim legnagyobb részéhez hasonlólag én is
czélszerűnek találom , hogy számtani példák felállitása által
határozottabb alakot adjak e nehéz feladatnak . Valódi ese

teket is idézhettem volna, de az ily példáknak néha, mint a
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jelen leg is egészen hypotheticusoknak kell lenni, minthogy a
lényeg csak az, hogy a felvett számok olynemüek legye
nek , hogy a további bonyodalmakban könnyen figyelemmel

lehessen őket kisérni.
Ha tehát e feltevésből indulunk ki: ugy Angliának érde

kében állana vásznat hozni be Németországról, Németország
nak pedig posztót vinni be Angliából. „ Ha mindkét ország
maga termeli mind a két áruczikket : akkor 10 róf posztó
Angliában 15, Németországon pedig 20 róf vászonért cse

réltetik ki. Jelenleg azonban mindkét országban ugyanannyi
róf vásznat kaphatni azért. A kérdés csak az tehát, hogy
mennyit ? Ha 15 rőföt adnak érte : akkor Angliában csak
annyit kaphatni, mint azelőtt, és Németország fog mindent
nyerni. Ha pedig 20 rőföt adnak, akkor Németország lesz

ugyanazon helyzetben, és Anglia fog nyerni minden előnyt.
Ha azonban a rőfök száma 15 és 20. között fog állani, az

előny is megoszlik a két ország között ; igy pl. ha 10 róf
posztó 18 róf vászonért cseréltetik ki : Anglia minden 15 róf
után 3-at, Németország pedig minden 20 róf után 2-őt. fog
nyerni. Most tehát az megfejtendő feladat, hogy micsoda
okoktól függ azon arány, a mely szerint az angol posztó és

a német vászon kicserélődik egymással ?
„ Minthogy a csereérték ez esetben , ép ugy mint minden
más esetben is, köztudomásu dolog hogy mennyire ingado
zó : tehát az mitsem tesz, akármennyinek vagyük is azt a

kiinduláskor,mert csakhamar látni fogjuk , hogy valjon van-e
egy oly határozott pont, mely körül az oscillál, és a me
you elérni, sa melynél megmaradni mindig észrevehetőleg
lyet

igyekszik az. Tegyük fel tehát, hogy annak következtében ,
a mit Smith Adám a piacz ingadozásának nevez, végre is
ott állapodnak meg a dolgok , hogy 10 róf posztó mindkét

országban 17 róf vászonért cseréltetik ki." ;

„ Az áruczikk iránti kereslet, vagyis azon mennyiség,
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mely elég vevőre találna : mint fentebb megjegyzénk, az árak
szerint változik . Németországon 10 róf posztó ára most 17

rổf vászon árával egyenlő, — vagyis egyszóvalannyi, a meny
nyiért 17 róf vásznat lehet vásárolni. Ha már most ez árak
mellett csak egy bizonyos mennyiségű posztó az, a mennyire
kereslet mutatkozik , vagyis a mennyi ily árakon eladható
lesz, akkor az, mely e bizonyos mennyiségen tul esik , nem
lesz eladható ily árakon ; az pedig , mely ennél kevesebb
lesz, nem fogja kielégiteni a keresletet. Tegyük fel, hogy
e bizonyos mennyiség 10 ,000 róf lesz.
„ Nézzük már most, hogy ez esetben Angliában mi fog
történni. Itt 17 rőf vászonnak az ára 17 róf posztó árával,
vagyis átalában annyi pénzzel fog egyenlő lenni, a mennyi 10
róf posztó vásárlására megkivántatik . De csak egy bizonyos

mennyiségű vászon lesz az, mely ezen árak mellett teljesen
kifogja elégiteni a keresletet. Tegyük fel, hogy e mennyi

ség 17,000 róf lesz.“
.

„ Amint a 17 róf vászon viszonylik a 10 róf posztóhoz :

ép ugy viszonylik a 17,000 róf is a 10 ,000-hez. A jelen
legi csereérték mellett azon vászon ára , a mennyire Angliának
szüksége van, teljesen fedezni fogja azon posztó árát, a

mennyire ugyanazon csereérték mellett meg Németország
nak van szüksége. A kereslet, mely mindenik állam részéről
mutatkozik , épen elegendő a másik állam feleslegének el
fogyasztására . A kereslet és kinálat elvei általmegkivánt fel
tételek mind meglevén, a két áruczikk folyvást a feltevésünk

szerinti arányban, — t. i. 17 röfvászon 10 rőf posztóért, cseréltetik ki egymással.“

„ Azonban másként is lehet a dolgot képzelnünk . Te

gyük fel, pl. hogy a felvett csereérték mellett Anglia nem
hajlandó többé 800 -szor 17 róf vászonnál többet elfogyasz:
tani: ekkor világosan láthatólag ez nem lesz elegendő u , yan

azon ár mellett a 10,000, vagyis 1000-szer 10 róf posztó
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ért megfizetni, a melyre feltevésünk szerint a felvett csere

érték mellett Németországnak még mindig szüksége volna.Né
metország tehát ez esetben nem lenne képes 800-szor 10 róf

vászonnál többet kapni ugyanazon áron. Hogy tehát a még
hiányzó 200-szor 10 rőföt előteremtse, nincs mástmit tennie,
mint magasabb árakat ajánlani azért; vagyis ez összegből

minden 10 rőfért többet kell 17 rőfnél adnia , — tegyük fel pél
dául hogy 18 rőföt ad. Ily árakon aztán Anglia talán na
gyobb mennyiségű vásznat is hajlandó lesz vásárolni ; pél

dául 900 -szor 18 rőföt. Másfelől azonban a midőn igy a
posztó ára emelkedett, a németországi kereslet az iránt va
lószinüleg csökkenni fog ; és ha ennek folytán a 10.000 róf
posztó helyett most már 900 -szor 10 röffel fog megelégedni:
ez teljesen elegendő lesz azon

900 -szor

18 róf vászonért

megfizetni, melyet Anglia még hajlandó lesz e változott ára
kon megvásárolni. Mindenik állam kereslete tehát ismét épen
megfelelő lesz a másik kinálatának , és 10 róf posztó 18 rőf
vászonért fog lenni azon arány, a mely szerint ez árúczik

kek mindkét államban kifognak cserélődni egymásért.

„Mindez ép ellenkezőleg történnék akkor, ha Anglia a
800 -szor 17 rőf helyett az eredeti csereértéken (10 róf posz

tót 17 róf vászonért) 1200-szor 17 róf vásznat fogna ki
vánni. Ez esetben az Anglia kereslete nem lenne teljesen
kielégithető , és Angliának kellene, magasabb árak ajánlása

által, saját hátrányára megváltoztatni a csereértéket, ugy
hogy a 10 róf posztó mindenik államban kevesebbet fog

érni 17 rőfvászonnál. A posztó árának ezen csökkenése,
vagy a mi azzal egyre megy : a vászon árának emelkedése

folytán Németország posztó kereslete is emelkedni fog,
Anglia vászon kereslete pedig csökkenni fog mindaddig , mig
a csereviszony ismét ugy nem alakult, hogy a posztó és a
vászon teljesen kiegyenliti egymást, - a midőn aztán, a mi
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kor t. i. már e pont eléretett, a csereérték minden további
változás nélkül meg fog maradni;
„Azt tehát mintegy határozott szabályúl lehet tekinteni,

hogy ha két ország két árúczikkre nézve folytat egymással
kereskedést : az árúczikkeknek egymáshoz képesti csere- ér .
téke a mindkét felől levő fogyasztók hajlamai és körülmé

nyei szerint fog alakulni, és pedig oly formán, hogy azon
mennyiség, melyre a szomszédjától behozott árúczikkből min

denik országnak szüksége van, teljesen elegendő lesz az an
nak eladott czikkek értékének megtéritésére. Minthogy azon
ban a fogyasztók hajlamai és körülményei nem vezethetők
valamely szabályra vissza : ép igy azon arány sem álla
pitható meg , a melyben a két árúczikk ki fog cserélődni
egymásért ; és csak annyi ismeretes, hogy azon határokat,

melyek közt az ingadozás történni szokott, az árúk egyik és
másik országban való termelési költségei között levő ará

nyok képezik . Tiz róf posztó nem cserélhető ki sem 20-nál

több, sem 15 -nél kevesebb róf vászonért. E határok között
azonban bármennyiért is kicserélhető. Azon arány tehát,
mely szerint a csere előnyössége a két nemzet között meg
oszlik : igen különböző lehet. Azon körülményeket azonban,

melyektől az ezen előnyökből mind a két országnak jutó
osztályrész már sokkal kevésbé függ : csak általában lehet
felemlitenünk .

„ Sőt még azon rendkivül ritka esetet is lehet képzel
nünk , midőn a nemzetközi forgalomból származó összes
előnyt csak az egyik fél nyeri el, mig a másik egyáltalában
semmiben sem részesül. Épen nem lehetetlenséget tartalmaz
azon feltevés, miszerint bizonyos árúczikkből bármely áron
is csak egy bizonyos mennyiségre van szükség ; és hogy
a midőn már e mennyiség eléretett, a csereérték semmiféle
sülyedése sem fog ujabb fogyasztókat előidézni, vagy azo

kat, kik már a szükségesekkel el vannak látva, arra birni,
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hogy még többet is vegyének ugyanazon árúczikkből.

Te

gyük fel például, hogy ép ez az eset áll Németországnál a
posztóra nézve. Már azelőtt is, a midőn Angliával való ke
reskedése megkezdődött, – a midőn még 10 róf posztó ép
annyi munkába került, a mennyit 20 róf vászonra kellett :
forditani, - mégis ép annyi posztót fogyasztott, a mennyire

bárminő körülmények között épen szüksége volt ; és habármost

már 10 - róf posztót 15 róf vászonért kaphat is, azért nem
fogyaszt többet. Tegyük fel például, hogy az állandó meny
nyiség 10,000 róf. Ha azonban 10 róf posztó 20 róf vá
szonért cseréltetik be : Angliának még több vászonra lesz
szüksége, mint a mennyi ezen 10,000 róf posztóért esnék .
Ennek következtében magasabb árakat fog ajánlani a vá
szonért, vagyis, a mi azzal egyre megy : olcsóbban fogja
kinálni posztóját. Minthogy azonban semminő árcsökken
téssel sem veheti rá Németországot, hogy több posztót fogyasz

szon az el: a vászon áremelkedésének , vagyis a posztó ár
csökkenésének mindaddig nem lenne határa, mig csak Anglia
vászonkereslete, e czíkk folytonos áremelkedése folytán , any

nyira le nem fog szállani, hogy a 10 ,000 róf posztó ára fe
dezni fogja a vásárlást. Megtörténhetik , hogy a kereslet
ez alább szállitására nem elegendő kevesebb árcsökkenés,

mint hogy 10 róf posztóért csak 15 róf vásznat lehessen
kapni. Ekkor tehát az összes előnyt Németország fogná
kapni, és Anglia tökéletesen azon helyzetben lenne, a mely
ben a forgalom megnyilta előtt volt .

Az azonban magának

Németországnak is érdekében áll, hogy valamivel alantabb
tartsa a vászon árát, mint a mennyiért az Angliában is elő
állitható volna, mert különben niegtörténhetik, hogy a hazai
termelők ki fogják szoritani az angol piaczról. Anglia tehát

bizonyos mértékben mindig hasznát fogja venni e cserének,
- habár ugy lehet, hogy csak igen jelentéktelen csekélység
O

fog is az lenni.“
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E fejtegetésben , azt hiszem , mind feltalálhatók a nem
zetközi értékelméletlegfőbb elvei. Én e körülményeket - ré
szint az által, hogy a szállitási költséget egészen figyelmen

kivül hagytam , részint az által, hogy azt tételeztem fel,
mintha csupán két ország, és ez is csak két árúczikkre
nézve állana forgalomban egymással, – sokkal egyszerübbé
tettem , mint a valóságban áll az ; - a minthogy ily elvont

és tisztán hypotheticus fejtegetésnél mulhatlanul szükséges
is az. Hogy az elvet azonban teljesen kifejthessük, szükség,
hogy mindazon különbféle körülményeket is tekintetbe ve
gyük, melyeket az okoskodás egyszerüsitése , kedveért egy

időre figyelmen kivül hagytunk . Azok , kik bárminemü tu
dományos vizsgálódáshoz meg vannak szokva, valószinüleg

minden hosszabb bizonyítgatás nélkül is be fogják látni,
hogy e körülmények tekintetbevétele mitsem változtathat a
tárgy elméletén. Akárhány ország között és akárhány árú
czikkre nézve létesüljön is a forgalom : lényegileg ugyanazon

elvek szerint kell annak megtörténnie, mint csupán két
ország között, és két árúczikkre nézve történik az. Nagyobb
számu, de tökéletesen ugyanazon nemů tényezőnek bevegyi

tésé ép oly kevéssé változtathatja meg azok hatásának alap
törvényét, a mint a mérleg két serpenyőjébe rakott ujabb
sulyok mitsem változtatnak a gravitatio törvényén. Csupán

a számtani eredmény lesz más ezek bevétele következtében.
Teljesebb meggyőződhetés kedveért azonban ugyanazon rész
letességgel fogjuk e bonyolultabb eseteket is megvizsgálni, a

minővel az egyszerübbeknél végeztük azt.
3 . §. Legelőször is lássuk tehát azon tényezőt, melyet
szállitási költségnek neveznek . Ez esetben a főkülönbség

csupán az fog lenni hogy a posztó és vászon nem fog tö
kéletesen ugyanazon áron kelni, (vagyis egymásért kicseré
lődni) mind a két országban. Azon vászon , mely Amerikába
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vitetik , ott már a szállitási költséggel többe kerül, valamint

a posztó is az Angliából Németországba átszállitási dijjal
drágább lesz ez utóbbi államban . A posztóért kicserélendő
vászon tehát annyival lesz drágább Angliában , a mennyibe

mind e két árúczikknek egyik országból a másikba átszálli
tása kerül; valamint a Németországon a vászonért becseré
lendő posztóra nézve is igy áll ez. Tegyük fel például,
hogy mindenik árúczikk szállitási költsége 1. róf vászon

árával egyenértékü ; és tegyük fel, hogy ha minden költség

nélkül történhetnék a szállitás : ugy állanának a csereviszo
nyok, hogy 10 róf posztó 17 rőf vászonért cseréltetnék ki.
Első pillanatra ugy

látszhatnék , hogy mindenik

ország

maga viseli saját szállitása ,vagyis a maga által bevitt árú
czikkek szállitási költségét, - vagyis : hogy például Németor
szágban 10 rőf posztó

18 róf vászonért fog becseréltetni,

mivel az eredeti 17 rőfhöz még egy róf megy a posztó
szállitási költségének fedezésére ; mig Angliában 10 róf
posztóért csak 16 róf vásznat lehet kapni, ez esetben is

egy róf menvén fel a vászon szállitási költségére. Azt
azonban, hogy ez igy lesz , nem lehet egész biztossággalálli
tani; mert ez csak azon esetben lenne igy, ha azon vászon ,
melyet az angol fogyasztó 10 : 16 -os áron vásárolt, tel

jesen elég lenne azon posztóért, melyet a német fogyasztók
10 : 18-as áron készek megvenni. Az áraknak t. i., bár

minők legyenek is azok , mindig ugyanazon arányban kell
egymáshoz állniok . Semmi absolut szabályt nem lehet tehát
felállitani ugy a költség mint az előny megoszlására nézve
sem ; és bárminő arányban oszoljék is meg az egyik , abból
még nem következik , hogy tehát a másik is ugyanazon

arányban fog megoszolni ; valamint azt is lehetetlen előre
megmondani, hogy ha a szállitási költség nem léteznék :

valjon a termelő , vagy az elfogyasztó országnak válnék -e
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ez leginkább előnyére, mert ez is a nemzetközi kereslet
ingadozásaitól függ.
A szállitási költségnek van még egy másnemü hatása

is, - - a mi ha nem léteznék , az egészen szabad kereskedelem
esetét véve fel: mindenik árúczikk kivitele vagy behozatala

szabályszerűleg történnék . Egy ország sem

termel csupán

maga számára semmi olyat, amit más ország számára is

ne termelhetne ; és csak a szállitási költségnek tulajdoni
tandó, hogy számos, és különösen a nagyobb tömegi árú

czikkeket csaknem mindenik ország saját maga termeli
maga számára. Azon tárgyak között, melyeket a külföld
számára termelni a leginkább hivatott valamely ország , és

azok között, melyeket legczélszerübb reá nézve a behozatal
útján fedezni: számos oly tárgy van még ,melynek termelési
költsége egyik vagy másik országban oly kevéssé különbö
zik egymástól, hogy a szállitási költség többet felemésztene,

mint a mennyit az e czikkbeli szükségletnek más országból
való fedezés által meg lehetne gazdálkodni. Èp ez áll a

rendes fogyasztás számos tárgyaira , s különösen azon élelmi
és ipari czikkek durvább fajtáira nézve is, a melyeknek
finomabb fajai pedig nagy mérvben szolgálnak a nemzetközi

kereskedelem tárgyaiúl.
4 . §. Vegyük fel már most azon esetet, a midőn az
eddig emlitett kétféle árú helyett többféle czikk szolgál a
nemzetközi csere tárgyáúl. Tegyük fel azonban , hogy mégis
a posztó és vászon azon két czikk, melynek Angliában és

Németországon való termelési költsége aránylag a leginkább
különbözik egymástól, ugy hogy ha ez államoknak csak

két árúczikk kicserélésére kellene szorítkozni: ez lenneazon
két czikk, melynek kicserélése leginkább érdekökben állana.
S hagyjuk ki ismét a szállitási költséget, a mely, mint már
láttuk , semmi lényeges hatással nincs a kérdésre, és igy
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csak szükségtelenül zavarná annak megfejtését. Tegyük fel
már. most, hogy Anglia vászonkereslete akár annyival na - :

gyobb , akár az olcsóságnál fogva annyira kiterjeszthetőbb
Németország posztókeresleténél,hogy - ha Angliának posztóján
kivül semmi oly árúczikke nem volna , melyet Németország
hajlandó lenne elfogadni, – az angol keresletannyira emelné
a vászon csere értékét, miszerint 10 róf posztóért csak 16

róf vásznat lehet kapni, ugy hogy Angliának csak a 15 és

16 róf közötti különbség maradna, mig a 16 és 20 róf kö
zötti külömbletet mind Németország nyerné. De tegyük fel

továbbá , hogy Angliának más árúczikke is van, t. i. a vas,
mely Németországon igen keresett ; és hogy azon vasmeny
nyiség , mely Angliában 10 rőf posztóval egyenértékü, (s ve
gyük e mennyiséget 1 mázsának ), Németországon termelve

ép annyiba kerül, mint 18 róf vászon előállitása, úgy hogy
ha Angliában 17 róf vászonért kapható annyi : az ki fogja

szoritani a német termelőt. Ez esetben a vászon ára nem
fog felmenni annyira,hogy 16 róf elég legyen 10 rőf posztó

ért, hanem meg fog állapodni,tegyük fel, 17 rófnél, – mivel,
habár ily csereérték mellett Németország nem fog venni
annyi poszlót, a menynyi elég lenne mindazon vászonért ,

melyre Angliának szüksége van : de örömest fog a hiányzó
rész fedezésére vasat elfogadni ; Angliára nézve pedig az

mindegy, hogy valjon 1 mázsa vasat, vagy 10 róf posztót
kell-e adnia, minthogy neki mind a kettő ugyanannyimun
kába kerül.

Ha már most még a vashoz hozzávesszük Anglia ré
széről a kőszenet vagy gyapotot, Németország részéről pedig

a bort, buzát vagy fát: ez semmit sem fog változtatni az
alapelven. Mindenik ország kivitelének teljesen fedezni kell
a behozatalt, – nem külön -külön az egyes árúczikkek for
galmát, hanem a kivitel és behozatal végösszegét értvén az
alatt. Otven napi angol munka terméke, – legyen az posztó ,
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vas, kőszén vagy bármely más kiviteli czikk, ---- fog ez eset

ben kicserélődni negyven, ötven vagy hatvan napi német
munka termékeért, - legyen az vászon , bor, buza vagy

fa , – a nemzetközi kereslet szerint. Ezek között azonban bi

zonyos aránynak kell lenni arra nézve, hogy az egyik or
szág kereslete teljesen megfelelő legyen a másik ország

terményeinek, vagyis hogy az Anglia által Németországnak
szolgáltatott czikkekért épen csak teljes kárpótlást nyujtsa- .

nak a Németország részéről Angliának szolgáltatott árúk ,
és semmi többet. És ezen arány az fog lenni, á mely sze

rint az angolmunka terméke a német munka termékeért fog
kicseréltetni.

Ha tehát valaki azt kérdené, hogy melyik ország
fogja a nemzetközi kereskedelemből a legtöbb hasznot húzni:

erre az a felelet, hogy az, a melyiknek termékei a legin
kább keresettek a másik országban , és a melyik iránti ke

reslet az olcsóbbodás folytán a leginkább képes a kiterje
désre . A mily méryben birnak valamely ország terményei
ezen tulajdonsággal : ugyanazon mérvben képes ez a kül- . ..
földi árúkat is a legolcsóbban megkapni. Az általa behozott

czikkeket annál olcsóbban fogja megkapni, mennél nagyobb
a kereslet külföldön az általa kivitt czikkek iránt, s megfor
dítva : mennél kisebb mérvü és kevésbbé élénk saját keres
lete a behozottak iránt. A piacz mindig azok számára a
legjobb, a kik részéről a legkevésbbé nyilvánul a kereslet.

Azon ország, mely igen kevés külföldi áruczikket kiván, s
azokat is csak igen korlátolt mennyiségben, mig ellenben

saját terményei nagy méryben keresettek a külföldi piaczo
kon : csekély behozatali czikkeit felettébb olcsón , vagyis
igen kevés munka és tőke tèrményért kapja cserébe.

Miután megvizsgáltuk azon esetet is, midőn az eredeti
két áruczikk helyett többet vettünk fel az elmélecbe: lássuk
már most azon változatot, midőn nem két, hanem több or
Stuart Mill. Nemzetgazdaság. III..

;

16

.

.
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szág áll egymással ily kereskedelmi öszzeköttetésben . Te

gyük fel pld ., hogy miután Anglia kereslete a németországi
vászon iránt oda emelte a csereértéket, hogy 10 róf posztóért

csak 16 róf vászon adatik : szintén kereskedelem nyilik meg
Anglia és egy más vászon kivivő állam közt is. S tegyük fel,
hogy ha Anglia csak a harmadikkalállana kereskedelmi össze
köttetésben , a nemzetközi kereslet ingadozása végre arra képe

sitené,hogy 10 róf posztóért, vagy pedig más azzal egyértékü
tárgyért 17 róf vásznat kapjon : ekkor kétségkivül nem vá
sárolna többé Németországtól az előbbi árakon vásznakat, és

az is kénytelen lenne 17 rőföt adni 10 róf posztóért. Ez
esetben azt tételeztük

föl, hogy a termelési és keresleti

körülmények e harmadik országban már magokban véve is
sokkal előnyösebbek Angliára nézve , mint a

németországi

körülmények . E feltevésre azonban tulajdonkép nincsen szük
ségünk, mert az is feltehető , hogy ha a Németországgali
kereskedelem nem léteznék, Anglia kénytelen volna e má
sik országnak nyujtani ugyanazon előnyöket, melyeket most
Németországnak nyujt, t. i. 10 róf posztót 16 vagy talán
még kevesebb vászonért. Azonban, e harmadik országgali

kereskedelem megnyilta még ez esetben is nagy kütönbség
lenne Anglia előnyére, mert most már két piacz lenne

Anglia kiviteli czikkeire, mig vászonkereslete ugyanaz ma
radna, mint az előtt volt, a mi szükségkép előnyösebb csere
viszonyokat eszközölne Angliára nézve. E két országnak
most többre lévén szüksége az ő terményeiből, mint a meny

nyi csupán az egyiknek kellett : ha megakarják azt kapni,
nagyobb keresletet kell támasztani kiviteli czikkeik iránt, a
mi ismét csnk ugy történhetik meg , ha olcsóbb árakon
kinálják azokat.

Nem kell felednünk,miszerint egy ujkiviteli piacz meg
nyiltának e kedvező hatása Angliára nézve még akkor is

jelenkezni fog, ha e piacz viszont nem szolgáltathat oly
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áruczikkeket, melyekre magának Angliának szüksége volna .

Tegyük fel pld ., hogy e harmadik ország, habár szeretné
is az angol posztót vagy vasat : de nem termel vásznat,
vagy pedig más oly czikket, mely Angliában kereslettel
birna ; más kiviteli czikkeket azonban mégis termel, – mivel
máskülönben nem tudna a beviteliekért megfizetni, – me
lyek habár nem találnak is Angliában fogyasztóra , de igenis
értékesithetők más piaczokon . Minthogy csupán három or

szágot vettünk fel jelen példánkban : ez idegen piacznak
Németországnak kell lenni, a mely az Angliából történt be
vitelekért a német fogyasztókra intézett utalványnál fogva
aztán megfizet. Németország tehát most már a mellett, hogy
saját behozatali czikkeiért is fizet Angliának : e harmadik

orszáy számlájára is tartozik annak, – s mind e két tartozása
teljesitésének kiviteli terményeiből kell kitelni. E terményeit

tehát oly árakon kell ajánlani Angliának, melyek eléggé

kedvezők legyenek oly keresletet támasztani azok iránt, mely
e most már kétszeres adósságnak is megfelelő legyen. Ez

esetben tehát minden tökéletesen ugy fog történni, mintha
a harmadik ország saját maga vásárolná meg a német ter
ményeket, s ő fizetne aztán ezekkel Angliának. Azon angol

czikkek iránt tehát, melyekért a német árukkal fizetnek ,
nagyobb fog lenni a kereslet, — a mi ismét csak ugy történ
hetik meg , ha azáltal, hogy alantibb árakon kináltatnak ,

ezek iránt is nagyobb kereslet támasztatott Angliában. Igy
tehát egy bizonyos ország kiviteli czikkei iránt külföldön
támadó kereslet nagyobbodása arra képesiti ez országot,

hogy még azon behozatali áruczikkeket is olcsóbban kap
hassa meg, melyeket más országok szolgáltatnak neki; és
megforditva saját keresletének a külföldi czikkek iránti nö
vekedése többek között arra is kényszeriti, hogy valamennyi
külföldi áruczikket drágábban fizessen meg .
Azon törvény, melyet eddig fejtegettünk, tulajdonkép a nem
16 *
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zetközi kereslet kiegyenlitésének volna nevezhető , s röviden

a következőkben foglalható össze : valamely ország termé
nyei egy másik ország terményeiért mindig oly értékben

cserélődnek ki, a mennyi arra nézve szükséges, hogy összes
kiviteli czikkei által összes behozatala teljesen ki legyen
elégitve. A nemzetközi érték ezen törvénye tulajdonkép csak
azon általános érték törvény kijebb terjesztése, melyet fentebb

már * ) a kereslet és kinálat kiegyenlitésének neveztünk.
Ugyan e helyen láttuk, hogy valamely áruczikk értéke min
dig

ugy alkalmazkodik , hogy a keresletet tökéletesen a

kinálat szinvonalára

sülyessze le.

Bármiféle kereskedés

azonban, — akár egyes egyének , akár egész nemzetek
között történjék is az, – oly áru -csere, melynél a vételi ké
pességet azon áruk képezik , melyeket a felek kölcsönösen
eladni kivánnak , s az egyik fél által hozott tárgyak kiná

lata képezi a másik által hozottak keresletét, Ugy hogy a
kereslet és kinálat tulajdonkép csak a kölcsönös kereslet
másféle kifejezése; és azon szóllásmód , miszerint az érték
mindig ugy alkalmazkodik , hogy a kereslet mindig a kiná
latnak megfelelő legyen : valósággal csak annyit jelent, mi

szerint az érték mindig ugy alkalmazkodik , hogy az egyik
oldalrót jelentkező kereslet épin megfelelő legyen a másik
oldalról jelentkező keresletnek.
5. §. Hogy a nemzetközi érték-törvény valamennyi kö
vetkezményeit azok széleskörű elágadzásaiban mind nyomon
követhessük, az sokkal több időt venne igénybe, mint a

mennyit itt szentelhetünk e tárgynak . Van azonban e tör
vénynek egy különös alkalmazása, melyet — részint azért,mert

mint a következő fejezetben tárgyalandó kérdéssel össze.
függésben álló , már magában is fontos reánk nézve, külö -

:- . *) Harmadik könyv, XI. fejezet. 4. §.

;
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nsebböen pedig azért, mert a törvény teljesebb és tisztább
megértésére segit, – nem szabad emlitetlenül hagynom .
Azt már láttuk , hogy azon áruczikkek értéke, melye

ket valamely ország külföldről vásárol, nem felel meg azon
termelési költségnek , melybe azon tárgy előállitása azon
országban került, a honnan behozzák azt. Tegyük fel már
most, hogy valami változás történik a termelési költségben,
például valami javitmány létesült az előállitási folyamatban .

Kérdés, hogy e javitmány kedvező hatása teljesen egyenlő
mérvben fog-e mindenik ország között megoszolni? S valjon

most már olcsóbban fog -e az áruczikk a külföldieknek is
adatni, minthogy otthon olcsóbban állitható elő ? E kérdések
és azon körülmények , melyeket okvetlenül meg kell vizsgál
nunk , ha ezeket meg akarjuk oldani: igen alkalmasak ez el
mélet értékének megitélhetésére.

Tegyük fel legelőször is, hogy a javitmány oly termé
szetü , miszerint általa egy uj kiviteli ág keletkezik , mivel a

külföldiek ezután ide fordulnak azon árúczikkekért is, melye
ket azelőtt magok termeltek

oda haza. E feltevés szerint

tehát a külföldi kereslet ez ország terményei iránt növeke

dik , a mi szükségkép annak előnyére és a külföldiek hátrá

nyára fogja változtatni a nemzetközi értéket, mint a kik , ha
bár részesülni fognak is az uj termelés előnyeiből, de meg

fognak fizetni azért, mivel az ország minden többi áruczik
keit drágábban fogják kapni, mint azelőtt. Hogy mennyi

vel drágábban : ez attól függ, hogy ez uj körülmények kö
zött mennyi szükséges még a nemzetközi kereslet kiegyen

litésére. Mindez igen világos következménye a nemzetközi
érték -törvénynek ; s igy nem vesztegetve az időt ennek to

vábbi felvilágositásával, azon sokkal gyakoribb esetre térek
által, a midőn a javitmány által nem keletkezik uj kiviteli
czikk , hanem valamely már eddig is használt kiviteli czikk

termelési költsége szállittatik alább általa .
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Igen előnyös levén az ily bonyolultabb természeti vizs
gálódásoknál határozott számtani mennyiségeket használni:
ezért eredeti példánkhoz fogunk visszatérni. Tegyük fel,
hogy tiz rőf posztó Németországon termelve ugyanannyi
munkát és tőkét fog felemészteni, mint a mennyibe 20 róf

vászon előállítása keriil ugyanott ; a nemzetközi kereslet
folytán azonban Angliában 17 rőfért is meglehet azt kapni.
Tegyük fel már most, hogy egy erőmütani találmánynál
fogva , mely Németországban fedeztetett fel, s nem szállitható

åtal Angliába, ugyanazon mennyiségü munka és tőke, mely

eddig csak 20 rót vásznat producálhatott, möst 30 rőfötké
pes előállitani. A vászon ára

ez esetben a Németországon

termelt többiáruczikkekhez képest 1/3 -ad részszel fog alább szál
lani az ottani piaczokon. De kérdés, hogy ugyan ennyivel

fog-e az esniaz angol posztóranézve is, ugy hogy ez uton Német
országgal együtt Anglia is teljes mértékben részesülend a ja.
vitmány előnyeiben ? Vagy pedig inkább nem azt kell- e gon
dolnunk , hogy mivel azon ár, melyen Anglia a vásznat kapta,

nem attól függött, hogy mennyibe került az Németországnak ,
sőt mivel Anglia még azon előnyben sem

részesült teljes

mértékben, hogy 20 róf vásznat kapott volna 10 rőf posz
tóért, a mennyit Németország pedig megadhatott volna, ha
nem ekkor is csak 17 rőfötkapott : miért kellene most töb
bet kapnia csupán azon körülmény folytán , hogy ez elmé

leti határ 10 fokkal hátrább lett tolva ?
Az világosan látható , hogy a javitmány a német pia
czokon eleinte minden más árúczikkhez, s igy a behozott

posztóhoz képest is alább fogja szállitani a vászon értékét,
ugy hogy ha azelőtt 15 róf posztó 17 róf vászonért cserél
tetett ki: most még félszer annyiért, vagyis 251/2 rófért fog

beváltatni. Hogy azonban meddig fog az igy tartani, az
attól függ, hogy a vászon olcsóbbá létele mi hatással lesz
a nemzetközi keresletre. Az alig remélhető , hogy ez által
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Anglia vászonkereslete ne növekednék , de e növekedés az
tán vagy arányos lesz az olcsóbbodással, vagy pedig

nagyobb vagy kisebb lesz annál.
Ha a kereslet az olcsóbbodással arányosan növeked
nék : Anglia ugyanannyiszor 251/2 róf vásznat kapna, mint
a hányszor 17 rőföt kapott az előtt. Anglia ekkor vászon
ért ép annyi posztót vagy ezzel egyenértékü más tárgyat
adna ki, vagyis egy szóval a lakosság összes jövedelméből
annyit költene e czikkre, a mennyit azelőtt. Németország

pedig a maga részéről, ugyanezen csereviszony mellett való
sziniileg ugyanannyi posztót fogna kivánni mint azelőtt,
mivel valósággal csak annyiba fogna az most is kerülni
neki, 251/2 róf vászon ugyanannyi értékü levén a német pia
czokon, mint a mennyit azelőtt 17 róf ért. Ez esetben tehát

10 róf posztónak 25 %, róf vászonért való kicseréltetése
lenne azon arány, a mély szerint az uj viszonyok között a
nemzetközi kereslet kiegyenlitése eszközöltetnék , és Anglia
1/3-ad részszel olcsóbban kapná a vásznat mint azelőtt, ez

levén azon előny a melyben Németország is részesült.

Az is megtörténhetnék azonban, hogy a vászon ezen
nagymérvü megolcsóbbodása nagyobb mérvben növelné Ang
lia vászonkeresletét, mint a mennyire a vászon olcsóbbo
dott, és hogy ha azelőtt 1000 szer 17 róf vászonra volt szük
ség , most csak több mint 1000 -szer 251/2 róf elégithetné

ki keresletét. Ez esetben pedig a nemzetközi kereslet ki
egyenlitése nem történhetik meg ily csereviszonymellett,ha
nem hogy valamennyi vászonért megfizethessen Anglia , ol.
csóbban kell a posztót oda adnia , – pl. 10, rőföt 21 rőf vá

szonért; vagyis a vászontermelésnél történt javitmány hasz
nából nem fog teljes mértékben részesülni, mig Németország

e haszon mellett még kevesebbet fog fizetni a posztóért is.
De megforditva

az is megtörténhetik , hogy Anglia még oly

mérvben sem kivánja vászon-fogyasztását növelni, mint a
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mily mértékben annak olcsósága . növekedett, s ugy lehet,

hogy nem fog kivánni 1000-szer 251/2 rőföt, – a mely eset
ben Németországnak nagyobb keresletet kell teremteni az

által, hogy több mint 254/2. róf vásznat fog ajánlani 10
rőf posztóért ; a vászon tehát még olcsóbbá fog lenni Angliá - ' '

ban, mint Németországon is, mig ellenben Németország még
kedvezőtlenebb feltételek mellett fogja kapni a posztót, és

magasabb csereértékkel fog az birni, mint azelőtt.

.

.

Az eddig előadottak után tehát azt hiszem , nem szüksé
ges tovább részlntezni, hogy ez eredményekre miféle módosito
hatással lenne, ha még több országot és több áruczikket

vennék fel az elméletbe; de van még egy más körülmény
is, mely szintén módositólag bathat. Az emlitett esetben t. i.
a vászon megolcsóbbodása által a német fogyasztók vagyo

nának egy része szabaddá lesz , à melyet igaz hogy akár
ezen áruczik nagyobbmérvü fogyasztására is

fordithatnak ,

de ép igy más áruczikkek, s a többek között a posztóra
vagy egyéb behozatali tárgyra is elkölthetnek . Ez tehát

egy uj tényezővé lesz a nemzetközi keresletben s többé,
kevésbbé változtatni fogja a csere-viszouyokat. .

De kérdés , hogy az olcsóbbodásnak a keresletre
romféleképen gyakorolható befolyása közül, melyik a
valószinübb ? Az-e, midőn a kereslet nagyobb mérvben
vekedik , mint az olcsóbbodás, vagy pedig midőn

há
leg
nö.
ke

vésbé, vagy épen aránylag növekszik azzal ? Ez az illető
áruczikk

természetétől

Ha az illető

és

a

vásárlók

ízlésétől

függ .

czikk általánosan keresettebb tárgy, és

az árcsökkenés egy kevesebb jövedelmü, de sokkal szá
mosabb osztálynak teszi azt elérhetővé, mint azelőtt

volt : akkor a kereslet gyakran nagyobb mérvben növeke
dik , mint az árcsökkenés, s egészben több pénzt költenek
az áruczikkre . Ep ez történt Angliában a kávéval is, midőn
annak ára a

fokozatos adoleszállitás által mindinkább
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csökkent; és valószinüleg igy történnék ez a czukor, bor
és számos más óly áruczikkre nézve is, a mely habár nem
épen életszükség is, de még .s nagy mértékben fogyaszta
tik , és a melyet sokan bőven fogyasztanak , ha olcsó, ellen
ben kevésbé, ha drága. Az azonban még gyakrabban meg

történik , hogy ha egy áruczikk ára alább száll : kevesebb
pénzt költenek reá, mint azelőtt, mivel ha többet fogyasz

tanak is el belőle, de mégis nem

esik érte annyi. A fo

gyasztó azon pénzt , mit az egyik czikk olcsósága által
meggazdálkodik , valószinüleg a másikból annál több fogyasz

tására fogja elkölteni; és hacsak az alacsony árak számos
oly fogyasztót nem fognak előidézni, a kik azelőtt vagy
épen egyáltalában nem használták azon czikkeket, vagy
pedig csak kisebb mennyiségben és csak olykor-olykor
használták azt: átlag véve kevesebb pénzt fognak arra

elkölteni. Általánosságban szólva tehát az általunk felvett
három eset közül a harmadik a legvalószinübb ; és a kivi
teli áruczikkek termelésében történt javitás hihetőleg ép
ugy (ha nem jobban

előnyére fog válni a külföldi államok

nak, mint annak , a hol az árúczikk termeltetik .
6 . §. E mü első és második kiadásában eddig volt

kifejtve a nemzetközi érték elmélet. Némely éleselnü bi
rálóim (s különösen Mr. Willian Thornton), és saját magam
későbbi vizsgálatai kimutattak, hogy a fentebbi lapokon
kifejtett elvek , habár helyesek is magokban véve, de nem
képezik a tárgynak teljes elméletét.
Azt már fentebb kimutattuk , hogy a kivitelnek és be

hozatalnak két ország között (vagy ha több országot ve
szünk fel, akkor ezek mirdenike és a többiek között) átlag
véve ki kell egyenliteni egymást, és ép e miatt oly érték - . . .

ben cserélődnek ki egymásért, a mint a nemzetközi keres
let k iegyenlitésére megkivántatik az. Hogy azonban ezzel
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még koránt sincs a tünemények alapjául szolgáló törvény
teljesen feltárva , az abból is kitünik , hogy a nemzetközi

érték különböző fokozatai mind egyformán megfelelnek a
törvény követelményeinek .

Mi ugyanis azon feltevésből indultunk ki, hogy 10
rőf posztó ugyanannyi munkába kerül, mint Angliában 15 ,

Némerországban pedig 20 róf vászon ; és hogy e két ország
között kereskedelem jött létre ; és hogy Anglia ez időtől
fogva csupán posztót, Németország pedig csupán vásznat
termel; és hogy ha 10 róf posztó azután 17 rőf vászonért

cseréltetnék ki: ez esetben Anglia és Németország teljesen
kielégitenék egymás szükségleteit ; és hogy ha pld . Angliá
nak ily áron 17,000 róf vászonra volna szüksége : Német
ország meg ugyanily áron 10,000 rőf posztót kivánna, a
mit Anglia szintén ez áron kénytelen

volna megadni a

vászonért. E feltevés szerint tehát ugy látszik , hogy tényleg

10 róf posztó 17 róf vászonért lenne a nemzetközi érték .
Teljesen
mint pld . 10
tén alkalmas
fel pld ., hogy

lehetséges azonban egy más oly arány is ,
rőf posztó 18 róf vászonért, mely azért szin
a nemzetközi kereslet kiegyenlitésére. Tegyük
Anglia az arány mellett több vásznat kivánna,

mintamennyit a 10-- 17-es arányban kapna, de nem épen any
nyival többet, a mennyivel olcsóbbá lett az ; és hogy nem
lenne szükség mindazon 18,000 rófre, melyet most a 10 ,000
rőf posztójaárt kaphatna,hanem 17,500 rőffel is megelégednék ,

a melyért (az ujabb 10 - 18-as arány szerint,) 9722 róf posz
tóval fogna fizetni. Németország ellenben , most már drá
gábban kellvén fizetnie a posztót, mint a midőn 10 — 17-es
arányban kapta azt, a 10 ,000 rőfnél valószinüleg lejjebb, s
ugy lehet, hogy épen 9722-re fogja leszállitani fogyasztását.
Ily feltételek mellett a nemzetközi kereslet kiegyenli
tése még mindig megtörténhetnék , és a 10 - 17-es , valamint
a 10 - 18- as arány is egyformán elegendő volna a kölcsönös
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kereslet kiegyenlitésére, sőt számos másféle csere-arány is

hasonló módon kielégithetné azt. Azonban feltehető, hogy
e feltételeknek bármely más képzelhető számtani arány ál

tal is ép ugy elég lenne téve. Látható tehát miszerint még
mindig egy jó adag bizonytalanság van tapadva ezen kér
déshez, t. i. a nemzetközi értékek alkalmazkodását mutató

arány kérdéséhez ; – a mi ismét azt bizonyitja , miszerint az
erre befolyással biró körülményeket még mindeddig nem

sikerült teljesen mind felismerni.
7 . §. Hogy e hiányon némileg segítve legyen , nem
csak azt kell figyelembe vennünk , hogy minden egyes or
szágban mennyi heviteli czikket kivánnának elfogyasztani,

a mint t. j. eddig tettük azt, hanem az ezen kivánság ki
elégitésére szükséges eszközök mennyiségét is, a mennyi t.
i. az ipar iránylatában történő változásnál fogva ez országok
mindeníkében szabad rendelkezésünkre áll.

Hogy e pontot illően megértethessük : szükség hogy
más, az eddig használtaknál alkalmasabb számokat válogas
sunk ki. Igy pl. tegyük fel, hogy a külföldi kereskedelem

megnyilta előtt
cserélt ki; mig
200 róf vászon
dődött : Anglia

Anglia 100 róf posztót 100 róf vászonért
ellenben Németországon 100 róf posztóért
adatott ; és hogy mikor a kereskedés kez
posztót adott Németországnak , Németország

pedig vásznat Angliának , és pedig kölcsönösen oly csere

értékben , mely részben a már fentebb fejtegetett tényezők
től, t. i. azon aránytól függ, a mint a tárgyak olcsóbbodása

e két országban a kereslet növekedésére hat, részben pedig
valamimás még eddig figyelembe nem vett tényezőtől. Azón

czélból, hogy ez ismeretlen tényezőt elkülönithessük, sziik
ség hogy az ismeretlen tényezőre nézve valamely határozott

és változhatlan feltevésből induljunk ki. Tegyük fel tehát,
hogy az olcsóbbodásnak a keresletre gyakorolt befolyása
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valamely egyszerű törvénytől függ, mely mind a két országra
s mind a két árúczikkre nézve egyformán érvényes ; és
mint legegyszerübbet és legalkalmasabbat, tegyük fel azon
esetet, hogy egy bizonyos mérvü olcsóbbodásmind a két or
szágban tökéletesen megfelelő méryü fogyasztási növekedést
von maga után ; vagyis más szavakkal: hogy az ugyanazon

árúra elköltött összeg, vagy az annak megnyerhetésére forditott

költség mindig ugyanaz, akár többet, akár kevesebbet le .
hessen is azért kapni ugyanazon árúból.
. Tegyük fel már most, hogy Angliának a kereskedelem
megnyilta előtt egy millió róf vászonra volt szüksége, a mi
az Angliában történő előállitás esetén egy millió rőf

posztóval volna egyenértékű. Ha mindazon munka és tőke,
a melynek segélyével e vászon előállittatott, a posztó ter

melésére fordittatott volna : akkor most Angliának a kivitelre
egy millió rőf posztója volna készen . Tegyük fel továbbá,
hogy épen annyi az, a mennyit Németország szokott fogyasz

tani. Anglia tehát Németországnak az ottani árakon mind e

posztóját eladhatja . Igaz, hogy mindaddig , mig a német
termelőt ki nem szoritja az oda való piaczról, ennél egy kissé
még olcsóbban kell adnia ; de mihelyt ez megtörtént: az
egy millió rőf posztóját azonnal két millió róf vászonértad

hatja el, ennyi levén az, a mennyit a német posztókészitők
képesek lesznek előállitani, ha munkájokat és tőkjöket a
posztótermelésről a vászontermelésre forditjåk . Ez esetben a
kereskedelem egész nyereségét Anglia kapná, mig ellenben
Németország semmit sem nyerne. És a nemzetközi kereslet

kiegyenlịtésével teljesen összefér ez, minthogy Angliának
(a fentebbi $-ban közlött feltevésünk szerint) most kétmillió
róf vászonra van szüksége (ugyanazon áron kaphatván most
ennyit, mint a mennyiért azelőtt csak egy milliót kapott ) ;
mig ellenben Németországban az árak mitsem változván , az
most is épen egy millió rőf posztót kiván mint azelőtt, a mit
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meg is kaphat, ha azon munkát és tőkét, mely a posztó
termelés alól felszabadult, az Angliának szükséges két millió

róf vászon termelésére fogja forditani.
Mindeddig azt tételeztük fel, hogy azon ujabb posztó
mennyiség, melyet Anglia akkor állitana elő , ha az azelőtt
vászorternielésre használt összes tőkéjét posztógyártásra for

ditaná : épen elegendő volna Németország összes jelenlegi
szükséglete fedezésére. De tegyük fel már most, hogy az

több volna mint elegendő. Tegyük fel, hogy mig Anglia az
igy felszabadított tőkéjével egy millió rőf posztót állithat
elő a kivitel számára : azon mennyiség , melyre Németország
nak eddig szüksége volt, csak 800 ,000 róf, mely a német
országi termelési költség szerint 1 .600,000 róf vászonnak
felel meg . Anglia e szerint nem adhatná el mind az 1 millió rőf

posztót Németországnak az ottani árakon ;minthogy azonban
(feltevésünk szerint várminő áron , de mindenesetre annyi
vászonra van szüksége, a mennyit egy millió rőf posztóért
kaphat, és minthogy ennyit csupán Németországtól kaphat,

vagy különben az odahaza való költségesebb termelési fo
lyamat útján kell előállitania : tehát az egy millió rőf posztó
birtokosai az egymással való versenyzés miatt kénytelenek
lesznek oly áron oda adni portékájukat, a mely mellett
Németország kész az egészet elfogyasztani, - a mely azon

ban semmi esetre nem lehet kevesebb annál, mint a meny .

nyibe magának Angliának is benne van az. Hogy mennyi
fog ez ár lenni: most már feltevésünk szerint képesek vagyunk teljesen meghatározni. Azon 800, 000 róf posztó ,

melyet Németország azelőtt elfogyasztott, 1.600,000 róf vá
szonnal egyenértékű munkába került neki, és ennyi az, a
mit most is kész posztószükségletére költeni, legyen bár

az ezért kapható posztómennyiség több vagy kevesebb.
Angliána k tehát, ha azt akarja hogy Németország mind

megvegye az egy millió rőf posztóját : az 1.600,000 róf

.
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vászonért mind oda kell azt adnia . A nemzetközi érték
tehát lesz : 100 róf posztó 160 róf vászonért, vagyis a né
met és angol termelési költség közt közbeneső arány, — és
mindkét ország élvezni fogja a kereskedelem előnyeit, Anglia

600,000 róf vásznat nyervén , Néme tország pedig 200, 000
róf posztóval levén gazdagabbá.
Fejtsük már most utóbbi feltevésünket még tovább ,

és képzeljük , hogy azon posztómennyiség, melyet Németor
szág a kereskedelem megnyilta előtt elfogyasztott, nem csak
kevesebb volt azon egy millió rőfnél, melyet Anglia a vászon
termelés megszüntetése folytán képes előállitani a kivitel
számára , hanem ép oly arányban volt kevesebb, a mily
arányban kedvezőbb helyzetben volt Anglia a posztóterme

lésrenézve, vagy is hogy csak egy fél millió rőf volt. Ez esetben
tehát, teljesen felhagyván a posztótermeléssel, Németország
egy millió rőffel (de csakis egy millióval) növelheti vászon
termelését ; és e millió rőf vászon most annyi értékü levén,

a mennyibe azelőtt a félmillió rőf posztó került neki: mind

össze csak ennyit adhat oda posztóért, bármilyen olcsó
legyen is különben az. Anglia pedig saját versenyénél fogva

egy millió rőf posztót lesz kénytelen a félmillió róf vászon
ért odaadni, ép ugy, mint az előbbi esetben 1.600,000 rőfért
kellett adnia ugyanannyit. Ily áron azonban Anglia maga
is előállithatja az 1 millió rőf vásznat, ugy hogy e szerint

semmi haszna sem volva a nemzetközi forgalomból, s az
egész előnyt Németország nyerné el, mivel egy millió rőf
posztót kapna egy félmillió helyett, t. i. ugyanazon áron, a

mennyibe azelőtt a félmillió róf került neki; vagyis egy :
szóval Németország ez utóbbi esetben tökéletesen

azon

helyzetben van, a melyben az előbbi feltevésünk szerint
Anglia volt, a mit könnyen bebizonyithatni, mihelyt meg
forditjuk a fentebb használt számokat.
Mind e három esetből vonható végkövetkeztetésül tehát
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azon tant lehet felállitani, miszerint (feltéve, hogy az olcsób
bodásnak mindig tökéletesen megfelelő kereslet támad ,) a

nemzetközi érték törvénye következőleg fejezhető ki:
Mindazon posztó, melyet Anglia a kereskedelem előtt
a vászontermelésre forditott tőkéjével most előállithat : épen
annyi vászonért fog kicseréltetni, a mennyit Németország

az előbb posztó termelésre forditott tőkéjével előállithat.

Vagy hogy még általánosabban szóljunk :
Mindazon árú, melyet ez országok bármelyike, – azon
munkával és azon tőkével, mely a behozatal folytán felsza

badult a foglalkozás alól, - előállithat a kivitel szán ára :

a kicsérélődésnél teljesen felmegy egymásra,
E törvény és azon három különböző lehetőség, mely

az előnyök megoszlása tekintetében e törvényből szárma
zik , könnyen általánositható a következő algebrai képlet
által is.

Legyen példáúl azon posztómennyiség , melyet Anglia
a vászontermeléstől felszabadult munka és tőke segélyével
előállithat, = n .

Legyen továbbá a Németország által a kereskedelem
megnyilta előtt szükséglett posztómennyiség ( a németországi
előállitási költség szerint véve azt) = m .

Ekkor tehát n posztó mindig tökéletesen 2m vászonért
fog kicseréltetni.
Következéskép, ha n = m : az összes előnyt Anglia
fogja nyerni.
Ha pedig n = 2m : akkor minden hasznot Németor
szág kap.

De ha n nagyobb lesz mint m , ellenben kisebb mint
2m : a két ország osztozni fog a nyereségen ; Anglia most

2m -et kapván, holott azelőt csak egy n -je volt, Németor
szágnak pedig n posztója lesz, mig előbb csupán egy
m -je volt.
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Talán felesleges emlitenem is, miszerint a 2 -ős szám

jegy csupán azért áll ott, hogy azon előnyt jelölje,melyben
Németország áll Anglia felett vászon tekintetében, ha t. i.
posztó értékre változtatjuk azt, – és viszont Anglia is áll Né
metország felett posztó tekintetében, ha t. i. vászonra vál

toztatjuk azt, (a mely két eset teljesen egyre megy ki). Ha
azt tételeztük volna fel, miszerint 100 róf posztó 200 helyett
1000 róf vászonért cseréltetik ki : akkor az n a kereskede

lem megnyilta után 2m helyett 10m -ért cseréltetnék be ; ha
pedig 100 vagy 200 helyett csak 150 -et vettünk volna, ak
kor n csak 2/3 m -ért cseréltetnék el. Ha végezetre a posz

nak Németországon való előállitási költsége (vászonban fe
jezve ki) ugy viszonylanék az Angliában való (s ugyancsak
vászonban kifejezett) előállitási költséghez, mint a p a q -hoz,

akkor az n . a kereskedelem megnyilta útán 2m -ért cserél
tetnék ki. *)
-- -

-

*) De azt lehetne kérdezni:miért kell azt feltételeznünk, hogy az

n legelső határait az m és 2m (vagy

m ) képezik ? s miért ne lehetne

n kevesebb mint m , vagy pedig több mint 2m ? és ez esetben mi lenne
az eredmény ? Ha azonban e kérdéseket megvizsgáljuk, ugy fogjuk ta
lálni, miszerint az n értéke - gyakorlatilag véve a dolgot, – mindig
ezen határok között marad .

.

Tegyük fel például, hogy az n kevesebb mint az m ; vagyis hogy

fentebbi számjainkhoz visszatérjünk : tegyük fel, miszerint azon egy

.

millió rőf posztó , melyet Anglia a kivitel számára előállithat, nem fogja
kielégiteni Németországnak már azelőtt is létezett egész szükségletét,
.. mert már addig is 1.200,000 rőfre volt szükség. Ekkor tehát köny
nyen belátható , hogy Anglia csak az 1 millió rőf erejéig látván el Né
metországot posztóval, az a többi 200,000 róf szükségletét hazai terme
lés által fedezné, és hogy ép e 200,000 róf fogja az egésznek árát sza

bályozni, vagyis hogy Anglia folyvást a németországi előállitási áron

t. i. két millió rőf vászonért lesz képes eladni posztóját, és a kereske
delemből szárınazó összes előnyt maga nyeri meg, – Németország sem
mivel sem jutván ez által jobb helyzetbe, mint a minőben azelőtt volt.

Hogy azonban gyakorlatilag ez nem fog igy történni, az könnyen
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8. §. Ezzel tehát elértlink azon tételhez, mely a
nemzetközi érték legegyszerűbb és legáltalánosabb törvényé
nek látszik lenni. E czélból azonban eddigi fejtegetéscink

néí, - a kereslet és olcsóság közötti viszonyt illetőleg , - ,
egy egészen önkénytes feltevésből indultunk ki; mivel azt
tételeztük fel, hogy e kettőnek egymáshoz való viszonya ál

landó, holott tulajdonkép nagyon is változékony az ; és.
hogy az olcsóbbá létel teljesen megfelelő méryü keresletet
támaszt ; vagyis más szavakkal: azt tételeztük fel, hogy . .

változatlanul ugyanazon értéke van valamely árúnak , akár
olcsóbbá, akár drágábbá legyen az. Azon törvény tehát,
melyet fentebbi fejtegetésünkből kivontunk, csak ezen, vagy
pedig valamely más, de gyakorlatilag ezzel egyenértékű
belátható , mert a Németországnak még hiányzó 200,000 róf posztó csak
ujabb alkalmat fog szolgáltatni Angliának a kivitelre, a mịt az fel is
fog használni; és habár nincs is mir több oly tőkéje és munkája ,melyet
ez ujabb posztómennyiség előállitására a vászontermeléstől vonhatna el :

de van valamely más oly árúczikk , melyet Németország olcsóbban állit

hat elő (habár talán nem oly mérvben is, mint a vászonnál láttuk az,) .

.

mint Anglia ; most tehát ez utóbbi, a helyett hogy maga termelné, be. . .
hozatal utján fogja fedezni ez ágbeli szükségletét, és az ennék termelé

.

sétől elvonható munkát és tökét is a posztó termelésére fogja forditani
mindaddig , mig csak a kivánt mennyiség elő nincs állitva . Ha az igy .. .
átforditott munka és tőke épen csak 200,000 róf posztót fog termelni, . . .
és nem többet : az igy megnövekedett n az m -mel egyenlő fog lenni;
8 Anglia az egész 1.200 ,000 röföt a németországi termelési áron fogja

eladni, és a kereskedelemből származó összes előnyt is ő fogja nyerni.

Ha ellenben az átforditott tőke többet termel 200,000 rófnél : Angliának

több kivitelre várakozó posztójà lesz, mint sem csupán 1.200,000 rőf;
, ez esetben tehát az n nagyobb lesz az m -nél, és Angliának le kell mon

dania a haszon egy részéről, a mennyi t. i. épen elegendő arra, hogy
Németország kész legyen a felesleget is elfogyasztani. Igy tehát azon
eset, mely első pillanatra a fentebb megjelölt határokon kivül esőnek

látszik : gyakorlatilag vagy ezen határok egyikével vagy másikával
esik össze , vagy pedig épen azok között marad ; s ép igy van ez min
den más feltételezhető esettel is.
Stuart Miu . Nemzetgazdaságtan . III .

:

: :

17

:

:
. .
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esetre nézve érvényes. De kössük már most össze a kér
dés ama két változékony elemét, melyek mindenikének inga

dozásait fentebb már külön-külön megvizsgáltuk ; és tegyük
fel, hogy a kereslet és olcsóság közti viszony megváltozván,

olyanná lesz , mely megakadályozza azt, hogy az utóbbi el
méletben alapul fektetett csereviszony folytán a nemzetközi
kereslet kiegyenlítésének (Equation of International Demand )
feltételei teljesülhessenek . Tegyük fel például, hogy Anglia

vászonkereslete tökéletesen megfelelő a vászon olcsóságának ,
mig ellenben Németország posztó -kereslete nem áll a posztó
olcsóságával illő arányban . Az általunk fentebb tárgyalt
három eset közül a másodikat tekintve, – a midőn t. i.

Anglia a vászontermelés beszűntetése által 1 millió rőf posz
tót állithat elő a kivitel számára, Németország pedig a posztó ·
termelés elhagyása folytán 1.600,000 róf vásznat szolgáltat
hat ugyanezen czélra , - ha ezen termények mind felmen
nek egymásra a kicserélésnél: akkor Anglia kereslete , jelen
legi feltevésünk szerint, – épen ki lesz elégítve, mivel ép
annyi vászonra van szüksége, a mennyit az 1 millió rőf posz
tóért lehet kapni. Ellenben Németország, - ámbár 800,000

rőf posztót az 1.600,000 róf vászon előállitási költségének
megfelelő áron kész volt elfogadni, — meglehet, hogy midőn

1 millió rőföt kaphatna ugyanazon áron , mégsem akarja az
égész 1 millió rőföt elfogadni; vagy az is lehet, hogy töb
bet kiván ez 1 milliónál.

Tegyük fel először azon esetet,

hogy 1 millió rőföt sem kiván, hanem csak épen annyit, a
mennyit most 1.500 ,000 róf vászonért kaphat. Meglehet,
hogy Anglia még ež 1,500 ,000 rőfért is oda fogja kinálni

az 1 millió rőf posztót, s meglehet, hogy Németország még
ennyiért sem lesz kész elfogadni az egész 1 milliót; és ha
Angliának , átlag véve, mindig ugyanannyiba fog kerülni a

vászon, bármennyi posztó legyen is annak ára : akkor (1
millió rőfön túl,) bármennyi vásznat kész lesz elfogadni az
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1 millió róf posztóért, csakhogy Németországot rábirhassa az

1 millió rőfelfogadására. Tegyük fel tehát, hogy csak
1.400,000 róf vásznat kapott ; ez esetben nem 600,000 ha
nem csak 400,000 röföt fog nyerni a kereskedelemből; mig
ellenben Németország extra 200 ,000 róf posztót kapván, ez
által csak g munka- és tőke-költségbe került neki ugyan
azon posztómennyiség, melyre a kereskedelem megnyilta
előtt is szüksége volt, s most tehát az igy felmaradt tőkét

vászonbeli vagy másnemi szükségletére fordithatja . '
Tegyük fel továbbá , miszerint megforditva azon eset

ben, ha 1 millió rőf posztót 1.600,000 róf vászonért lehet
kapni : Németország többet kiván 1 millió rőt posztónál.

Minthogy Anglia csak

1 millió rőf posztót adhat a kivi

telre a nélkül hogy az azelőtt maga számára megtartani
szokott mennyiséget meg ne röviditse : tehát Németoszágnak
többet kell ajánlani az 1 millió rőtön túl eső mennyiségért,
mint a mennyit aránylag (t. i 160 : 100-ra ) ez előttadott ; és pe
dig mindaddig kell e tekintetben emelkednie, (pl. 170 : 100-ra ,)
mig csak vagy saját posztó szükséglete vissza nem száll az
1 millió rőfre, vagy pedig Angliát reá nem birja , hogy azon

posztómennyiség egy részéről, melyet azelőtt saját fogyasz
tására tartott fel, lemondjon Németország számára .

Tegyik fel végezetre azon esetet, miszerint a kereslet
nek az olcsóbbodáshoz való aránya, - a helyett, hogy csak
az egyik országra nézve volna érvényes, de a másikra nem ,

-- egyik

országra nézve senı áll ; és hogy e tekintetben

mindeniknél ugyanazon eltérések tapasztalhatók , — pl. egyik
nél sem növekedik a kereslet az olcsóbbádåsnak megfelel8

mértékben. Ezen feltevés szerint - 1 millió róf posztóra
1.600,000 róf vásznat számitva, --- sem Angliának nem lesz

1.600,000 róf vászonra , sem Németországnak 1.000,000 rőf
posztóra szüksége ; és ha mindkettő tökéletesen ugyanazon
mérvben fog e .normálösszeg mögött hátra maradni, vagyis
17*
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ha pl. Anglia az 1,600,000 rófnek csak %10.részét (1.400,000
rőföt) s. Németország is csak 900,000 róf posztót fog ki
várni: a kicserélődés azért ugyanazon arányban fog tovább

folyni;, — valamint akkor is, ha Angliának az 1.600,000,
Németországnak pedig az 1.000, 000rőfnél több kellene még .

lio - részszel . A kereslet és kinálat ily összetalálkozása .
azonban (mely szerint, jegyezzük meg jól, a kereslet nem
teljesen egyenlő, hanem csak megfelelő mérvben követi az ol
csóbbodást *) világosan láthatólag, csupán a véletlen müve'
lehet; és a nemzetközi kereslet kiegyenlitése, bármily más
esetben , a nemzetközi értéknek egészen másnemü alkal

mazkodását követeli.
:

Az egyetlen általános törvény tehát, melyet mindezek

ből lehuzhatunk, következőleg hangzik : az , hogy valamely ·
ország mennyiért cseréli ki idegen országokkal saját termé

nyeit, két dologtól függ, t. i. először az azok részéről az ő
árúi iránt mutatkozó keresletnek (az ő részéről az azok

árúiiránt nyilvánuló kereslettel szemben tapasztalható ) meny
nyiségétől, másodszor pedig a saját fogyasztására szolgáló
hazai termények előállitásánálmeggazdálkodható tőke meny

oyiségétől. Mennél inkább túlhágja az ő czikkei iránt mu
tatkozó külföldi kereslet az ő részéről- a külföldi czikkek :: :

iránt nyilvánuló keresletet, és mennél kevesebb tőkét gazdál
kodhatik meg , a külföldböz képest, a külpiaczok számára
való termelhetés czéljából: annál kedvezőbbek lesznek reá nézve a csereviszonyok , t. i. annál többet fog kapni a kul:
földi czikkekből egy bizonyos mennyiségű saját terményért.

E kétféle befolyásosabb körülmény azonban valósággal
*) A keresletnek egyfelől 800,000 -ról 900,000-re, és másfelől
1,400,000-ről 1.600,000-re emelkedése már magában véve sem egyenlő ,
de az olcsóbbodással sincs egyenlő arányban ; mert mig Németország
posztó kereslete 10, Anglia vászon kereslete pedig 44 % - et emelkedett :
addig a posztó olcsóbbodása 25, a vászonė pedig 60 % .et tesz ki.

..
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egygyé olvasztható össze , mivel azon tőke, melyet valamely

ország a saját fogyasztására szolgáló belföldi czikkek ter
pelésénél meggazdálkodhatik , mindig

bizonyos

arány

ban áll a külföldi czikkekre irányult keresletével ; mert .
összes jövedelmének bárhányad része legyen is az, melyet a

külföldről való vásárlásokra költ el : tőkéjének ugyařezen
része elveszett a hazai piacz számára való termelésre nézve.
Azon ujabb tényező tebát, melyet az annál nagyobb tudo

mányos pontosság tekintetéből a nemzetközi érték elméle
tébe felvettünk : nem idéz elő valami lényeges különbséget
set

a gyakorlati eredményt illetőleg. De mégis ugy látszik ,
hogy azon

országok , melyekre nézve a legtöbb haszonnal

jár a külföldi kereskedelem : épen azok , melyeknek czikkei
iránt a legerősebb kereslet mutatkozik

a külföld részéről,

és a melyek részéről megforditva a legkevesebb kereslet
jelentkezik a külföldi czikkek iránt. A miből ismét, több

mások között, az is következik , hogy caeteris paribus, a
legvagyonosabb államok nyernek legkevesebbet a külföldi
kereskedelem által; mivel az ilyenek részéről általában na

gyobb levén az árukereslet : valószinüleg a külföldi czikkek
iránt is nagyobb a kereslet, a mi által a csereviszonyokat
(lassanként) saját hátrányukra változtatják. Az ilyenek ösz
szes nyeresége a külföldi kereskedelemből általában véve

nagyobb mint a szegényebb államoké, mivel nagyobb mérv
ben folytatják az efféle kereskedelmet, és az olcsóbbodással
járó előnyöket nagyobbmérvü fogyasztás után élvezhetik ,
de az egyes elfogyasztott áruczikkekre eső nyereségük kü- '

lön -külön mégis kevesebb.

9. $. De lássuk most e tårgy elméletének egy másik
is

részét is . Azon kifejezést, hogy valamely ország a külföldi
kereskedelem utján olcsóbban kapja az áruczikkeket, két

féle értelemben lehet venni, t. i.: vagy az értékre vagy a

.
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termelési költségre vonatkozik az. Az első esetben azért
kapja az azokat olcsóbban , mivel azoknak

értéke a többi

tárgyakéhoz képest alább szállott, belőlök ugyanannyiért
kevesebbet kapván idehaza az ország más terményeiből

mint azelőtt ; vagyis hogy eredeti példánkhoz visszatér jiink :
Angliában a vászonfogyasztók a kereskedelem megnyilta után
17 rőföt vagy még többet kaptak ugyanazon mennyiségü
másféle tárgyakért, melyekért azelőtt csak 15 róf vásznat
kaptak . Az olcsóbbodás –

ezen

értelemben véve

a

nemzetközi kereslet azon törvényeitől függ, melyeket oly bő
ven fejtegettünk a megelőző szakaszokban . A másik értelemben

t. i. az előállitásiköltségre vonatkozólag pedig akkor kap vala
· mely ország olcsóbban valamely czikket, lia ugyanazon munka és
költség mellett nagyobb mennyiségüt kap ugyanazon czikkből.
Ez értelemben véve az olcsóbbodást, az

nagyrészt külön

böző természeti okoktól függ ; igy pl. a behozott áruczik
kek annál olcsóbbak lesznek valamely országra nézve,men
wél nagyobb abban az ipar termelő képessége, vagyis álta
lában a munka sikeressége. Az egyik ország munkája -

átlag véve — sokkal sikeresebb lehet mint a másiké ; mind
azon áruczikkek , vagy azoknak legnagyobb része, melyek
nek előállitására mindkét. ország egyformán képes: az egyik
ben sokkal kevesebb absolutköltséggel állithatók elő inint a
másikban , a mely körülmény azonban – mint fentebb lát
tuk, — nem fogja szükségkép megakadályozni a két or
szágot abban, hogy némely áruikat ki ne cseréljék egymás
sal. Azon tárgyak , melyeket a nagyobb termelési költséggel
biró ország be fog hozni a többiekből, természetesen azok

fognak lenni, melyek termelésére nézve a legkevésbbé elő
nyos helyzetben van az .Ezek behozatalamellett azonban,még
magokra ezen áruczikkekre nézve is, mindazon előnyeit
megtartja , melyekkel azon czikkek termelésénél bir, me
lyeket ezekért kiád cserébe ; ugy hogy azon országok , me
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lyek a legkevesebb költséggel képesek termelni: a behozatali
czikkeket is a legolcsóbban kapják .

Még világosabban látható ez , ha azt tételézziik fel,
hogy két ország versenyez egymással. Képzeljük pl. hogy
Anglia posztót küld Németországnak, és pedig oly cserevi,

szony mellett, hogy 10 róf posztóért 17 vásznat, vagy va
lamimás oly czikket kapjon, mely Németországon 17 ről
vászonnal egyenértékü , s tegyük fel hogy egy másik állam ,
pl. Francziaország is ugyanazt teszi; és minthogy az egyik
10 róf posztót ad egy bizonyos mennyiségű németorsági
czikkért: a másiknak is azt kell tenni. Ha tehát Angliában
e 10 rőf posztó felényi munkába kerülmint Francziaország

ban, a vászon vagy más német áruczikk is csak felényibe
fog kerülni Angliának, ugy hogy Anglia a posztótermelésre
forditott munka sikerességének megfelelő arányban

olcsób

ban fogja kapni e behozatali czikkeit mint Francziaország,
- a mi a felvett esetben az angol munka átlagos sikerességé

nek meglehetősen biztos ismérve lesz, minthogy Franczia

ország az által, hogy szintén a posztót választotta kiviteli
czikkül, azt látszik mutatni, hogy reá nézve is ez azon áru
czikk , melynél legsikeresebben értékesitheti munkáját. Eb
ből tehát az következik , hogy mindenik ország munkája
átlagos sikerének arányában kapja olcsóbban behozatali
czikkeit.

E tételt legelőször Mr. Senior vette észre és fejtette ki
világosan* ), azonban csakis a nemesfémek behozatalára

vélte azt alkalmazhatónak ; és én fontos dolognak tartom
annak kimutatását, hogy egyformán áll ez bármely mpás
áruczikkre nézve is ; továbbá hogy csak egy részét képezi
ez egy főbb igazságnak ; mivel a felvett esetben az, hogy
mennyibe kerül Angliának azon vászon , melyet a 10 rőf
*) Three Lectures on the Cost of Obtaining Money.
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posztóért oda fizet : nem csupán attól függ, hogy mennyibe
kerül neki magának e 10 róf posztó, hanem egyrészt attól ·
is, hogy hány róf vásznat fog ő azért kapni cserébe. Az,

· hogy mennyibe kerülnek neki behozatali czikkei, kétféle
változó tényezőtől függ , t. i. egyfelől azon czikkek me: : yi

ségétől, melyeket ő ád azokért cserébe, másfelől pedig
ezen czikkek előállitási költségétől. Ugy de ezek közül

csupán az utóbbi ftigg munkája sikerességétől, mig az előb
bit a nemzetközi érték törvénye, vagyis az ő részéről
a külföldi.czikkek iránt mutatkozó kereslettel szemben az
ő árui felé irányult keresletnek nagysága és terjeszthetősége

szabályozza.
Az épen most tárgyalt esetben , t. i. Anglia és Fran.
cziaország egymással versenyzése esetében a nemzetközi

érték állapota mindkét versenyzőre egyforma hatással van,
minthogy feltevésünk szerint ugyanazon országgal és ugyan
azon behozatali és kiviteli czikkekkel folyt a kereskedés.

A különbség tehát ez esetben a behozatali czikkek árára
uézve csupán a második októl, t. i. az

illető országok át

lagos munkájának nem egyenlő sikerességétől függ, mint

hogy mindketten ugyanazon mennyiséget szolgáltatván ki,

a különbséget csupán · a termelési költség okozhatja . Ha
azonban Anglia posztót, Francziaország pedig vasat vitt
ki Németországba, akkor e két áruczikk iránt Németorszá

gon tapasztalható kereslet szintén befolyással van az, ezek
termelésére elfogyasztott munka és tőke folytán azon czik -.

kek árára nézve, melyeket Anglia és Francziaország kap
nak Németországtól. Ha a vas jobb keresletnek örven
dene Németországon mint a posztó , akkor Francziara,
Praország
lenne munka
ez úton legalább egy részben kárpótoly

beli hátrányaért ; mig ellenben ha a vás kevésbé kerestetik
mint a posztó : akkor vesztesége még nagyobb lesz. Valamely
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ország munkájának

sikeressége tehát nem

.
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csupán maga .

azon tényező, melytől azon ország behozatali czik keinek
akár csak ára is függene ; - mig másfelől meg épen semmi
befolyása nincs annak e czikkek akár csere értékének ,

akár – mint azonnal látni fogjuk – piaczi árának meg
határozására sem .
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amméletére
vonatkozó ed
em
1. S . A külföldi kereskedelem
digi fejtegetéseink folytán most már képesek vagyunk a pénz
elméletét illető nézeteinkben még mindeddigosonm
tomaradt hiá
nyokat is kipótolni, a mi megtörténvén : ez által
külföldi kereskedelem elméletét is befogjuk fejezhetnk
A pénz, vagyis azon anyag, melyből az készül, Masy
Britanniában – valamint a többi államok nagyobb részében

is – külföldi áruczikket képez . Annak értéke és megoszlásar
tehát nem

azon érték -törvény

által szabályoztatik , mely !

az egymással szomszédos vidékekre , hanem az által, mely
a behozatali czikekre vonatkozik, - t. i. a nemzetközi érték

törvény által.

Azon vizsgálódásainkban tehát, melyeket ezennel meg
kezdünk, a „ pénz“ és „ nemes fém “ elnevezést mint synoni

inokat fogom hasznáini, a mi minden tévedés nélkül meg
történhetik , bebizonyított tény levén az, miszerint a pénz

értéke, – a midőn t. i. nemes fémből, vagy pedig előmu
tatóra szóló bankjegyekből áll, — egészen magától a nemes
fém értékétől függ, a melytől az -- a pénzverési költség

kivételével, ha t. i. nem az állam fedezi azt is, – állandóan
semmivel sem különbözik .
A pénz valamely országba két módon folyhatik be ;
ugyanis vagy rúdércz alakjában hozatik be, mint bármely

más áruczikk , ha t. i. előnyös kereskedelmi czikket képez,
vagy pedig valamely kivitt áruért, vagy szolgálatért fenma
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radt adósság

fizetésére csereeszköz minőségében

jön be.

Sőt egyes alkalmakkor még más módon is bejöhet az, azon
ban rendes üzletszerüleg csak a fentebbi megjelelt kétféle
módon szokott az behozatni, és csak ezektől függ annak
értéke. Azon körülmény, hogy a pénz behozatalára nézve

ily kétféle módszer létezik , mig a többi más áruczikkek csak
az előbbi módon hozathatnak be : némileg több homályt és bo

nyodalmat idéz elő a pénznél, mint a mennyi a többi czik
kek behozatalánál tapasztalható, és ép ez annak az oka,
hogy ennél részletesebb külön vizsgálatra van szükség ,
2 , §. A mennyiben a nemes fémek valamely országba

a rendes kereskedelmi uton bozatnak be : annyiban ennek
értéke is ugyanazon okoktól és törvényektől függ, melyek
től a többi más külföldi czikkek értéke. Es pedig az arany és

ezüst főleg ez uton terjedtszét a fémtermelő országokbóla keres
kedő világ többi részeiben. Ez képezi ezen országoknak legfőbb

vagy legalább legrendesebb kiviteli czikkét, és ép ugy üzleti
tárgyul szolgál, mint bármely más kiviteli czikk . Az tehát
hogy egy ország, pl. Anglia, mennyit fog adni saját termé
nyeiből egy bizonyos mennyiségű nemes fémért : attól függ ,

hogy — ha csupán két országot, és két áruczikket veszünk
fel, – mennyi lesz Anglia fém kereslete , a fémet szolgáltató

országnak , pld . Braziliának részéről az Anglia által adható
áruk iránt nyilatkozó kereslettel szemben . Ezeknek tehát
oly arányban kell kicseréltetniök , hogy

egyik

részről se

maradjon fel kielégitetlen kereslet, mely aztán versenyző

hatásánál fogva megváltoztatná az értéket; vagyis az Anglia
által kivánt fém

tömégnek épen elegendőnek kell lenni a

Brazilia által kivánt gyapot vagy más angol áru becserélé
sére. Ha azonban ezen egyszerű állapot helyett azon comp
licált viszonyokat vesszük, a melyek a valóságban léteznek :
akkor a nemzetközi kereslet kiegyenlitésének nemcsak az
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Anglia által kivánt nemes fém , és a Brazilia részére szüksé

ges gyapot vagy posztó között, hanem Anglia összes beho
zatali, és Brazilia Összes kiviteli czikkei között kell meg

történni; vagyis az angol áruk iránti külföldi keresletnek
teljesen egyensulyba kell jönni Angliának a külföldi termé

nyek iránti keresletével, és valamennyi külföldi áruczikknek ,
sigy a többi között a nemes fémeknek is oly arányban

kell becseréltetniök az angol árukért, hogy azoknak a keres
letre gyakorolt hatása által helyre legyen állitva a suly
egyen .

. .

Bármily sajátságos legyen is a nemesfémek természete

és használtatása : semmi sincs azokban olyan, a minél fogva
kivételt · képezhetnének a kereslet általános elvei alól. A
mennyiben fényüzési, vagy művészeti czikkekre használtat- .
nak : az azok iránti kereslet az olcsóbbodással együtt szin

tén növekszik , - és pedig ugyanazon szabálytalansággal,
mint bármely más czikk keresleténél látjuk azt. A mennyi
ben pedig pénzügyi czélokra szükségeltetnek : ezek kereslete

az olcsóbbodással együtt teljesen szabályszerüen növekedik , ,
a kereslet mindig megforditott arányban levén az értékkel.
És ez az egyetlen valódi különbség, a keresletet illetőleg,
a pénz és a többimás áruczikkek között, len czéljainkra nézve teljesen lényegtelen .

''.

a mi pedig je - .

A pénz tehát ha pusztán mint kereskedelmi czikk

hozatik be, ép ugy mint bármely más behozatali czikk, azon
országokban fog birni a legkevesebb értekkel, melyeknek
árui külföldön a leginkább keresettek , és a melyek magok

- megforditva legkevésbbé keresik a külföldi czikkeket. E
-

két körülményhez azonban még más két körülményt is hozzá

kell adnunk , melyeknek hatása a szállitási költségek alak
jában nyilatkozik . A nemesfémek beszerzési költségében

t.i. kétféle tényező szerepel : u . m .az azok megvásárlására for
ditott javak , és azok beszállitásának költsége, - a mely
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utóbbinak egy (habár bizonytalan , részét a nemzetközi érték
alkalmazkodásánál fogva , maga a fém termelő ország viseli,
A szállitási költség egy részben a fémért adott javaknak a

fémtermelő országba szállítására, más részben pedig a fém
nek haza hozatalára esik , mind a két alkatrész nagyságát a .
bányáktól való távolság szabályozván, – a mellett hogy
az clőbbire még a fémért adott javak terjedelmessége is
befolyással van. Az oly országok, melyeknek kiviteli czik

kei finomabb iparterményekből állanak, a nemes fémet ép
ugy mint bármely más külföldi czikket is, caeteris paribus

olcsóbban kapják, mint azon országok , melyek csupán nagy
tömegű nyers terményeket vihetnek ki.

2 . Hogy tehát egészen szabatosak legyünk, azt kell mon
danunk , miszerint azon országoknak fog a pénz legkeve
sebbe kerülni s ezért a legkevesebb értékkel birni, vagyis
más szavakkal : azokban fognak az árak rendszerint a leg

magasabban állani, melyeknek kiviteli czikkei a külföldön
a legkeresettebbek , s a legkisebb tömeg vellett a legna
gyobb belértékkel birnak, a melyek legközelebb vannak a
fém bányákhoz, és a melyek a legkevésbbé szorultak a kül
földi terményekre. Ha pedig a pénzértéke helyett annak

előállitási költségét, t. i. azon munka mennyiségét tekintjük,
melyet a fémtermelőország fordit annak előállitására : ek .
kor a pénz olcsóságának e négyféle feltételéhez még egy
ötödiket kell hozzá adnunk, azt t. i., hogy „melyik ország
termelő ipara a legsikeresebb“ . Ez utóbbi tényező azonban

egyáltalában

semmi hatással sincs a pénz értékére, a mi

dőn t. i. az azért adott árukat értjük ez alatt ; hanem en
nek csupán azon hatása van, hogy ugy a pénz, mint a
többi áruk is bővebhen és könnyebben lesznek megsze
. . . rezhetők . - .

..

Habár Mr. Seniornak igaza van is tehát midőn az .
angol munka nagyobb sikerességét mutatja fel annak okául, .

270

III. KÖNYV. XIX . FEJEZET.

hogy a nemes fémek Angliának kevesebbe kerülnek mint a
többi államok legnagyobb részének : azt nem ismerhetem
el, hogy ezzel azon kérdés is teljesen meg van fejtve, mi

ért birnak azok Angliában kevesebb értékkel, vagyis keve

sebb vásárlási képességgel ?mert ez utóbbi tény, a mennyiben
valóban létezik , és nem

csalódás, egyfelől az angol főbb

kiviteli czikkek iránt belföldön mutatkozó nagy keresletből,
másfelől pedig ezen czikkeknek a bor, buza, fa , czukor,
gyapju , nyersbőr, faggyu , len , kender, dohány, nyersgya
pot stb.-hez képest -- a melyek ezen külországok legfőbb
kiviteli áruczikkeit képezik , - általában kevésbbé terjedel

mességéből magyarázandó. E két körülményből könnyen
kimagyarázható , hogy Angliának a külföldi árnczikkek iránt
való nagyobb kereslete daczára is, átlag véve miért maga

sabbak az árak ez országban, mint bárhol másutt. Nekem
azonban igen erős gyanúm

van arra nézve, hogy e czik

kek magas ára, és a pénz csekély vásárlási képessége
Angliában inkább csak látszatos mintsem valódi. Az élelmi
szerek igaz ! valamivel drágábbak mint másutt, és ha a
család nagy , a jövedelem pedig kevés : az élelmiszerek

ára oly nagy részét képezi a kiadásnak, hogy az ily
családok

számára Anglia valóban drága ország. S az is

igaz, hogy a szolgálatok legnagyobb része szintén drágább
Angliában mint Európában , mivel a szegényebb osztályok
sokkal olcsóbban élnek a continensen . A gyáripari czikkek

azonban, (a finomabb izlést igénylők kivételével) határozot
tan olcsóbbak ; vagy legalább azok volnának, ha a vevők
ugyanazon minőségi anyaggal és munkával megelégednének

mint a continensen . Az, hogy Angliában az élet drágaságå

ról panaszkodnak , nem annyira a szükség, mint inkább az
oktalan szokás következménye, mivel a mindennapi kenye

röket napszámmal kereső osztályok felett állók már mul
ha tlanul szükségesnek tartják, hogy vagy szintén oly minő
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ségű tárgyakat fogyaszszanak , minőket a nálok sokkal gazda

gabbak szoktak használni, vagy legalább külső kinézésükre
nézve a lehetőségek hasonlók legyenek azokhoz.
3. $. A fentebbi vizsgálódásokból könnyen belátható

tehát, hogy mennyire tévednek azok , kik azt hiszik ,
miszerint a pénz értéke azon országokban is szükségkép
a fémtermelő országokban birt értékétől függ, melyekben
beviteli czikket képez az '; és hogy sem

hető , sem alább nem

feljebb nem emel

szállitható az állandóan, hacsak a

termelési költségben magán a helyszinén nem

történik va

lami változás. Mert ép ellenkezőleġ minden oly körülmény,
mely egy bizonyos országban a nemzetközi kereslet ki
egyenlitésére zavarólag hat: a pénz értékére is befolyással
lehet, sőt szükségkép van is ugyanezen országban,
ha
bár annak értéke a bányákban változatlanul maradt is .
Anglia számára egy uj kiviteli kereskedés megnyilt az an

gol termények iránt, – akár a dolgok természetes folyama,
akár pedig a vámok eltörlése következtében -- a külföldi ke
reslet növekedése, megforditva az angol keresletnek vagy
az Angliában alkalmazott behozatali, vagy a más országokban
felállitott kiviteli vámok miatt a külföldi áruk iránt csökke
nése , és több más hasonló irányú intézkedések könnyen
azt eredményezhetnék , hogy Anglia bevitele, (a nemes féme

ket és másféle czikkeket is együttvéve) nem

lenne többé

megfelelő a kivitel mennyiségének ; és igy azon országok ,
melyekbe az angol termények kivitetnek, kénytelenek len
nének áruikat és a többi között a nemes fémeket is olcsób

ban adni, ha azt akarják, hogy a keresleti sulyegyen hely
reállittassék , és igy Anglia a pénzt is olcsóbban kapván,
általában magasabb árakra tenne szert. Megforditya az imént

emlitett folyamattal ellentétes események ellenkező eredmé
nyeket idéznének elő, t. i. alább szállitanák az árakat, va
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gyis más szavakkal, feljebb emelnék a nemesfémek ér
tékét. Nem

kell azonban felednünk, miszerint a pénz ér

téke ez úton csupán a hazai czikkekkel szemben emelked .
nék, mig ellenben a behozatali czikkekre, nézve ugyanaz

maradna, mint az előtt, mert azok értéke is ugyanolynemű
és ugyanolymérvü változást szenvedne ez úton , mivel azon

ország, mely az emlitett okok

folytán olcsóbb pénzhez jut:

minden más behozatali czikkeit is hasonlókép
kapja.

olcsóbban

Az, hogy az angol áruk iránt mutatkozó azon nagyobb

kereslet, mely Angliát,arra képesiti, hogy olcsóbb pénzzel
lássa el magát, épen a pénztermelő országok részéről jöjjön ;

egyátalában nem szükséges. Sőt lehetséges, hogy Angliából
épen semmit sem visznek ki azon országokba, és mégis ez

fog lenni azon ország, mely a legolcsóbban fogja kapni
azoktól a nemes fémet, — feltéve t. i., hogy máskülönben azon

többi külors ágok részéről, melyek a fémtermelő országok

ból kapott aranynyal szoktak fizetni, elegendő kereslet van
az angol áruk iránt. Anglia összes kivitele abból áll, a
mit valamennyi á llam behozatali czikkeiért cserébe ad, és

nem pedig ezen ors ,ágok valamelyikébe vitt, és onnan be

hozott czikkeiből; és az hogy mennyit kell kiadni az általa
behozott czikkekért, ha azt akarja , hogy az eladott és bevá
sárolt czikkek között a sulyegyen általában helyreálljon :
általában a terményei iránt mutatkozó külföldi kereslettől
függ, a nélkül, hogy a közötte és valamely másik ország
között levő hasonló sulyegyen fenntartása befolyással vol
na erre .

:

xx. FEJEZET.
A KÜLFÖLDDEL VALÓ KERESKEDELEM .

1. §. Eddig ugy tekintettük a nemes fémeket,mint olyáru
czik ket, mely ép ugy mint bármely más áruczikk , a ren
des keieskedelem utján jön be ; s azon körülményeket vizs
gáltuk , melyektől ez esetben azoknak értéke függ. Deugyane
fémek még más minőségben is bejönnek

az országba , t.

i. mint csere eszközök ; a midőn nem pénzért adatnak , mint

a többi kereskedelmi czikkek, hanem magok is pénz gya
nánt az adósság törlesztésére , vagy a tulajdon átruházásnál
fizetésül szolgálnak . Most tehát még azt következik meg .
vizsgálnunk , hogy valjon az aranynak és ezüstnek azon
sajátsága , mely szerint e czélra az egyik országból a má

sikba könnyen átszállitható : van-e valami befolyással az
általunk eddig levont következtetésekre , vagy pedig talán
e fémek ép e miatt egy egészen más értéktörvény alá es
nek , mint a mely alá ( valamennyi behozatali czikkel együtt)

akkor tartoznának, ha a nemzetközi kereskedelem a köz
vetlen csere utján történnék ,
· Pénzt egyik országból a másikba különböző czélból
küldenek , – mint pl. adó vagy államsegély fizetésére, a hó
dolt államokból járó jövedelem beszolgáltatására , vagy a
külföldön élő földbirtokosok haszonbérének és más jövedel
meinek kézbesitésére ; néha pedig a tőke önként vándorol

ki külföldi beruházásokra. Legtöbbnyire azonban árukért
való fizetés czéljából történik az. Hogy mindazon körülmé

nyeket megjelelhessük, melyek között a pénz ezen vagy
Stuart Mill. Nemaetgazdaságtan . III.
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pedig a fentemlitett, másféle czélokra egyik országból a má
sikba vándorol át: szükség, hogy röviden azon gép ezet

természetét is megismertessük , mely által a nemzetközi ke- .
reskedelem azon esetben eszközöltetik, midőn nem

csere -

utján, hanem a pénz használata által történik ez .
2 . §. Gyakorlatilag véve a dolgot, egy országnak ki
viteli és beviteli czikkei nemcsak hogy nem közvetlenül
cseréltetnek ki egymásért, hanem gyakran nem is ugyan
azon kezeken mennek keresztül, hanem

mindenik külön

pénzért vásároltatik , és pénzért adatik el. Azonban fentebb
egy alkalommal már azt is láttuk , miszerint a pénz még
ugyanazon országokban sem megy valósággal át egyik kéz
ből a másikba mindannyiszor, valahányszor vásárlás törté
nik általa ; még kevésbbé van tehát ez igy különböző or

szágok között, mert az árukért való fizetés két külön or
szág között rendszerint váltók által eszközöltetik .
Tegyük fel pl., hogy Angliából egy kereskedő, A , angol
czikkeket küld üzlettársának , B -nek Francziaországba. Egy
másik franczia kereskedő pedig , C , ugyanannyi értékü fran
czia árukat küld D -nek Angliába. Az, hogy B franczia ke
reskedő a kapott árukért pénzt küldjön A -nak Angliába, s

viszont D angol kereskedő hasonló mennyiségi pénzt küld

jön C -nek Francziaországba : világosan beláthatólag könnyeu
elkerülhető az által, hogy az egyik adósság a másik adósság
kifizetésére fordittatik és igy a pénzküldéssel járó kétszeres
költség és koczkázat megkiméltetik ; A t. i. egy váltót bocsát ki

B -re azon összeg erejéig ,melylyel B tartozik neki,s D -nek már
most ugyanennyi fizetni valója levén Francziaországban,
megveszi a váltót A -tól, és elküldi azt C -nek , a ki aztán a

lejárat napján kifizetés végett bemutatja azt B -nek, és ez
uton a Francziaország részéről Angliát, és Anglia részéről

Francziaországot illető adósság kifizettetik , a nélkül, hogy
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akár csak egy fillér is küldetett volna egyik országból
másikba .

Ez esetnél azonban azon feltevésből indultunk ki, mi
szerint az Anglia részéről Francziaországot illető adósság ,

és viszont a Francziaország részéről Angliát illető tartozás
teljesen egyenlők voltak , vagyis hogy mindenik félnek
ugyanannyi aranyat vagy ezüstöt kell kapni vagy fizetni,
mint a másiknak . Ebből pedig (ha t. i. a jelen esetben

minden másféle fizetést kizárunk , mely nem a kereskede
lem folytán történik ) az következik , hogy a kivitel és be
hozatal teljesen megfelelt egymásnak ; vagyis más szavak

kal: a nemzetközi kereslet teljesen ki lett egyenlitve. lly
esetben azonban a nemzetközi forgalom minden pénz nél
kül is megtörténhetik e két ország között. De la Anglia
többel tartozik Francziaországnak mint Francziaország An
gliának , vagy megforditva : akkor az adósságokat nem le

het már ily egyszerüen kiegyenliteni egymással, mert
midőn az egyik már teljesen felemésztetett, a másik törlesz

tésére, a maradékot nemes fémekben kell kiszolgáltatni.
Valósággal azonban a kereskedő, kinek ez eszközhöz kel
lene folyamodni, még ekkor is fizethet váltóval. Ha t. i.
valakinek a különbséget külföldre pénzben kellene meg
küldeni, keres valakit olyat, kinek megforditva onnan kel
lene pénzt kapnia , és egy váltót kér attól. De még ezt sem

személyesen maga végezi, hanem mint minden más üzlet

ágra , ügy e miveletre is létezik a közvetitőknek egy osz
tálya, t. i. a tőzsérek , akik egymáshoz vezetik

a vevőket

és eladókat, vagyis inkább közvetitik azokat, megvevén a

váltókat azoktól, a kiknek pénzt kellene azokért kapni, és
azoknak adván el, a kiknek pénzzel kellene fizetni. Ha t.
i. egy kereskedő a tőzsérhez fordul egy Párisra vagy Am
sterdámra szóló váltóért, a tőzsér kiszolgáltatja azt neki,

egy oly váltót adván át, melyet meglehet maga is csak ma
18 *
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reggel vett egy kereskedőtől, vagy pedig sajátnevében egy
ujat bocsátván ki azon külföldi városban levő üzlet-társára,

a ki, hogy a lejáratkor mindazon váltókat kifizethesse,
melyeket ő reá kibocsátott : viszont mindazon oda való vál

tókat elküldi annak, melyeket ő itt vásárolt és el nem áru
sitott. Ily módon a tőzsérek, az általok megvett vagy el

adot váltók összege után számitott egy pár százalék bizo
mányi dijért magokra vállalják az egymástól távol eső he
lyek között felmerülő pénziigyi műveletek elintézését.

Ha már most a tőzsérek azt tapasztalják, hogy több
váltó kerestetik az egyik irányban,mint a mennyit a másik
irányból kapnak : még ezért nem tagadják meg azok ki
szolgáltatását, hanem – minthogy ez esetben nem képesek
azon üzlettársukat, kire e váltókat kibocsátották , azok
lejártakor oda szóló váltókkal kielégiteni, és igy a különb

ség kiegyenlitésére aranyat vagy ezüstöt kell kikiilde
niök, — ezért azoktól, kiknek ily külföldi váltókat adnak ,
ez esetben annyi dijat is követelnek , mely elegendő legyen
a saját munkájok és tőkéjök egy részének ideiglenes hasz
nálatáért járó kárpótláson kivül még az arany és ezüst
szállitási és biztositási költségének fedezésére is . E „ pre

miumot“ ( a mint azt nevezni szokták) a váltóvevők örö
mest megfizetik , mivel különben magoknak kellene az érez
pénz elküldésével járó költségeket viselni, a mi pedig sok

kal kevesebbe kerül azoknak , kiknek ép ez képezi rendes

foglalkozásuk egy részét. Azonban habár azok közül, kik
nek külföldön valami fizetni valójuk van, csak kevesen telje

sitenék azt valósággal pénzzel : mégis a verseny folytán
kénytelenek megfizetni a premiumot ; valamint a tőzsérek
is ugyanez okból kénytelenek megadni azt azoknak , kiktől
a váltókat megveszik . Mindezépen megforditva áll azon
esetben, ha a kivitel és a behozatal összehasonlitása után

valamely országnak a helyett, hogy neki a mérleg kiegyen
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litése végett fizetni kellene, magának van igénye ily fize

tésre , — mert akkor a tőzséreknek több váltót ajánlhatnak ,
mint a mennyi azoknak fedezésére szükséges, melyeknek
kiállitására felhivatnak . A külföldi váltók tehát ennek kö

vetkeztében árfolyam -csökkenést szenvednek , és a tőzsérek
versenye, mely felettébb élénk, nem

engedi, hogy az ár

csökkenést saját hasznukra forditsák , hanem kénytelenek

az előnyt azok számára engedni át, a kik fizetés végett
megveszik a váltókat.

Tegyük fel továbbá, hogy valamennyi országban ugyan
azon pénz használtatik , – a mint a politikai fejlődés foly

tán egykor be is következik az, és tegyük fel, hogy habár
nem a legjobb is, de mint legismeretesebb, az angol pénz

lesz az általános csereeszköz. Ha már most Angliának
ugyanannyi font sterlinget kellene Francziaország számára
fizetni, mint megforditva Francziaországnak Anglia szá

mára : akkor az angol kereskedők egy részének váltókra
lenne szüksége,mig egy más része váltókat kivánna eladni;
és pedig mindkét esetben ugyanannyi font sterling értékü
váltó forogna kézen, s következéskép egy 100 fontos fran
czia váltó épen 100 fontért kelne el, vagyis a kereskedők

szokott kifejezése szerint: a váltók párin állanának . Mint
hogy továbbá e feltevés szerint Francziaországnak ugyanannyi

font sterling fizetni valója volna, mint a mennyi ő neki
fizetendő : tehát az angol váltók is párin állanak Franczia
országban , valahányszor a franczia váltók alpári volnának
Angliában .

Ha azonban Angliának több fizetni valója volna
Francziaországban, mint a mennyit ez tartoznék fizetni

Anglia részére: ekkor több értékü Francziaországra szóló
váltó kerestetnék , mint a mennyit azok kibocsátottak , a

kik számára a fizetés teljesitendő. Egy 100 fontos Franczia
országra

szóló

váltó tehát 100 fontnál magasabb áron
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kelne el, vagyis mint mondani szokták : „ premiumja “ lenne.
E premium azonban nem

haladhatná tul - némi csekély

nyereség mellett – az arany átszállitással járó koczkázat és

költség összegét, mivel ellenkező esetben az adós, a he
lyett hogy váltót vásárolna , inkább magát az aranyatküldené el.

Ha ellenben Angliának volna több követelése Fran
cziaországon : akkor több váltó kináltatnék , mint a meny.

nyire elküldés végett szükség van, és ennek folytán a
váltók ára párin alólra szállana, és egy 100 fontos váltó

100 fontnál valamivel kevesebbért kelne el, vagyis a mint
mondani szokás: discontiroztatnék .
Ha tehát Angliának több fizetni valója van, mint a

mennyi neki fizetendő : akkor Francziaország több pénzt
kap , mint a mennyit kifizet, és vice versa ; és a mikor

Angliában a Francziačrszágra szóló váltók premiummal
birnak : ugyanekkor Francziaországban az Angliára szóló

váltók discontirozás alá esnek , és szintén megforditva. Ha
ellenben az egyik országban alpári állanak : akkor mint
fentebb láttuk , a másikban is igy fognak állani.

És mindig igy történnék ez azon két ország vagy vi
dék között, mely egy és ugyanazon pénzt használna. Mind

ekkoráig azonban még annyi barbár szokás van tapadva a
legpolgárosultabb államok üzleti viszonyaihoz is , hogy csak

nem mindenik önálló ország az által igyekszik éreztetni
külön nemzetiségét, hogy ugy saját maga mint szomszédai
hátrányára egészen különálló pénzrendszert teremt magá
nak, jelen czéljainkra azonban mindez semmi más változ
tató hatással nincs, minthogy, a helyett, miszerint egyenlő

összegeket használhatnánk : fejtegetéseinkben csak egyenértékü
összegeket lehet alkalmaznunk , - e kifejezés alatt, ha t. i.

mind a kétféle pénznem ugyanazon fémből készült, olyan össze
geket értvén , melyekben sulyra és finomságra nézve ugyan

azon mennyiségü arany tartalmaztatik . Ha azonban — mint
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épen Francziaország és Anglia eseténél látjuk , -- pénz gya.
nánt különböző fémek használtatnak : akkor azt értjük e
kifejezés alatt, hogy az egyik összegben levő arany-, és a má

sikban levő eziistmennyiség ugyanazon értékkel bir a világ
piaczokon, -- semmi lényeges különbség nem mutatkozván
e fémek viszonylagos értékére nézve, a különböző piaczokon .
Tegyük fel pld ., hogy 25 franc egy font sterlinggel egyen

értékü (a minthogy igen csekély különbséggel valóban igy
is van ez). E két országnak adóssága és hitele tehát ak
kor lenne teljesen egyenlő , ha az egyikre nézve annyiszor
25 franc esik ebből, a hányszor 1 font jut a másikra. A
mikor aztán igy áll az arány, akkor egy Francziaországra
szóló 2500 francos váltó Angliában 100 font sterlingért
kel

el, és egy

Angliára szóló 100 fontos váltó Franczia

országban 2500 francot ér. Ilyenkor azt mondják, hogy
a

váltók párin állanak , és a franczia váltók egyenértéke

25 franc lesz (valósággal 25 franc, és még valami csekély
séggel több.* )
A midőn egy külállamra szóló váltók

premiummal

adatnak : ilyenkor azt szokták mondani, hogy a váltó forga

lom annak ellene van , vagyis kedvezőtlen reá nézve. Hogy
e kifejezés értelmét valóban felfoghassuk : mindenek

előtt

azt kell tudnunk, hogy valósággal mit jelent az „ árfolyam “
(exchange) szó a kereskedők nyelvén . Ez alatt ők valamely
ország pénzének

a többi más országok pénzével szemben

nyilvánuló vásárlási képességét értik . Tegyük fel pld ., hogy
épen 25 franc a pári : ekkor tehát, ha egy 2500 francos

valtóért többet kell fizetni 100 fontnál, s e 100 font angol
*)Mindez még az előtt iratott, midőn az uj arany felfedezések nem
idéztek elő változást a két fém egymáshoz való értékére nézve. Ma
már a váltó egyenérték az arany- és ezüst-pénznemek között igen vál
tozékony, és senki nem képes előre megmondani, hogy hol fog az
megállapodni.
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pénz kevesebbet ér a franczia pénzben neki megfelelő valódi

egyenértéknél, és azt mondják, hogy az árfolyam kedvezőt.
len Angliára. Angliában is azonban valósággal csak azokra
nézve kedvezőtlen ez, a kiknek valami fizetni valójuk van
Francziaországban, mivel ezek e miatt a váltó piaczhoz leven

kénytelenek fordulni, premiumot fizetnek : mig ellenben azokra
nézve, kik fizetést várnak Francziaországból, ez állapot
épen kedvező,mivel mint eladók a váltó piaczon premiumot
kapnak . A premium tehát azt jelenti, hogy Angliának a
mérleg kiegyenlitésére fizetni kell, a mi ugy lehet, hogy
nemes fémek által fig megtörténni ; és minthogy egy régi el
mélet szerint a kereskedelem előnye ép abban állott, hogy

ez által pénz jött be az országba : ezen előitélet azon szo
kásra adott alkalmat, miszerint az árfolyamot akkor nevez
ték kedvezőnek, ha a mérleg kiegyenlitése pénzt hozott, ked

vezőtlennek pedig akkor, ha fizetéssel járt az, – mely megszo - .
kott szólásmódok viszont az előitéletet erősitették.
3 . §. Első pillanatra azt lehetne gondolni, hogy midőn

az árfolyam kedvezőtlen, vagyis más szavakkal, midőn a
váltók premiummal járnak : a premiumnak egészen annyira

kellene emelkedni, hogy teljesen fedezve legyen általa a
pénz-átszállitás költsége ; minthogy valósággal jelen leven
a fizetés szüksége, és valakinek csakugyan meg kellvén

fizetni a pénzelküldéssel járó összes költséget : a verseny

valamennyit arra kényszeriti, hogy egyenlő áldozatoknak
vessék alá magukat. És kétségkivül igy is történnék ez,
ha mindig okvetlenül szükséges volna, hogy a mi a mérleg

kiegyenlitésére pénzben fizetendő, azonnal ki is fizettessék .
A külföldről esedékes nagyobb összegekről szóló és köz
vetlenül történő fizetésekre való kilátás gyakran bámulatos

hatással van az árfolyamra . * ) A behozatalnak a kivitel
* ) Igy pl. azon hirre,hogy Bonaparte elhagyta Elba szigetét, a
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fölébe emelkedése, vagyis a külföldnek fizetendő bárminő
csekély adósság azonban rendesen nincs az árfolyamra
annyi hatással, mennyi a pénz-átszállitással járó költség és

koczkázat összegének teljesen megfelelő volna. Az enge
dėlyezett hitel tartamánál fogva rendesen meg van engedve,

hogy az adósok némelyike részéről későbbre halasztassék
a fizetés ; s időközben aztán megtörténhetik , hogy a másik
részre fordúl a mérleg, s a hitel és tartozás mérlege ki
egyenlitődik a nélkül, hogy valósággal csak egy guinee is
elklildetett volna. És az annál valószinübb, hogy ez igy fog
történni, mivel már magának az árfolyam változásainak is
megvan e kiegyenlitési hajlama. A váltóknak ugyanis azért
van premiumjok , mivel több pénzértékű tárgy hazatott be,

mint a mennyi kivitetett. Azonban már maga a premium is

egy új jövedelem , és épen azok számára , a kik a kivitelt
eszközölték ; az eladott javakért fizetendő dij fejében vál
tókat bocsátanak ki az összeg erejéig , és ezekért külön
premiumot kapnak . Ez által másfelől azok jövedelme csök
váltók ára egy nap alatt 10 % -et szökött. E premium természetesen

nem csupán a szállitási költségnek megfelelő egyenérték volt, minthogy
az olyféle czikkek szállitási költsége, mint az arany, még a háboru
ellen való biztositási dijjal együtt sem emelkedhetik ennyire. E magas
premium

nem

az arany elküldhetés nehézségeinek , hanem sőt inkább

azon aggodalomnak volt szüleménye, hogy később nehéz lesz elküldés
végett aranyat kapni, azon elővéleményben levén az emberek , miszerint

állam - és hadisegély alakjában oly roppant mennyiségü készpénz fog a
continensre vándorolni, hogy ennek következtében Anglia aranykészlete
(mely ország ép ekkor egészen ki volt fosztva érczpénzeiből,) nagyon

is igénybe lesz véve, és pedig hamarabb, mintsem idő lenne helyre pó
tolni azt. Ez elővéleményaek

megfelelőleg az arany ára is hasonló

gyorsasággal emelkedett. Szükségtelen is talán mondani, hogy mindez
a hank-acta felfüggesztése idején történt, midőn Anglia bankja nem

váltotta be érczczel jegyeit. Ha a papirpénz aranyra becserélhető lett
volna, e tünemény mindaddig nem fordulhatott volna elő , mig csak a
bank be nem szüntette volna fizetését.
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ken, a kik számára a bevitel történt, mert a javak árán
kivül még premiumot is kell fizetniük a kiegyenlitésnél
maradt többletért. Úgy hogy e szerint az, mit kedvezőtlen

árfolyamnak szoktak nevezni, tulajdonkép csak a kivitel
előmozditására és a behozatal csökkentésére szolgál. És

ha a kiegyenlitendő különbség igen csekély, és csupán az
üzlet rendes folyamában felmerült esetleges zavarok követ
kezménye : újabb árúküldemények által csakhamar ismét
helyre üttetik az, s a netalán mégis felmaradó különbség
váltók által egyenlittetik ki, a nélkül, hogy valósággal pénz

küldésre kerülne a sor. Nem igy áll azonban a dolog akkor,
ha a behozatalnak a kivitel fölötti többlete, mely kedvezőt
lenre forditotta az árfolyamot, valamely állandó ok követ
kezménye ; mert ez esetben annak , a mi a sulyegyentmeg

zavarta , magokban az árakban kell rejlenie , és csak az
árakra gyakorolt hatás által haritható el. Az t. i. lehetet
len , hogy az árak olyanok legyenek, melyek tulságos be
hozatalra ingerelnek , és mégis a kivitel, - - a váltók után járó
premiumból kapott külön jövedelem folytán, – állandóan a

bevitel szinvonalán maradhasson ; mivel ha a kivitel foly
tonosan annyi mint a behozatal, akkor a váltók után nem

járna premium , és e külön jövedelem nem léteznék . Ez
esetben tehát csupán a czikkek árai által eszközölhető a
helyreigazitás.

A behozatal és kivitel sulyegyenének , és ennek foly
tán a valtó árfolyamnak megzavartatása két egészen külön
dolognak tekinthető , – 8 közülök az egyik véletlen eset

legesség, mely ha nem valami igen nagymérvű : a váltók
után járó premium által saját maga kiegyenliti magát, a
nélkül, hogy nemes fémek átküldésére lenne szükség ; a
másik ellenben az árak általános állapotából származik , a
melyet nem lehet másként helyre hozni, mintha egy csomó

pénzt valóban kivonunk az egyik ország forgalmából, vagy
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pedig annak megfelelő mennyiségű hitel semmisül meg,

minthogy pusztán magának a nemesfém egy részének
(mely a pénztől jól megkülönböztetendő) kiszállitása semmi
befolyással nem levén az árakra : ez semmi hatással nem
lehet a zavart előidéző ok elbáritasára sem .

Végezetre még azt kell megjegyeznünk , miszerint a

váltó -árfolyam nem az egyes külön álló országok , hanem
együttvéve valamennyi állam adóssági- és hitel-viszonyaitól

függ. Igy pl. megtörténhetnék azon eset, hogy Anglia tar
toznék fizetéssel Francziaországnak ; ebből azonban még
nem következik , hogy a váltó -árfolyam Francziaországban
Anglia ellen fog fordulni, s megforditva a franczia váltók
premiummal kelnének ; minthogy másfelől Holland vagy

Hamburg meg Angliának tartozhatik , és igy Anglia e
helyekre szóló váltókkal is kifizetheti Francziaországban

tartozását, – a mit műkifejezéssel váltó arbitrag e-nak
neveznek . Az adósságoknak ily kertilő uton törlesztése igaz

hogy némi ujabb költségekkel jár, melyek egy része bizo
mányi dij, más része pedig kamatveszteség ; és ép ennek
következtében a váltó -árfolyam egyik ország irányában ez

összeg erejéig eltérő lehet a többiétől; egészben véve azon
ban valamennyi külállammal szemben egyszerre változik az,

a szerint a mint az illető ország által folytatott külkeres
kedelem végeredményeként követelés vagy tartozás mutat

kozik a kiegyenlitésnél.

XXI. FEJEZET,
A NEMES FÉMEK MEGOSZLÁSA
a kereskedő államok között.

1. g. Miután tehát azon eszközöket megvizsgáltuk ,
melyek segélyével a nemzetek közt felmerülő kereskedelmi

miveletek végeztetnek , lássuk már most, hogy valjon a ke

reskedelmi üzlet- vitel emlitett eszközei idéznek- e elő valami
különbséget a nemzetközi értéket illetőleg a csere- elmélet
alapján fentebb felállitott következtetéseinkre nézve.

A legpontosabb összehasonlitás után is ugy látszik ,
hogy ez eszközök semmi különbséget nem okoznak e tekin

tetben, mert nem tapasztaljuk, hogy a pénz vagy helyet
tesitőinek közbejötte valami változtató hatással volna az
értéktörvényre, midőn azt az egymással szomszédos terü

letekre alkalmazzuk. Az oly tárgyak , melyek, ha a forgalom
közvetlen csere utján történnék , egymértékűeknek mutatkoz
nak : pénzzel fizetve is egyenértékűek lesznek . A pénz köz

bevegyitése csupán a forgalomnak egy ujabb árúczikkel
szaporitása , melynek értéke ugyanazon törvényektől függ ,
mint bármely más áruczikk . Nem lehet tehát meglepő

reánk nézve, ha azt tapasztaljuk ,miszerint a nemzetközi ér
ték ugyanazon okoktól függ, akár a pénz-, akár a váltó .
rendszer legyen is használatban, mint a melyektől a köz
vetlen csere-rendszer mellett függött az, és hogy a pénz

nek vajmi kevés szerepe van az egész dologban, – azon
kivül, hogy igen alkalmas eszköz az értékek összehasonli
tására .
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Minden adás-vevés lényegileg és hatására nézve cse
rének tekintendő . Mindaz, a ki javait pénzért eladja , s
azon pénzen aztán ismét más jávakat vesz : valósággal

csak saját áruival vásárolta a javakat. És ugyanez áll a
nemzetekre nézve is; ezek kereskedése csak a kivitt áru
czikkeknek a behozottakért becserélése ; és akár használjanak

pénzt e miveletnél, akár nem : a forgalom állandóan csak
ugy maradhat fel, ha a kivitt és behozott áruczikkek telje

sen fedezik egymást. Ha ez történik : akkor mindenik ország
egyenlő összeggel tartozik a másiknak , az adósságok a
váltók által törlesztetnek , és nem szükséges érczpénz a
mérleg kiegyenlitéséhez. A kereskedelem ez esetben azon

állapotban van, mely az erőműtanban állandó sulyegyen
nek neveztetik .
Azon eljárásmód azonban, melynél fogva a dolgok , ha

egyszer ez állapottól eltértek , ismét visszavezethetők

arra :

legalább kivülről tekintvé nem ugyanazok a csere , mint a
pénzrendszer használata mellett. A

csere-rendszer mellett

ugyanis, ha valamely országnak több beviteli czikkre van

-szüksége,mint a mennyinek helyrepótlására kiviteli ezikkei
elegendők : annak olcsóbban kell adni czikkeit, mivel ez
az egyetlen mód arra, hogy azok iránt a sulyegyen helyre
állitására elegendő kereslet keletkezzék . Ha ellenben a pénz

használata van elfogadva : akkor látszólag egészen más ala
kot ölt a dolog. Az illető ország t. i. ez

esetben ugyan

azon áron kapja a beviteli többletet is, mint a többit, de
minthogy kiviteli czikkei nem szolgáltatnak megfelelő egyen

értéket : a fizetési mérleg ellene fordul, a váltó -árfolyam
kedvezőtlenné lesz reá nézve, és a különbséget pénzzel kell

megfizetnie. Ez eljárás kinézésére nézve egészen különböző
az előbbitől ; lássuk tehát, hogy csakugyan lényegileg, vagy
pedig csupán az eszközökre nézve különbözik - e ?
Legyen például a fizetésre kötelezett ország Anglia , a

286

: :

III. KÖNYV . XXI. FEJEZET.

fizetés iránt jogositott pedig Francziaország. Ez esetben a
nemes fémek ilynemű átküldése által a forgalomban levő
pénzmennyiség Angliában kevesbbednék,Francziaországban
pedig növekednék . Tegyük fel, hogy ez valóban igy is van ,

– mivel,mint alább látni fogjuk, minden nemzetközimérleg .
kiegyenlitésnél történt fizetésre alkalmazhatónak vélni e té
telt, felettébb téves felfogás volna, mert meglehet, hogy az
oly mérleg -kiegyenlitésre történt fizetés, melyet csak egyszer

kell teljesiteni, pl. a szüktermés idején behozott szokatlanul
sok buza ára, vagy

a fukarok

félretett kincseiből, vagy

pedig a bankárok tartalékából telik ki. Miazonban az oly .
nemü behozatali többlet feltevéséből indultunk ki, mely azon
körülmény következménye, hogy a nemzetközi kereslet ki
egyenlitésének feltételei még nem fejlettek ki, vagyis hogy
a rendes árak mellett állandóan több franczia árúra van
szükség Angliában , mint a mennyiért a Francziaország ál

tal kivánt angol áruk, a rendes árak mellett elég fedezetet
szolgáltatnának . Ez esetben – ha csak az árakban valami

változás nem történik – folyvást megujul a mérleg pénzzel
kielégitésének szüksége, s vagy a behozatalt állandóan le
szállítani, vagy pedig a kivitelt állandóan

feljebb

emelni

kellene, a mi ismét csak az árak utján történhetnék meg ;
és igy még azon esetben is, ha a mérleg eleinte a félre
tett kincsekből, vagy a nemes fémek kivitele utján fedez
tetik is : utoljára mégis el fogja az érni a forgalomban levő
pénz mennyiségét, mivel mindaddig , mig csak a mérlegnél

nem történik valami, semmisem tartóztathatja fel az áramlatot.
A midőn tehát olyanok az árak, hogy a nemzetközi
kereslet nem egyenliti kimaga-magát, mert az egyik ország
többet érő beviteli czikket kiván, mint a mennyiért kiviteli
czikkeivel megfizethet: – az annak a jele , hogy az illető
országban a nemes fémekből vagy ezek helyettesitőiből több
van a forgalomban, mint a mennyi állandóan forgalomban
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maradhat; és hogy a sulyegyen helyreállhasson, sziikség
kép el kell bocsátani annak egy részét. Ennek folytán te
hát a pénzmennyiség megkevesbbül, s az árak esni fognak ,
és a többi közt a kiviteli czikkek árai is alább szállanak ,

- de a melyek iránt aztán ép ennek következtében kül
földön nagyobb kereslet fog támadni, mig ellenben a . bevi
teli czikkek árai külföldre özönlött pénz következté

ben – ugy lehet épen megforditva emelkedni fognak, vagy
legalább semmi esetre nem részesülnek az általános ár- .
csökkenésben. Mindaddig azonban, mig az angol áruk ol

csóbbá létele arra nem birja a külországokat, hogy több
pénzárut vegyenek által azokból, vagy mig a külföldi czik
kek valósággal vagy viszonylag drágábbá létele arra nem
birja Angliát, hogy kevesebb pénzértéküt vásároljon : Anglia

kivitele nem jut közelebb azon ponthoz, hogy megfelelő le
gyen a behozatalnak , mint azelőtt volt, és a nemes fémek
nek Angliából kiáramlása tovább is folytatódni fog mind

addig , mig csak Angliában az árak csökkenése elérhetővé
nem tesz a külföldi piaczokra nézve némely

oly

czikkeket

is, melyeket Anglia azelőtt soha nem küldött külföldre ;
vagy pedig , mig a kiküldetni szokott czikkek alább szállott
ára oly keresletet nem támaszt külföldön azok iránt, mely
— talán a külföldi czikkeknek valósággal vagy viszonylag
drágábbá lételök miatt Angliában csökkent kereslete által
is segittetve, – a behozatal fedezésére elegendő mennyiségüt

fog elfogyasztani azokból.
Minthogy ép ez volt az eset a cseréről felvett ere.
deti

példázatunk

szerint is : tehát belátható, miszerint a

nemzetek között kifejlődő kereskedelem nem csak hogy ugyan
azon sulyegyent törekszik elérni a behozatal és kivitel között,
akár használtatik pénz a kicserélésnél, akár nem : hanem
lényegileg még magok a sulyegyen elérésére szolgáló esz
közök is ugyanazok . Azon állam , melynek kivitele nem

..
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elegendő a behozatal fedezésére : mind olcsóbban fogja ki
nálni czikkeit mindaddig , mig csak megfelelő keresletet nem
sikerült előidéznie ; vagyis más szavakkal: ugy a pénz
hasznilata mint a csere-rendszer mellett is a nemzetközi

kereslet kiegyenlitése képezi a nemzetközi forgalom tör
vényét. Mindenik ország tökéletesen annyit visz be és küld
ki az egyik rendszer mellett, mint a másik mellett. A csere
rendszer mellett a kereskedelem azon pont felé gravitál,
melynél az összes behozatal teljesen megfelel az összes ki
vitelnek ; a pénz használata mellett pedig oda törekszik ,
hogy az összes behozatal és az összes kivitel tökéletesen
egyforma mennyiségü pénzért cseréltessék ki. Minthogy pe
dig azon dolgok, melyek egy harmadikkal szemben teljesen
egyenlők, egymáshoz képest is egyenlők : ebből az követ

kezik , hogy azon behozatal és kivitel, mely pénzértékére
nézve egyforma, ha a pénz nem használtatott volna is, tel

jesen megfelelt volna egymásnak.*)
*) A fentebb emlitett külön „Essay “-imből alább közlöt kivonat,

mely a magyarázatul felvett és az egész essayn keresztülvonuló
esetnek , t, i. az Anglia és Németország között kifejlett posztó - és vá
szonkereskedésnek képezi egy részét, nagy mérvben megkönnyiti az

egész tünemény felfogását.
„ A kezdetnél, a pénzértéket illetőleg , bárminő feltevésből is sza
bad levén kiindulnunk : tegyük fel például, hogy a posztó ára a keres
kedelem megnyilta előtt mind a két országban ugyanaz, t. i. hat

shilling rőfönként. Minthogy pedig 10 róf posztóért Angliában 15 ,

Németországon pedig 20 róf posztót lehet ugyane feltevésiink szerint
kapni : tehát egyszersmind azt is fel kell tételeznünk, miszerint a vászon
Angliában négy, Németországon pedig három shillingért kelrőfönként.

A szállitási költséget és behozatali nyereséget mint fentebb, ugy most
is kihagyjuk a számitásból.
„ Ily árak mellett könnyen belátható, hogy mig Angliából posztót

nem lehet bevinni Németországba : addig vásznat igenis lehet behozni
Németországból Angliába. És ez igy is fog történni; s a vászon ára

eleinte pénzzel fog fizettetni. '
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2. §. Világosan látható tehát, miszerint a nemzetközi
érték törvénye, s következőleg a nemzetközi kereskedelmet
űző népek között az ezzel járó előnyök megoszlása is

ugyanaz, akár a pénz használat utján, akár a csererendszer
alakjában történjék is a forgalom . És ugy a nemzetközi,mint

a hazai forgalompál is, a pénz csak annyi a kereskedelem
„ A pénznek Angliából Németországba áramlása azonban ez utób
biban felszökteti, az előbbiben pedig alább fogja szállitani az árakat, a
minek folytán Németországon a vászon ára több lesz rőfönként három

shillingnél, valamint a posztóé is hat shillingnél; mig ellenben Angliában
a Németországról hozott vászon ára is oda fog sülyedni, (minthogy a
behozatali költséget nem számitjuk) a hol a bent termelt vászon ára
áll, valamint a posztó ára is kevesebb lesz hat shillingnél. De mihelyt
a posztó ára alacsonyabb lesz Angliában mint Németországon, annak
kivitele azonnal megkezdődik , és ára a Németországon és az angol
piaczokon elfoglalt szinvonalra sülyed. Mindaddig , mig a kivitt posztó
nem

lesz elegendő a behozott vászon árának fedezésére : a pénznek

Angliából Németországba kiszivárgása folyvást tartani fog, és az árak
Angliában tovább is esni, Németországon pedig tovább is emelkedni
fognak. A posztó årának Angliában való csökkenése folytán azonban
Németországon is olcsóbbá lesz ezen áruczikk és igy a kereslet iránta
növekedni fog . Ellenben ç, vászon árának a német piaczokon bekövet

kezett emelkedése Angliában is drágábbá teendi azt, és az iránta való
kereslet csökkenni fog. Minthogy pedig a posztó ára esik , mig a vá

szoné emelkedik : mindkét áruczikkre nézve lenni fog egy bizonyos
időpont, a midőn a kivitt és behozott vászon teljesen meg fognak fe

lelni egymásnak ; s e ponton aztán az árak is megállapodnak , mivel a
pénznek Angliából Németországba kifolyása is megszűnik . Hogy mikor

fog bekövetkezni ezen időpont, az csupán a két országbeli vásárlók

hajlamaitól és körülményeitől függ. Ha a posztó árcsökkenése nem
sokkal növelte annak keresletét Németországon , valamint a vászon
áremelkedése sem valamihirtelen csökkentette azét Angliában : ez eset

ben sok pénz fog kifolyni, mielőtt a sulyegyen helyreáll ; a posztó
ára nagyon leszáll, a vászon ára pedig sokat emelkedik addig , mig
arra kerül a sor, hogy Angliának talán szintén annyit kell azért fizetni,
mint a midőn maga termelte azt magának . Ha azonban ép ellenkezőleg
a posztó ár-csökkenése a kereslet igen gyors emelkedését idézte elő
19
Stuart Mill. Nemzetgazdaságtan, III.
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nek, mint az olaj a gépnek, vagy a vasút a forgalomuak ,
- t. i. a surlódás kisebbitésére feltalált eszköz. Hogy a kö
vetkeztetés érvényét még jobban megvizsgálhassuk , lássuk
már most a pénzrendszer feltételezése mellett még egyszer
ujra azon kérdést,melyet már a csereelmélet alapján fentebb

szintén megvizsgáltunk, t. i. hogy a kiviteli áruczikkek ter
Németországon, a vászon áremelkedése pedig hirtelen megapasztotta a
keresletet. Angliában, ahoz képest t. i. a mint a kereslet megnyilta ál-*
tal előidézett első olcsóbbodás befolyása előtt álló az : akkor a posztó
csak hamar elég lesz a vászon fedezésére, kevés pénz fog a két ország

között megfordnlni és a kereskedelem előnyeinek nagy részét Anglia
fogja kapni. Tökéletesen ugyanazon eredményre jutottunk tehát a
pénz használatának feltevése mellett is, a melylyel a csere-elmélet mellett
találkoztunk .

„ Hogy minő előny az , mely a kereskedelemből mind a két nem
zetre egyaránt håramlik : az könnyen belátható, Németország ugyanis a
kereskedelem megnyilta előtt 6 shillinget fizetett a posztónak rófjeért,
mig most olcsóbban kapja azt. Azonban nem is ebből áll összes előnye,

mert a mint minden más áruinak pénzértéke emelkedett, ezzel együtt
valamennyi német termelő pénzbeli jövedelme is növekedett. Ez ugyan
nem előny reájuk nézve egymástól vásárlásuk alkalmával, mivel a czik .
kek ára vásárlási képességükkel együtt emelkedett ; de igenis előny,

ha valami olyat vásárolnak, mivek ára még nem emelkedett ; s még in
kább ha olyat, a minek

ára alább szállott. Mint fogyasztók tehát ez

előnyt nem csak a posztó árcsökkenése, hanem a többi czikkek ár
emelkedése arányában is élvezik. Tegyük fel pl., hogy az mindössze
1 /2 -edrészt tesz. Minthogy másféle szükségleteik

fedezésére most is

elegendő pénzbeli jövedelmök van, a többi pedig 1/10-ed részszel növe
kedett : ez által /10-ed részszel több posztót lesznek képesek vásárolni
még azon esetben is, ha a posztó ára semmit nem csökkent volna is ;
de minthogy az is alább szállott: tehát ennélfogva most kettős nyeresé

gök van. Ugyanannyit kevesebb pénzért kapnak , és többet költhetnek
más szükségleteikre.“

„ Angliában megforditva az árak általában alább szállottak. A vá
szon azonban valamennyi között a legtöbbet esett, mivel oly országból .
hozatott be, a hol sokkal olcsóbb volt ; mig ellenben a többiek ára a

pénzkiszivárgás következtében alább szállott. Nem tekintve tehát az
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melése körlil történt javitmányok előnyeiben mily méryhen

részesülnek azon országok , melyeknél beviteli czikketképez
nek azok ?
A javitmány hatása vagy valamely áruczikknek , mely

már különben is főtermelési ága az országnak,még olcsóbbá
tételében, vagy valamely uj iparág meghonositásában, vagy
árak általános esökkenését : az angol termelők most is minden más te
kintetben ugyanazon helyzetben lesznek, mint azelőtt, de mint vászon
fogyasztók szintén előnyben részesülnek.“
„ Mennél nagyobb mennyiségben szivárog ki a sulyegyen helyre
állitására szükséges pénz : mind a posztó árcsökkenése, mind pedig az
általános áremelkedés folytán , annál nagyobb lesz Németország nyere

sége ; s megforditva mennél kevesebb pénz megyen ki az emlitett czélra ,
annál többet fog Anglia nyerni, mivel a vászon ára mindig alább fog
szállani, mig a többi árak átlag véve nem csökkennek ugyanannyit.

Azt azonban nem kell gondolnunk, hogy a magas árak már magokban
véve is valami jónak , mig ellenben az alacsony árak mindig valami

rosznak jeléül szolgálnak, – mert csupán annyi van a dologban, hogy
átlag véve mennél magasabbak valamely országban az árak , annál na .
gyobb lesz azon ország vásárlási képessége is olyan czikkek iránt, me
lyek külföldről hozatván be, függetlenek azon okoktól, melyek az ille

tő országban magas árakat idéztek elő .“
Gyakorlatilag véve a dolgot, a posztó és vászon nem lesz egy
áru – mint itt feltételeztük – Németországon és Angliában,mert azon
országban , melybe bevitetik , drágább lesz az mint ott, hol épen ter
meltetik , mivel a szállitás költségét, és a szállitó befektetett tőkéjének
annyi időre eső kamatját, a meddig az áruban fekszik az, szintén meg

kell tériteni. Ebből azonban még nem következik az, hogy mindenik
- ország maga fizeti meg az általa behozott áruk szállitási költségét, mi
vel megtörténhetik , hogy e pótléknak az árakhoz csatolása , nagyobb
mérvben leszállitaná a keresletet az egyik országban mint a másikban ,

és igy a nemzetközi kereslet kiegyenlitése és ennek következtében a

fizetési sulyegyen nem lenne fenntartható , hanem az egyik országból a

másikba folyna át a pénz mindaddig, mig csak a sulyegyen a fentebb
kifejlett módon ismét helyre nem állana ; és a mig ez meg nem történt,

az egyik ország sokkal többet fizetne saját szállitási illetékénél, a má
sik pedig kevesebbet.

19*
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pedig valamely oly intézmény létrehozásában nyilvánul, mely

által azon áruczikk, mely eddig egyátalában nem vitetett
ki, most kivitelre lesz képesitve. Czélszerübb lesz , hogy ez
utóbbi esetet vegyük fel például, mint a mely némileg
egyszerübb a kettő közül.

Ennek legelső eredménye az lesz, hogy az illető czikk
ára alább száll, és a kereslet külföldön iránta emelkedni
fog . Az uj kivitel ugyanis felbillenti a mérleget, a váltó

árfolyam megváltozik , pénz jön be az országba, (mely tegyük
fel pl., hogy Anglia lesz,) és pedig mindaddig , mig csak az
árak emelkedése tart. E magasabb árfolyam azonban csök

kenteni fogja némileg külföldön az uj kiviteli czikk iránti
keresletet ; sőt csökkenteni fogja azon keresletet is, mely
szintén külföldön az Anglia által kivinni szokott másféle
tárgyak iránt eddig létezett. Ennek folytán a kivitel általá

ban kevesbedni fog , mig az angol közönség ugyanezen idő
alatt mind több pénzhez jutyán , nagyobb vásárlási képes

séggel fog birni a külföldi czikkek iránt. Ha használni is
fogja az e nagyobb vásárlási képességét : azután a behozatal
növekedni fog, s ez által, és a kivitel csökkenése által, az

összes kivitel és behozatal közötti sulyegyen ismét helyre
lesz állitva. Az eredmény a külállamokra nézve mindebből
az lesz, hogy másféle behozatali czikkeiket drágábban kell
megfizetniök , mint azelőtt, mig az ujakat még olcsóbban

kapják mint azelőtt, - habár nem oly arányban is,mintmeny.
nyivel magának Angliának is kevesebbe kerül az most. Mi

dőn ezt állitom , nagyon jól tudom , hogy e czikkek (a szál
litási költség levonásával) valósággal ugyanazon árúak lesz
nek Angliában, mint a többi országokban is. A

czikkek

olcsóságát azonban nem lehet csupán azok pénzbeli árából

következtetni, hanem az árakat a fogyasztók pénzbeli bevé
teleihez kell mérni. Az árak ugyanazok mind az angol,mind
a külföldi fogyasztókra nézve ; de az előbbiek ezen árakat
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azon pénzbeli jövedelemből fizetik , mely a nemes fémek uj

megoszlása által gyarapodott, mig az utóbbiak pénzjövedel
mei ugyanazon ok folytán valószinüleg kevesbedtek. A
külföldi fogyasztó tehát nem egészben, hanem csak egy rész

ben élvezi a kereskedelem utján azon előnyöket, melyeket
az angol fogyasztó a javitmányok folytán élvez ; mig ellen
ben Anglia a külföldi czikkek áraira nézve is előnyösebb
helyzetbe jött. Igy tehát azon ipari javitmányok , melyek
valamely uj kiviteli ágat nyitnak meg , nemcsak maguknak
azon áruczikkeknek olcsóbbá létele által válnak az ország
nak előnyére, melyben az illető javitmány történt, hanem

valamennyi behozott áruczikknek általában olcsóbbá létele
által is .

Forditsuk meg már most az elméletet, és tegyük fel,
hogy a javitmány által, a helyett, hogy egy ujabb kiviteli ág

keletkeznék Anglia számára , csak egy már létező lesz ol
csóbbá. Midőn mi ez esetet a csere- elmélet alapján fejte
gettük , világosan kitünt, miszerint a külföldi fogyasztók is

vagy tökéletesen ugyanannyihasznát veszik a javitmánynak,
mint maga Anglia ; vagy pedig kevesebbet; sőt ugy is lehet,

hogy több hasznát veszik annak, a szerint, a mint az ol
csóbbá lett áruczikk fogyasztása az olcsóbbodással együtt
nagyobb vagy kisebb mérvü elterjedésre van hivatva..
Ugyan e következtetés áll a pénzrendszer alkalmazása ese
tén is .

Tegyiik fel például, hogy azon czikk , melyre vonatko
zólag valami javitmány történt : épen a posztó volt. Ennek
legelső hatása is természetesen épen a posztó árának csök
kenése , s ennek következtében a külföldi piaczokon a posztó
kereslet növekedése fog lenni. E kereslet mennyisége azon

ban bizonytalan. Tegyük fel például, hogy a külföldi fo
gyasztók tökéletesen az olcsóbbodásnak megfelelő mérvben
növelik vásárlásaikat; vagyis más szavakkal: most is ugyan
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annyi pénzt költenek posztóra , mint azelőtt ; ekkor a kül

államokból ugyanannyi fizetés fogja Angliát illetni, mint
azelőtt ; 8 a kiviteli és behozatali sulyegyen báboritlanul
megmarad, és a külföldiek fogják élvezni a posztóolcsób
bodás összes előnyeit. Ha azonban a külföldi posztókereslet

oly természetii, hogy nagyobb mérvben növekszik , mintsem
a posztó olcsóbbodik , akkor Anglia többet fog bevenni
posztójáért mint azelőtt ; és ha a fizetés pénzben történt, az
árak , a posztó árát is ide számitva, Angliában emelkedni
fognak . Ez áremelkedés azonban csakis. a külföldi vevőkre
lesz hatással, mivel az angolok

jövedelmc ezalatt szintén

megfelelő mérvben növekszik , ugy hogy e szerint a külföldi
fogyasztóknak kevesebb előnyére fog lenni a javitmány, mint

Angliának . Ha ellenben a posztó olcsóbbodása nem terjeszti
ki megfelelő mérvben aziránt a külföldön a keresletet : akkor

Angliát kevesebb fogja illetni külföldről a posztóért, mint
azelőtt ; mig megforditva : Anglia most is ugyanannyival fog a
külföldnek tartozni, mint a posztó olcsóbbá létele előtt, és

igy a kereskedelmi mérleg Anglia ellen fog fordulni, a pénz
kifelé fog folyni, az árak – a posztóét is beleértve – esni
fognak , és ugy lehet, hogy a posztó a külföldi fogyasztókra
nézve még olcsóbbá lesz, mint a mennyire a javitmány
magára Angliára nézve is olcsóbbá tette

azt. És ugyane

következtetésre jutottunk a csere-elmélet alapján is .
Mind e fentebbi fejtegetések eredményét nem lehetne jobban
összegezni, mint következő szavaiban maga Ricardo megteszi
azt. * ) „ Az arany és ezüst, általános forgalmi eszközül leven
választva, a kereskedelmi versenynél fogva ép azon termé
szetes forgalomnak megfelelő módon

van e két fém között

megoszolva, mely akkor is kifejlődnék , ha é fémek nem
léteznének , és az egyes országok között fennálló kezelés

*) Principles of Political Economy and Taxation . 3 rd .ed. p. 143 .
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pusztán csereüzlet lenne.“ Ezen következményeire nézve oly
nagyfontosságu elvnek , - melyet megelőzőleg a külföldi ke
reskedelem csak egy megérthetetlen chaos volt, – Mr.
Ricardo volt valódi felfedezője, habár ő maga nem fejtette ki
az abból folyó következményeket. Ő előtte egyetlen iró sem

látszik sejteni e törvényt, sőt még azóta is csak kevesen
voltak képesek illően felfogni annak tudományos értékét.
3. §. Azt következik már most megvizsgálnunk , hogy
a nemes fémek az árfolyam utján történő megoszlásának
törvénye mi befolyással van magára a pénznek forgalmi

értékéro ? és hogyan fér az össze azon törvénynyel, a mely ,
mint láttuk, azon esetben szabályozza a pénz értékét, a mi

dőn az pusztán mirt kereskedelmi czikk hozatik be ? -- mi.
vel a kettő között oly ellentmondás látszik lenni, a mely

mint én hiszem , mindenek felett a legnagyobb befolyással
volt arra, hogy némely kitiinő nemzetgazdák tagadták a
fentebb emlitett tan valóságát. A pénz, mint helyesen meg
jegyzék , nem képez kivételt az általános érték -törvények

alól ; ép oly áruczikk az, mint bármely más, és átlagos vagy
természetes értékének szintén a termelési vagy legalább a

megkaphatási költségtől kell fiiggenie. Az tehát, hogy en
nek az egész földön való eloszlása, és a különböző helyeken
való különböző értéke, nem magára közvetlenül a pénzre
ható , hanem számtalan más, azzal semmi összeköttetésben
nem levő okoktól, vagyis mindazon körülményektől függjön ,

melyek a más nemü árúk izletére a behozatali és kiviteli

sulyegyentmegzavaró befolyással vannak : – teljesen elfo
gadhatlan tannak látszik az ily gondolkodók előtt.
Ez ugy vélt ellentétesség azonban csak látszat szerint
létezik . Azon okok , melyek a pénzt valamely országba be

hozzák , vagy pedig a forgalom utján, a kereskedelmi suly
egyen helyreállitása végett kiviszik azt abból, - a melyek te
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hát némely országban annak értékét emelik , másokban pe

dig alább szállitják : ugyanazok , melyektől a pénz értéke
egyes helyeken akkor függene, ha mindig csupán mint keres
kedelmi áru és mindig közvetlenül a bányákból jönne az
be. A midőn

valamely országban a pénz értékė annak a

kereskedelmi mérleg utján való beáramlása következtében
folyvást alább száll : akkor ennek oka — ha nem a termelési
költség kevesbbülésében rejlik, – azon körülményekben kere
sendő, melyek a nemzetközi kereslet kiegyenlitésének az
országra

nézve kedvezőbb megoldási módját teszik szüksé

gessé ; t. i. vagy a külföldi kereslet növekedett az ő árui
iránt, vagy pedig az ő részéről csökkent a kereslet a kül
föld árui iránt. Már pedig az általános üzleti elvek szerint

rendesen a fentebbi két körülmény valamelyike az, mely
egy országot arra képesit, hogy valamennyi behozatali czik
keit, és igy a nemes fémeket is , olcsóbban kaphassa meg.
A nemes fémek megszerezhetésének két különböző módja
tehát – végeredményileg nemhogy ellentétben, hanem a leg
teljesebb összhangzásban van egymással. A midőn a pénz

a nemzetközi árukereslet váltózásai következtében egyik
országból a másikba folyik át, és e miatt saját értéke a
különböző helyeken változást szenved : ez uton ugyanaz tör

ténik , csak bogy gyorsabban, a mi különben azon áramnak
aránylagos szélesbbedése által, melyen át a nemes fémek a
fémtermelő államokból a világ különböző részeibe szét ter
jednek , habár lassabban is, de szintén bekövetkezett volna .

A mint tehát fentebb kimutattuk , hogy t. i. a pénznek for
galmi eszközül használása a legkisebb befolyással sincs
azon törvényre, a melytől akár ugyanazon országban , akár

a külföldön, a többimásféle tárgyak értéke függ : ép igy semmi
befolyással nincs ez magoknak a nemes fémeknek értékére
sem ; és a nemzetközi érték egész jelenlegi elméletében oly
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egyformaság és öszhangzatosság uralkodik , a mely már maga
is igen erős bizonyiték annak igazsága mellett.

4 . S. Mielőtt azonban ezen fejtegetésünket bevégeznők,
azt is illendő kimutatnunk , hogy minemü , és mily mérvü

befolyással vannak fentebbi következtetéseinkre a kereske
delemből származó nemzetközi fizetések, a melyekért t. i.

sem

pénz, sem áru alakjában nem jön és nem is váratik

megfelelő egyenérték , a minő pld . az adó, vagy a távol levő
földesurak után küldendő haszonbér, vagy a külföldi hitele

zőknek fizetett kamat, vagy pedig a kormány külföldön tett

oly költekezései, a minőket Anglia visel némely gyarmatai
igazgatásánál.

Kezdjük ismét az egyszerű csere esetén. Ha az ily
esetben feltételezett évenkénti járadékok áruk alakjában
küldetnek , és pedig ugy, hogy ezek kiviteleért semmi nem
térül ismét vissza : arra többé nincs szükség, hogy a kivi

tel és behozatal fedezzék egymást, mert sőt épen ellenkező.
leg , a kivitelnek – a járadékok értékének megfelelő mennyi
séggel – minden évben többnek kell lenni mint a behozatal
nak . Ha akkor, midőn még ez országos az évi járadékok

fizetése alá nem került, annak külföldi kereskedelme a
maga természetes sulyegyenében állott : ugy most a jára

dékok fizethetése czéljából a külföldi államoknak szükségkép
nagyobb mennyiségű kiviteli czikket kell elfogadniok , mint
azelőtt, de a mi csak ugy történhetik meg , ha a czikkek
olcsóbban adatnak , vagyis más szavakkal : ha a külföldi
áruk drágábban vásároltatnak. Ez esetben a nemzetközi
érték ugy fog alakulni, hogy vagy a több kivitel, vagy a
kevesebb behozatal, vagy pedig mind a kettő utján a szük

séges kiviteli többlet létrejöjjön, a mi aztán

állandóan

feun is marad igy. Vagyis a végeredmény az, hozy azon
ország, mely rendszeres fizetést teljesit valamely külföldi
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állam részére : nem csak azt vesziti el, a mit kifizet, hanem
még valamivel többet is, azon kevésbbé előnyös feltételek

folytán,melyek mellett ő kénytelen terményeit a külföldi czik .
kekért kicserélni.
Ugyanezen eredményre jutunk , ha a pénz-rendszer

feltevéséből indulunk is ki. Ha t. i. a kereskedelmi mérleg
teljesen egyensulyban volt,midőn a kötelezett járadékok fizetése
megkezdődött : a legelső fizetésnek szükségkép pénzben kell
megtörténni. Ennek folytán az árak a fizetést teljesitő országban

alább szállanak ,mig a fizetést élvezőben emelkednek ; a minck
természetes batása ismét az lesz, hogy több áruczikk vitetik ki

és kevesebb hozatik be,mint azelőtt ; és hogy, csupán a ke
reskedelmi mérleget tekintve, a fizetést élvező ország részé

re folyvást pénzzel történik a fizetést teljesitő részéről a ki
egyenlités. Midőn a járadék fizetésére köteles országot il
lető évenkénti adósság egyenlővé lesz az ez által fizetendő

évenkénti járadék , vagy pedig másféle tartozás összegével:

akkor aztán a további pénzküldemény megszünik , és habár
a behozatal és kivitel nem fog is sulyegyenben lenni
egymással: de a pénzbeli fizetések igen, a váltó árfolyam
alpári lesz, a két fél adóssága épen fedezni fogja egymást,

s az adó vagy járadék valósággal javakban fog kiszolgál
tatni. Az eredmény tehát a két országra nézve ugyanaz lesz ,

melyet már fentebb kimutattunk, t. i. hogy a járadék fizető
ország minden várgyat magasabban fog a járadék élvezőtől

vásárolni, mig az utóbbi, a mellett hogy a jaradékot élvezí,
a járadék fizető ország kiviteli czikkeit is olcsóbban fogja
megkapni.

XXI. FejezÈT.
A

VÁLTÓPÉNZ BEFOLYÁSA

a belforgalomra és a kül-kereskedelemre.

1 . § . A nemzetközi kereskedelem törvényei felett foly

tatott vizsgálódásainknál azon elvekből indultunk ki, a me

lyektől a csere-rendszer esetében a nemzetközi árfolyam és
a nemzetközi érték , függ. Azután pedig kimutattuk, misze
rint a pénznek forgalmi eszközül használása ép ugy semmi

különbséget nem idéz elő, a forgalom és érték törvényeire
nézve, az egyes országok mint az egyes egyének között sem ,
mivel a nemes fémek, ugyanezen törvények befolyása alatt,

oly arányban oszlanak meg a föld különböző országai kö
zött, hogy csak épen ugyanazon forgalmat, és ugyanazon ér
téket engedik létre jönni, a mennyi a cseré-rendszer mellett

is létre jött volna. Végül láttuk, hogy magára a pénzértékre
is minő befolyással vannak azon kereskedelmi változások ,

melyek akár az árúk kereslete és kinálata, akár pedig azok
termelési költségei körül létrejött változásokból keletkeztek.
Most tehát még csak azon változásokat kell megvizsgálnunk ,
melyek a kereskedelem körében már nem az árúkból, hanem
magából a pénz használatából keletkeznek .
Az arany és ezüst termelési költsége ép ugy változha
tik , mint bármely más tárgyé, — habár ezeknél nem annyira

valószinü is ez. Sőt a külföldi kereslet is változhatik reájok
nézve ; megtörténhetik t. i., hogy vagy a miatt, mivel e fémek
nagyobb mennyiségben használtatnak ékitményi és művészeti
czélokra , vagy pedig a miatt, mivel a termelés és forgalom
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növekedtével nagyobb terjedelmü üzlet jön létre, melynél e

forgalmi eszközre szükség van : e fémek kereslete is növe
kedik . Megforditva az ellenkező okok, vagy pedig az oly
takarékossági intézmények folytán, melyek által az érczpénz
használata egy részben nélkülözhetővé lesz : apadhat is az.

Az e nemü változások a fémtermelő államok és a többi or
szágok között kifejlett kereskedelemre, valamint a nemes

fémek értékére is ugyanazon érték -törvények szerint vannak
befolyással, melyek általában a behozatali czikkekre illenek ,
s melyeket a fentebbi fejezetekben eléggé bőven kifejtettünk .
A jelen fejezetben kifejtendő vizsgálódásaim tárgyát

nem azon körülmények képezik , melyek a pénzértéknek ál
landó feltételeit megváltoztatják , hanem a pénz értékében

történt esetleges vagy ideiglenes változások által a nemzet
közi kereskedelemre előidézett azon hatások, melyek semmi

összeköttetésben nem állanak a pénz értékére befolyással
biró okokkal. És ez a miatt, mivel azon gyakorlati kérdés
sel, t. i. a valuta -rendezéssel áll összefüggésben ,mely az utóbbi
60 év alatt annyi vita tárgyát képezte, – nagyfontosságu
feladattá lett reánk nézve.

2. §. Tegyük fel pl., hogy valamely országban csupán
érczpénz van forgalomban, és hogy ennek mennyisége, – oly
kincsek napfényre hozatala által, melyek az előbbi korsza
kokban vagy a belzavarok vagy a külellenség betöréseitől

való félelem miatt elrejtve voltak , – hirtelen megszaporodik .
Ennek természetes következése az árak emelkedése fog lenni,
s ez ismét a kivitel csökkenése és a behozatal növekedésé

vel fog járni, a behozatal tul fogja hágni a kivitelt, a váltó
árfolyan kedvezőtlenné lesz, és az uj pénzkészlet mindazon
országok között szétoszlik , melyekkel az illető ország keres.
kedelmi összeköttetésben áll, ezek utján pedig lassankint a

kereskedő világ legtávolabbi pontjaira is elterjed az. Az igy
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túlbővé lett pénz valamennyi kereskedelmi államban egyenlő
mérvben lesz elterjedve, mivel addig hullámzik az ide s tova :

mig a bevitel és kivitel mérlege ismét egyensulyba jön, – a

mi pedig (minthogy a nemzetközi kereslet állandó feltételei
ben semmi változást nem tételeztünk fel) csak akkor történ

hetik meg, ha a pénz már oly egyenletesen van elterjedve,
miszerint az árak mindenik országban ugyanazon szinvonalra

emelkedtek ; ugy hogy az árváltozás, gyakorlatilag tekintve
a dolgot, egészen hatástalanná lesz , és a behozatal és a ki
vitel - habár nagyobb pénzértéket képviselis, - tökéletesen
ugyanannyi lesz, mint azelőtt volt. A pénz értékének az

egész világon e miatt bekövetkező csökkenése azonban (ha
t. i. tekintélyes lenne e csökkenés) a szokott évenkinti fém

termelésnek megszinését, vagy legalább kevesbedését
vonná maga után , mivel a fém ez esetben nem kelne el oly
áron , a mennyi a legmagasabb fémtermelési költségnek is

megfelelő volna. Így tehát az évenkinti fogyasztás nem pó
toltatnék egészen helyre, s a fémfogyasztás szokott okai a

nemes fémek összegét az előbbi mennyiségre apasztják le ,
midőn aztán azok termelése az előbbimérvben ujra megkezdő
dik . Az uj kincshalmazok felfedezése e szerint csak azon

ideiglenes hatással volna, hogy addig , mig az egész földön
elnem terjednek, a nemzetközi kereskedelem egy kissé megza
vartatnék általok , azután pedig egy ideig a nemes fém értéke
sülyedne a termelési vagy beszerzési költségnek megfelelő ér
téknél alábbra ; de ez alábbsülyedés, – részint a fémtermelő
országok ideiglenesen kevesbült termelése, részint a fém

beviteli országok nagyobb bevétele által, - lassankint ismét
helyre üttetnék.
Az uj kincsbalmazok felfedezéséhez hasonló hatása van
azon eljárásnak is , midőn bankjegyek vagy más pénzértékü

papirok foglalják el a nemes fémek helyét. Tegyük fel pél
dául, hogy Anglia összes 20 millió fontnyi pénze nemes fé
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mekből áll, és hogy ehez hirtelen 20 millió font értékü bank

jegy jön forgalomba. Ha ez utóbbi összeget bankárok bu
csátanák ki : akkor az államkölcsönül, vagyis állan.papirok
vásárlására szolgálna, és igy a kamatláb hirtelen alábbszál
lását vonná maga után ; a mi ismét a 20 millió font arany
nagy részét valószinüleg előbb külföldre hajtaná, hogy mint
tőke magasabb kamatozást keressen valahol magának , --

mintsem valami hatással lehetne az árakra . Tegyük fel
. azonban, hogy e bankjegyeket nem bankárok , vagy valami ,

másféle pénzkölcsönzők , hanem gyárosok bocsátják ki, és
pedig munkabér-fizetésül, vagy anyagszer-vásárlásra ; vagy

pedig a kormány alkalmazza ez eljárást rendes kiadásai fe
dezésére, — ugy hogy az egész 20 millió csakhamar az árú
piaczra kerül. Ez esetben ez eljárásból természetszerűleg a
következő tünemények származnak : mindenféle árak nagy

mérvben emelkednének ; a kivitel csaknem teljesen megs
szünne; ellenben a behozatal rendkivül fokozódnék ; nagy
mérvü , fizetéseket kellene külföldre teljesiteni, a váltó -árfo
lyam Anglia ellen fordulna, és pedig a pénzkivitel költsé
gének egész erejéig ; és a felesleges érczpénz gyorsen

elterjedne a különböző országok között, és pedig azon arány
ban, a mint azok földrajzi vagy kereskedelmi tekintetben

közelebb vagy távolabb fekszenek Angliához . És e pénz
kifolyás mindaddig tartana, mig csak valamennyi ország
pénzbősége ugyanazon szinvonalra nem

emelkednék ; -

a

mi alatt azonban nem azt értem , hogy t. i. mig a pénz minde

nütt ugyanazon értéküvé nem lesz , hanem azt, hogy az
mindenütt ismét az előbbi arányt éri el, a mi a pénz
beszerzés állandó költségeinek szok ott megfelelő lenni.

A midőn az árak mindenik országban egyenlő szinvo
nalra emelkedtek : akkor a kivitel és behozatal is minde

nikben azon állapotra tér vissza, a hol azelőtt állott, vagyis
épen megfelelő lesz egymásyak és a váltó -árfolyam

parin
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fog állani. Sőt még azon esetben is , ha talán oly nagy pénz :

összeg, a minő 20 millió font sterling, elegendő volna már
arra , hogy az egész kereskedelmi világban megoszolva, ész
revehetőleg feljebb emelje az általános szinvonalt : még en
nek sem lenne valami tartós hatása. Ha a fémtermelés ál

talános feltételeiként szereplő viszonyokban sem az egész
földön, sem egyik vagy másik országban semmi változás
nem történnék : a nemes fémek értékcsökkenése mellett nem

lenne többé jövedelmező a fémtermelés , és a bányák mive
lése mindaddig , mig a 20 millió el nem fogyott, vagy egész .
szen vagy legalább részben meg lesz szüntetve *), a midőn

t. i. valamennyi ország pénzkészlete ugy mennyiség , mint
érték tekintetében is ujra csaknem teljesen eredeti szinvo
nalán fog állani. Azt mondám , hogy „ csaknem teljesen“ ,
mivel ha tudományos pontossággal akarunk szólani, mindig
fog lenni e tekintetben egy kis különbség. Ez esetben éven

ként valamivel kevesebb nemes fémre lesz szükség , mivel
az egész földön mindössze 20 millióval kevesebb érczpénz
van kitéve az elkopásnak , minek következtében a fémter
melő országok és a föld többi részei között létező fizetési
súlyegyen azt fogja követelni, hogy az előbbiek vagy vala -mely más árúczikkből többet vigyenek ki, vagy pedig ke

vesebbet vigyenek be a külföldi czikkekből; a miből ismét
az következik , hogy az árak a fémtermelő államokban va
lamivel alantabb , a többiekben pedig valamivel magasabban
fognak állani, mint azelőtt, valamint a pénz is az előbbiek

ben gyérebb, az utóbbiakban pedig bővebb fog lenni. Ily
nemű tehát azon állandó hatás, melyet 20 millió bankjegy
* ) Én itt azon feltevésből indulok ki, miszerint az arany - és ezüst

termelés egy oly állandó ipar, melyet csak bizonyos körülmények között
lehet folytatni, és nem pedig a jelen bizonytalan állapotban is, a midőn

az aranygyüjtés csak szerencsejáték , mely (legalább jelenleg) a kalandor
szellemeket, és nem pedig a rendszeres ipart foglalkoztatja .
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a nemzetközi kereskedelemre, vagy pedig valamely ország
pénzének értékére, avagy mennyiségére gyakorolhat, – sa

mely sokkal jelentéktelenebb, semhogy méltó volna a figye
lembevételre, hacsak egy elv felvilágositása kedvéért nem
tennénk azt.
Vannak azonban ennek még másnemű hatásai is . Azon

20 millió font, mely eddig érczpénz alakjában nem terme
1őleg hevert, ez úton termelő tőkévé alakitható át. Ez előnyt
Anglia eleinte azon más országok rovására fogja élvezni, a

kik a nála feleslegessé lett becses de terméketlen czikket
átveszik tőle , megfelelő értékű másféle czikkeket adván

érette. E veszteségük azonban lassanként helyrepótoltatik
az által, hogy igy a fémtermelő államokból kevesebb fémet
kell behozniok , s a végeredmény az lesz, hogy az egész
föld mindössze 20 millió fonttal több termelési eszközzel
fog

rendelkezni. Bármennyire

ismeretes is a Smith Adám

által használt példa, de e czélra rendkivüli alkalmasságánál
fogva megérdemli, hogy itt még egyszer ismételjük . Ő azon
eljárást, midőn a nemes fémek papirpénzzel helyettesittet
nek : ahoz hasonlitja, mintha a levegőbe épittetnének az

országutak , a mi által a most ezen utak által elfoglalt föld

mennyiség mezőgazdasági czélokra lenne használható. A
mint a földeknek az utakra felhasznált részei, ép ugy az

ország összegyűjtött vagyonának pénzül használt része is
felszabadul azon működés alól, a melyben csak a többi más

földek és tőkék termékenynyé tételére volt az ,használható, s
közvetlenül maga

is termelési czélokra

fordittatik , - az

általa azelőtt teljesitett rendeltetést most ép oly jól végez
vén egy másik közeg, mely pedig semmibe sem keriil.
Az érczpénz elhagyása által a termelésnek megtakari
tott érték tehát tiszta nyereség az országban azokra nézve,
a kik az érczpénz helyettesitőit szolgáltatják , mert ezek ez
úton 20 millió oly forgalmi jegy használatára lesznek képe
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sitve, mely nekik csupán a metszvény-minta költségeibe ke
rült. Ila ezek vagyonukuak e nemű növekedését termelési

czélokra használják , ez által az ország összes termény-meny
nyisége növekedik és a társadalomnak ép annyi haszna
lesz belőle , mintha bármely más megfelelő tőke által gazda
godott volna.
.

De az , hogy valjon e 20 millió valóban' termelési
czélra használtatik -e : némileg annak kibocsátási módjától
függ . Ila a kormány által bocsáttatik ki, és az államadós.
ságok fizetésére használtatik : ez ezetben valószinüleg ter

melő tőkévé lesz . De az is meglehet, hogy a kormány e
rendkivüli jövedelemforrást csak rendes kiadásai fedezésére

forditja : sőt úgy lehet, hogy egészen hasztalan czélokra té
kozolja ; vagy pedig ideiglenesen megfelelő mennyiségű adó
helyettesítésére használja fel azt, – a mely esetben ez ösz
szeg átlag véve az adófizetőknél takarittatik meg , a kik
vagy tőkéjük gyarapitására forditják , vagy pedig jövedelem
gyanánt költik el azt. Akkor ha (mint Angliában ,) a papir
pénzt bankárok vagy banküzletet folytató társaságok bocsát

ják ki: az csaknem

egészen termelő

tőke gyanánt lesz

felhasználva , – mivel a kibocsátók mindig ki lévén annak

téve, hogy a jegyek beváltására felszólíttatnak, felettébb
érdekökben van nem tékozolni el a tőkét, és csupán oly
esetekben nem található az meg , a midőn csalásról vagy
pedig észszerűtlen kezelésről lehet szó, A bankár szerepe

ugyanaz lévén , a mi a pénzkölcsönzőké : ha bankjegyeket
bocsát ki, az csak rendes foglalkozásának kiterjesztése. Ő
csak egy bizonyos mennyiséget kölcsönöz ebből a gazdák
nak, gyárosoknak , vagy kereskedőknek , a kik aztán illető

üzleteikben használják azt. Igy használva ép ugy munka
bért és tőkejövedelmet szolgáltat az, mint bármely más tőke.
A tőkejövedelem a bankárok és a többnyire rövid időre

kölcsönzők egész sora között oszlik meg, a kik közül az
Stuart Mill. Nemzetgazdaságtan. III.
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előbbiek a kamatot kapják , az utóbbiak pedig – miután a
kamatot megfizették , - még valami tőkejövedelmet vagy pedig
annak megfelelő valami más előnyt szintén nyernek . A tőke

maga időfogytával lassanként egészen muukabérré változik ,
és a midőn a termény eladása után helyrepótoltatik : ismét

munkabérré lesz. Igy tehát ez uton – a termelés előmoz
ditására, és az ország évi terményének annyival növelésére,
a mennyit ily értékű tőkével előállithatni, - . egy 20 millió
font értékű tőke keletkezett. S ehez hozzá kell még vennünk

azon fémmennyiség megtakaritását, mely az érczpénz hasz
nálatával járó kopás és másféle veszteségek helyrepótlására
különben szükséges volna.
Az érczpénznek papirpénzzel helyettesitése tehát min
dig egészen addig folytatandó, a meddig a biztonsággalmeg
egyeztethető az , – soba nem tartván több érczmennyiséget a
forgalomban, mint a mennyi ugy tényleg , mint a közvélemény
szerint is épen elegendő a papirpénz beváltására. Egy oly

kiterjedt külkereskedelemmel biró ország, mint Anglia , min .
dig ki van téve annak , hogy néha kölcsön, néha külföldre
való tőkeberuházások, néha pedig a szokott behozatali czik
kek ára fejében, sőt leggyakrabban a rosz termés idején
behozott élelmiszerek miatt, hirtelen nagymérvű pénzfizetést
kell külföldre teljesitenie. Hogy tehát az ily eshetőségekre
készen legyen a nemzet: szükség, hogy a forgalomban vagy
pedig a bankárok pénztáraiban elegendő nemes fém vagy

érczpénz legyen, és hogy ha valami felmerült eset folytán
kiszivárgott az abból, a szükség megszüntével ismét vissza
térhessen az abba . Minthogy azonban a kivitelre szükséges

arany csaknem kivétel nélkül mindig a bankárok tartaléká
ból vétetik , és sohasem

valószinű, hogy mig a bankárok

fizetéskepesek , közvetlenül a forgalomból vonatnék az ki :

abból, ha a mindennapi szükségletekre a forgalmi jegyek
egy részéül érczpénz tartatik meg, csupán azon clőny szár
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mazik , hogy alkalmilag a bankárok ebből egészithetik ki
tartalékukat.
3 . § . Ha azonban az érczpénz helyét már megfelelő
mennyiségű papirpénz foglalta el, és teljesen kiszoritotta azt
a forgalomból : egy ujabb mennyiségü beváltható papirpénzt
a forgalomba hozni és ott megtartani akarni basztalan törek

vés volna, mert ez uj kibocsátás csak ugyanazon folyamatot
inditaná mozgásnak, mely által az arany már eddig is ki

üzetett a forgalomból. Az érczpénzt ép ugy mint azelőtt is ,
a kivitelre fognák használni, és e czélból az uj bankjegyekkel,
a melyeknek e szerint lehetetlen a forgalomban fennmaradni,

ismét a bankárokhoz fordulnának. Igaz, hogy ha e jegyek
már nem volnának beválthatók , semmi akadály nem állana

bármennyire felszaporithatásuk előtt. Mindaddig , mig van
valami érczpénz, melyet ki lehet szoritani a forgalomból : a
beválthatlan papirpénz tökéletesen ugy hat, mint a bevált.

ható ; és a kettő közötti különbség csak akkor kezd nyilvá

nulni, a midőn már az aprós fizetésekre szükséges váltó
pénz kivételével minden érez eltünt a forgalomból, a bank
jegy -kibocsátás pedig tovább folyik . A midőn a papirpénz

tulhaladja azon érczpénz mennyiségét, melyet kiszoritott he
lyéből: akkor az árak emelkednek , vagyis azon tárgyak ,

melyek érezczel fizetve 5 font értékűek voltak : beválthatlan
papirpénzzel fizetve , 6 fontért, vagy a körülmények szerint
még többért is elkelnek . Az ily áremelkedés azonban nem
fogja a behozatalt fokozni, a kivitelt pedig csökkenteni, mint
a fentebb felhozott példában láttuk azt; mert ez a behozatali és

kiviteli tárgyaknak érczbeli, és nem pedig papirpénzben szá

mitott értékétől függ; ezek érczbeli és papirpénz-értéke pe
dig csak akkor felel meg egymásnak, ha a papirpénz tetszés
szerint mindenkor beváltható érczre.

Tegyük fel például, hogy Angliában nagyon elértéktele
20 *
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nült a papirpénz; s tegyük fel, hogy valamely angol termény
az érezpénz idején 5 fontért volt megkapható, és Franczia
országban ugyanaz 5 font 10 shillingért volt eladható , – ez
ár-különbség a szállitási költség , a koczkázat, és a keres

kedő tőkejövedelmének fedezésére szolgálván. A pénzérték
emelés folytán e czikk most Angliában csak 6 fontért lesz

kapható, de Francziaországban most is csak 5 font: 10 shil
lingért lesz eladható, – s mégis ép ugy használtatik kivi
telre

mint azelőtt. Kérdés hogy miért ? Felelet : azért,

mert azon 5 font 10 shilling, melyet a kivivő Francziaor

szágban kap érette, nem értékvesztett papirpénzben, hanem
aranyban vagy ezüstben fizettetik , és minthogy Angliában a

nemes fém ára más tárgyakéval együtt ugyanazon mérték
ben emelkedett : – ha a kereskedő Angliába hozza ezen
aranyat vagy ezüstöt, itt az 5 font 10 shillinget 6 font 12
shillingért adhatja el, a mi mellett ép úgy 10°/ - je marad

költség - és tőkejövedelem fejében mint azelőtt.
Ebből az látszik tehát, miszerint a forgalmi eszköz ér

téktelenülése semmi befolyással sincs a külföldi kereskede
lemre, mert az tökéletesen ugy történik ez esetben is, mint
azelőtt. Azonban, habár magára a kereskedelemre nem is , de

már a váltó -árfolyamra igenis befolyással van ez . Ha a be
hozatal és kivitel teljesen megfelelők egymásnak : akkor az

érczpénz idején a váltó -árfolyam is parin áll, vagyis egy
Francziaországra szóló 5 fontos váltó 5 sovereigne értékkel

bir. Ha azonban az 5 sovereigne, vagyis az ebben meglevő
arany értéke Angliában 6 fontra emelkedik : ebből az kö
vetkezik , hogy egy Francziországra szóló 5 fontos váltó
Angliában 6 font értéküvé lesz . Miy tehát a reális árfolyam
parin áll, a névleges árfolyam ép annyi % -val fog Anglia el
len fordulni, a mennyit a papirpénz értékvesztesége tesz .
Ha a papirpénz 10, 15 , vagy 20 % -t vesztett értékéből: ak
kor a nemzetközi követelés és tartozás változatai szerint
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alakuló valódi és névleges árfolyam között, – bármiként
ingadozzon is amaz, -- mindig szintén 10 , 15 , és 20°% kü

lönbség fog lenni. Bármily magas legyen is ezen névleges
premium : semmi befolyással sincs ez arra, hogy az arany az

országból a prémium megnyerhetése végett vásárolt váltók
ért külföldre menjen , mivel az e czélból kiküldendő aranyat

nem lehet a bankároktól és alparin vásárolni, mint a bevált
ható papirpénz eseténél láttuk azt, hanem csak a piaczon ,

és pedig a prémiumnak megfelelő áron lehet összeszedni.
Ily esetekben tehát, a helyett hogy az árfolyamot állitanok

kedvezőtlenek, sokkal lielyesebben tennénk, ha azt monda
nánk , miszerint a pari változott meg, minthogy most több

angol pénz kell ugyanannyi külföldipénz fedezésére , mint a
pénzérték csökkenése előtt. A váltó -árfolyam azonban még
ezután is az érez-pénz szerint számittatik . A papirpénz- érték

csökkenése mellett tehát a névleges váltó -árfolyam két elem

ből vagyis tényezőből van összetéve, 11. m . a valódi árfo
lyanıból, mely a nemzetközi fizetések változásait követi, és
a névleges árfolyamból, mely a papirpénz értékteleniilésével
jár egyiitt, - de a melynek mindaddig ,mig csak bárni kevés
agio is létezik , midis kedvezőtlennek kell lenni. Minthogy

a pénzérték veszteségét tökéletesen kifejezi azon különbség ,

a melylyel a fémrudak piaczi ára meghaladja a papirpénz
névleges értékét : ezzel tehát egy biztos zsinórmérték van
kezünkben annak meghatározhatására , hogy a névleges ár

folyam melyik részé tulajdonitandó a pénz értéktelenülésének
Senek ,,

- a mely tehátmint valóban csak névleg létező , levonando,
mig az igy nyert eredmény aztán a valódi értéket fogja ki
fejezni.

A hitelnek minden olynemű kiterjesztése tehát, mely
- mint egy fentebbi fejezetben oly részletesen kifejtettük
azt, -- a pénz szaporitásaéhoz hasonló hatással van az

.
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árakra : ugyanoly zavarokat idéz elő a váltó -árfolyam

és

nemzetközi kereskedelemre nézve, mint a minővel a bevált

ható bankjegyek tulságos kibocsátása szokott járni. Vala
hányszor csak a körülmények oly kedvező lökést adtak a
vállalkozási szellemnek, miszerint a hitelre vásárlás nagy
lendületet nyert : a pénzbeli árak

ugyanannyira emelked

tek, mintha mindenik ily hitelre vásárló valósággal pénzen
vásárolt volna. Következéskép ez eljárás hatásainak is ha
sonlónak kell lenni. A magas árak természetes következ
ménye az, hogy a kivitel csökken, a bevitel pedig fokozó
dik , — habár a bevitel emelkedése tényleg ritkán várja meg

azon áremelkedést, mely a vállalkozási kedv következménye,
a mennyiben t. i. maga a vállalkozási szédelgés is épen a
jelentékenyebb beviteli czikkek egyikében vagy másikában
szokott jelentkezni. Ily időkben tehát a bevitel rendesen
nagy mértékben túlhaladja a kivitelt, s a midőn aztán a
fizetés ideje elérkezik : az árfolyam kedvezőtlenné lesz, s az
arany kifelé áramlik az országból. Az, hogy e kiáramlás
mily módon lesz befolyással az árakra : azon körülmények :
től fiigg, melyeket alább fogunk részletesen kifejteni; az
azonban , hogy annak hatása visszafelé fogja sülyeszteni az

árakat: már az eddig előadottakból is kétségtelennek lát
szik . Az egyszer megkezdődött visszahanyatlás azonban ren

desen teljes deroutta szokott fejlődni, és a hitel szokatlan

kiterjesztése hirtelen szokatlan megszoritássá változik által.
E szerint tehát, valahányszor a hitel meggondolatlanul felet
tébb kiterjesztetett és a vállalkozási szellem tulságba járt :

a váltó-árfolyam

megváltozása és ennek következtében a

bankoknak a kivitelre

szükséges aranyért való zaklatása

képezi rendesen a catastropha leközvetlenebb okát. E tüne

mények azonban, habár rendes kisérői szoktak is lenni a
kereskedelmi criziseknek nevezett hitelválságoknak : nem
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képezik lényeges részét azoknak ; mivel mint fentebb * ) ki
mutattuk , ugyanily mérvben és ép ily valószinüséggel az

oly országokban is előfordulhatnak ezek, a melyek semmi
féle külföldi kereskedelmet sem folytatnának, - ha ugyan
létezhetnének ilyenek .
* ) Lásd fentebb 318 – 19. lap.
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A KAMATLÁ BRÓ L .
1 . S . Itt van tehát leginkább helyén , hogy mindazon

körülményeket megvizsgáljuk, melyektől a kamatláb függ.
A kölcsön-kamat kérdése a csereérték - elmélet egyik részét

képezvén, természetszerűleg e munka jelen szakaszába tar
tozik ; mert a pénz és kölcsön,bármily különböző két fogalom
legyen is magában véve, az u . n . pénzpiacz tüneményeiben
oly teljesen összeolvadnak egymásba , hogy lehetetlen az

egyiket a másik nélkül megérteni; és valóban többek felfo
gåsa szerint a legkibonthatlanabb módon van e két tárgy
összebonyolítva egymással.

Az előbbi kötetben * ) kifejtettük , hogy mi viszonyban
áll a kamat a tőkejövedelembez, – és ugy találtuk , hogy a .

nyers jövedelem három részre , u . m . a tőke, munka és
koczkázat jutalmára különithető , s kamat, munkabér és biz
tositási dijnak nevezhető el. Miután a biztositási dijat, vagyis
azon átlagos veszteséget, melynek a tőke vagy a társada
lom általános viszonyai, vagy pedig magának az illető fog
lalkozásnak bizonytalanságánál fogva ki van téve, levontuk

a jövedelemből: még marad fel valami felesleg,mely részint
a tőketulajdonos önmegtartóztatásáért való kárpótlására, ré
szint a tőke használójának ideje és munkája reáforditásáért
való dijazására használandó. Hogy mennyi számitando az
egyik és mennyi a másik

részre, az azon összegből tinik

ki, a mennyi a tőke használójának az idegen tőke kamatai
*) Második könyv XI. fej. 1. §.

i
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után még fennmarad , a mi – mint könnyen belátható , -

a kereslet és kiválat arányától függ, mert e két tényező
nek ez esetben is ugyanazon liatása van, mint bármely más
esetekben , mivel a kamatláb mindig olyan, mely a kölcsön
keresletet egyensulyba hozni törekszik a kinálattal, s mely

mellett épen annyi tőkét kivánnak kölcsön adni, mint a
mennyi kölcsönvételre kerestetik . Ha többet kinálnak , mint

a mennyi kerestetik : akkor a kamatláb csökkenni fog'; ha
pedig többet keresnek , mint a mennyi kiváltatik : akkor
emelkedik ; és mindkét irányban épen azon pontig folytató
dik e változás, a mig ujból helyre nem

áll a kereslet és

kiválat közötti súlyegyen .
A kölcsönre nézve ugy a kereslet, miut a kinálat is ,
sokkal gyakrabban ingadozik , mint bármely más tárgynál. .

Ez ingadozás más tárgyaknál egy bizonyos számú kö
- rülmények hatásától függ, - - mig a kölcsönvételi vágyra
és a kölcsönadási hajlamra többé-kevésbbé mindazont
köriilmények befolynak , melyek az ipar és kereske

- delem állapotára és kilátásaira , akár általában , akár csak
bizonyos ágaknál, valami hatással vannak . Ep ezért a ka

matláb jó biztositék mellett (mivel mi egyedül az ilyenre
vagyunk tekintettel, mert az oly kamatláb, mely alatt egy

részben tulajdonkép a koczkázati dij rejlik , bármily magas.
ságra is felemelkedhetik ,) a nagyobb, pénzpiaczokon két na

pig is ritkán marad tökéletesen ugyanaz, a mint azt az ál
lanıkötvények és más átruházható papirok árfolyam jegyzé
kének sziinteleni ingadozásai mutatják . Mindemellett

ép ugy mint másféle értékeknél, a kölcsönnél is kell
lenni egy bizonyos átlagnak , mely (hogy Smith Ádám és
Ricardo szavaival éljünk ) : a természetes kamatnak ne

vezhető, és a mely körül a pénzpiaczi kamatláb ingadozik ,
s a melyhez mindig visszatérni hajlandó az. E természet

szerű kamatláb egy részben azon összeg nagyságától függ,
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mely az oly személyeknél gyilik össze , a kik nem képesek
saját magok az általuk megtakaritott tőke használatára fel

ügyelni ; másrészben pedig azon hajlam

arányától, mely a

község tagjainál vagy a tevékeny ipariizlet,vagy pedig csu
pán a tőke kamatjainak felhasználásával járó nyugalom ,ké
nyelem és független élet iránt mutatkozik .
2 . §. Hogy minden esetleges ingadozásokat kizárjunk :
tegyük fel,miszerint a kereskedelem épen a nyugalom napjait
éli, — semmiféle foglalkozás nem lévén szokatlan virágzó álla

potban, de egy sem lévén valamikülönösen nyomott helyzetben
sem . Ily körülmények között szintén lehetséges, hogy az ügye
sebb termelők és kereskedők teljes mérvben felhasználják

tőkéiket ; sőt ugy lehet, hogy közülök sokan sokkal több
tőkét is fel tudnának használni üzletükben , mint a mennyi
vel saját magok rendelkeznek . Ezek tehát a dolog termé
szetéből folyólag kölcsönhöz folyamodnak , és azon összeg,
melyet kölcsön kivánnak venni, és a mennyiért elegendő
biztositékot képesek nyujtani: képezi a termelő foglalko
zásra szánt kölcsön keresletét. Ehez kell még számitanunk
a kormány és földbirtokosok , valamint azon többi más nem
termelő fogyasztók által keresett kölcsönöket is, a kik ele

gendő jó biztositékot képesek azokért szolgáltatni. Ennyi
mindössze azon kölcsön, a mennyi rendszerint kerestetik .

De az is feltehető, miszerint az oly személyek kezei
közt, kik nem hajlandók vagy nem képesek személyesen
vezetni valamely üzletet : oly mennyiségű tőke létezik

szét

szórtan , a mely elegendő, sőt ugy lehet, hogy még sok is
a keresletre. Ez esetben a kölcsönadók részéről rendszerint

túlságos kinálat mutatkozik , és a kamatláb aránylag
igen
mat ily
eti
y
a
s
e
il
k
lent áll yaobtőke
jövedelméhez
képest.
A
kamat
esetben
b mennint vagy a köle
nag leszáll,
annyira
miszerint vagy a kölcsönvevők megpróbál
nak nagyobb mennyiségű köcsönt is felvenni, mint a meny.
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nyinek üzletökben sikeres felhasználására észszerűleg
kilátásuk lehet , vagy a kölcsönadók : egy része veszti el
kedvét a további megtakaritáshoz, vagy pedig az által ki

sérlik meg jövedelmüket feljebb fokozni, h gy saját magok
kezdenek üzletet, és magukra vállalják az iparvállalatok
koczkázatait, ha talán magát a munkát nem is .
Másfelől megtörténhetik , miszerint az oly egyének tu
lajdonát képező tőkék , a kik inkább szeretik kamatra ki
kölcsönözni azt, vagy a kiknek hivatása nem engedi, hogy

személyesen ügyeljenek fel annak használatára : nem fognak
rendesen elegendő kölcsönkeresőt találni. Meglehet, hogy
az ilyenek tőkéi nagy részint államadóssági és jelzálogi
befektetésekre fognak igénybe vétetni, s meglehet, hogy a
mi fennmarad , nem lesz elég a kereskedelem szükségleteire ,
a mely esetben a kamatláb aztán oly magasra bág, hogy
ismét helyre lesz állítva a súlyegyen . Ha a kamat és tőke

jövedelem között igen csekély a különbség : meglehet , hogy
számos kölcsönvevő nem lesz hajlandó még több

felelőssé

get venni magára , és ily csekély nyereségért igénybe venni
hitelét ; mig mások meg , a kik azelőtt magok is üzletet

folytattak, szintén inkább felhagynak most foglalkozásukkal,
és kölcsönvevőkből kölcsönadókká lesznek ; s ismét mások

a magas kamat által csábbittatva s könnyen találván beru
házást tőkéik számára , meglehet, hogy kevesebb vagyonnal

is egészen visszavonúlnak előbbi üzletöktől, mint más körül
mények között tették volna .

Végezetre van még Angliában, és a többi kereskedő
államokban, egy másik módszer is arra nézve, hogy a szük
séges kölcsönmennyiség megnyerhető legyen. A helyett t. i.
hogy tőkéiket az ily üzlettel nem

foglalkozók magok köl

csönöznék ki: meglehet, hogy maga a kölcsönszerzés is egy
üzletté lesz, és hogy a kereskedelemben szükséges tőke egy
részét a közvetitőknek egy külön osztálya szerzi be, a kik
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hivatásszerűleg gyakorolják azt. Az ily hivatásszerű pénz

kölcsönzőknek azonban többet kell kapniok , mint a mennyi
pusztán maga a kamat, mert a saját tőkéik után járó ren
des tőkejövedelemre, koczkázatra és minden másféle eshető .

ségekre is kell valamit számítaniok . Az azonban nem fe
lelne meg a pénzkölcsönzők üzleti czéljainak , ha a tőke
után mindazon : tőkejövedelmet vissza kellene fizetniök , me

lyet ők magok szerezhettek ezen tőkével; a miért is a ren
des üzleti czélokra való pénzkölcsönzést csak oly egyének
folytathatják, a kik saját tőkéjök mellett még hitelöket,
vagyis más szavakkal a mások pénzét is kikölcsönözhetik ,
t. i. a bankárok és más oly személyek , (mint pl. a váltó .
üzérek ) a kik lényegileg szintén bankárok , mert pénzt fo
gaduak el letéteményre . A jegybank , mely jegyeit kölcsönzi,

ezzel azon tőkét adja kölcsön, melyet a közönségtől ő maga
vett fel, de a melyért ő semmi kamatot nem fizet. Ellenben

.: a letéti bank oly tőkét ad kölcsön, melyet az apró részle
tekben gyüjtött össze a közönségtől, - mint a londoni ma
gånbankároknál,

minden kamat nélkül ; máskor pedig

-- - mint a scót és részvénybankok , valanrint általában a
vidéki bankok legnagyobb részénél, - -- ha fizetnek is kama
tot, de sokkal kevesebb az, mint a mennyit ők kapnak

à kölcsönért, mivel a letéteményezők , a kik csekély össze
gecskéik után nem tudnak más módon a kikölcsönzéssel járó
vesződésnek megfelelő kamatot kapni, örvendenek , ha ez
útou bármi keveset kapnak is azért. Az ilynemű segédfor
rások

mellett aztán

a bankárok képesek kamatra

ki

kölcsönzés utján saját tőkéik után is megkapni a rendes
tőke jövedelmet. Mig ellenben , ha e körülmény nem létez

nék : semmimás módon nem volna rendes üzletként folytat
ható a pénzkölcsönzés , hanemha oly feltételek mellett, a
minőkre vagy csak rendkivüli jövedelemre számitók, vagy
pedig valamely égető szükség nyomása alatt levők hajlan .

-
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dók kölcsönt venni; vagy csak azon nemtermelő fogyasztók , a

kik többet költenek , mint a mennyijök van, vagy pedig a
bukástól félő kereskedők készek. A bankokba letéteményezett

rendelkezés alatt levő, s a bankjegyek általképviselt, vala
mint a bankárok tulajdonát képező tőke, azon tőkékkel
egyiitt, melyek bárminő használata felett hitelöknél fogva a

bankárok rendelkezhetnek, vagy amelyek az oly egyének kezei
között vannak , kik vagy kényszerüségből, vagy saját tet

szésük folytán, csupán tőkéjük kamataiból élnek : mindez
összevéve képezi az ország kölcsön-alapját; – és aztán
egyfelől a rendelkezésre álló alapok összege, másfelől pe
dig a termelők és kereskedők , valamint a kormány és nem

termelő fogyasztók részéről mutatkozó kereslet fogják azt
elhatározni, hogy minő legyen azon állandó vagyis átlagos
kamatláb, melynek mindig olyannak kell lenni, hogy mind
a kétfelől jelentkező összeget összhangzásba bozza egymás

sal.* ) Ma azonban a kikölcsönözhető összes tőkemennyisége, s
az állandó kamatláb ingadozása csaknem kizárólag a ban
károk kezében levő tőkektől függ, mivel csaknem kizárólag
ez az ország kölcsön összegének azon része, mely folyvást
* ) Az ország iltalános kölcsönalapjába én nem számitom be
azon tőkéket, bármily,nagyok legyenek is azok, melyek rendszerint az
államkötvények vagy pedig másféle értékpapirok nyerészkedési czélból
történő vásárlásaira fordittatnak ; mert habár igaz is, hogy mindaz,
a ki értékpapirokat vásárol, ezzel egyidejiileg az ország kölcsönösszegét
gyarapitja , és az illető országban megfelelőleg a kamatlábat csökkenti :
de minthogy az ily czélból vásárlók csupán azért vesznek , hogy azt, a
mit vettek , magasabb áron ismét eladlják , - ezeknek müködése ép annyi

val emeli egy időben a kamatlábat, a mennyivel egy másik alkalommal
alább szállitotta azt. Mint mindazon egyének , a kik nyerészkedési czél
ból adnak és vesznek , ugy ezek müködése is az áruk értékének nem

emelésére, vagy siilgesztésére , hanem kiegyenlitésére irányul; ha ész
szeriien speculálnak : akkor az árak ingadozását mérséklik : mig ellen

ben, ha meggondolatlanul vállalkoznak : gyakran még inkább növelik
a bajt.
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beruházást keres a pénz-piaczon . Azok tőkéi, a kik vagyo .
nuk kamataiból élnek, rendesen valami állandó befektetést
keresnek fel és találnak — is, mint a minők pld . az állam

papirok, jelzálog-kölcsönök , vagy közkereseti társaságok

részvényei, – a mely befektetésből aztán valami különös
szükség vagy előny esetén kivül nem igen könnyen moz
dulnak azok ki.

3. §. A kamatláb ingadozásai vagy a kölcsönkereslet
vagy a kölcsönkinálat változásaiból származnak , - mert a

kinálat ép ugy alá van vetve a változásnak , habár kevésbbé
is , mint a kinálat. A kölcsönzési hajlam a speculativ korszak

kezdetén szokottnál nagyobb, ellenben az erre következő
visszahanyatlás idején a pénz-kölcsönzők , ép

mások

is, szintén hajlandók hitelök

ugy mint

felhasználása ál

tal kiebb terjeszteni üzletöket ; többet kölcsönöznek mint

rendesen, s ép ugy mint a kereskedők és termelők többi
osztályai is, többet használnak fel, mint a mennyit szoktak,
azon tőkéből, mely nem az övék ; a minek következtében
a kamatláb ilyenkor leszáll, — habár (mint alább látni fog

juk ) másféle okok is vannak erre befolyással. A hanyatlás
idején megforditva , a kamatláb folyvást rendkivül emelke

dik , mivel mig a kölcsönt venni kivánok részéről mind
erősebbé lesz a kereslet : addig a kölcsönadók részéről ál

talában mind kevesebb hajlam mutatkozik a kölcsönzésre .
Midőn ez állapot a legmagasabb fokot éri el : rémületnek

(panic) neveztetik , – a mi olyankor szokott bekövetkezni, a
midőn a nem várt bukások egymás után következése nem

csak a kereskedelmi, hanem néha a nem kereskedelmi vi
lágban is általános bizalmatlanságot keltett egymás fizetés

képessége iránt, mindenki nemcsak az ujabb hitel megtaga
dására levén bajlandó, (vagy pedig csak a legterhesebb

feltételek mellett egyezvén abba bele ) hanem ba csak lehet
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séges , a már megadott hitelt is visszavonni igyekezvén . Ilyen
kor a bankokba letett összegek kivétetnek , a bankjegyek
érczpénzre cseréltetnek ki, a bankárok felemelik a discon

tót és megtagadják szokott előlegeiket , a kereskedők pedig
a kereskedelmi váltók prolongátióját visszautasitják. Va .

lahányszor a kormány ily esetekben megpróbálta törvénnyel
szabályozni a kamatlábat : annak mindig a legszomorubb
következményei lettek , mert azok , kik 5 % -re nem kaptak
kölcsönt, ez esetben nem hatot, vagy hetet, hanem

15 % - et voltak kénytelenek fizetni, hogy a

10 -et, sőt

kölcsönadó a

törvény által kiszabott büntetésekért is kárpótoltassék ; vagy
különben érték papirjaikat vagy más javaikat még nagyobb
veszteséggel kellett eladniok .
A kereskedelmikrizisektől ment időközökben a kamat

láb, a

tőkegyüjtés fokozatos emelkedése folytán, rendszerint

fokozatosan alább szállásra hajlandó, -- a mely folyamat a
nagyobb kereskedő államokban elegendőleg gyors arra
nézve, hogy a szédelgési lázak koronkénti való ismétlődé
sét könnyenmegérthetővé tegyék ,mivel ha már csak nehány

év telt is el crizis nélkül, és ez alatt semmi uj és kecseg
tető alkalom nem nyilt a beruhá zásokra : e nehány év alatt

rendesen annyi tőke gyülik össze , mely beruházást keres,

mely aztán okvetlenül nagy mérvben alább szállitja a ka
matlábat, – akár az érték-papirok árában, akár a váltók
leszámitolásában mutatkozzék is e jelenség, – a mi aztán
ismét arra birja a tőketulajdonosokat, hogy a nagyobb
jövedelem reményében koczkáztatott vállalatokba bocsáts
kozzanak .

E közben a kamatlábra, többé vagy kevésbbé állandó
módon, oly körülmények vannak befolyással, melyek habár

ritkán is, de olykor- olykor mégis előfordulnak, s a me
lyek megváltoztatni hajlandók a kamat-, és tőkejövedelmet

élvező tőkepénzesek

közötti arányt. Angliában az utolsó
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évek alatt két ilynemii, – de ellenkező iránylatu ok nyil- ,
vánitotta , sőt nyilvánitja még maig is hatását. Az egyik az
aranytelepek felfedezése volt. Mindazon nemesfém -tömegek ,

melyek ez idő óta az arany termelő országokból behozattak,
csak azon alapokat szaporitották , melyek a kölcsön-piaczot

látják el kinálattal. Ily nagymennyiségii ujabb tőke, mely
nem oszlik meg a tőkepénzesek emlitett két osztálya között,

hanem csupán csak a kamat élvező osztály tőkéjét növeli:
megzavarja a kettő között már

azelőtt fentartott arányt,

lenyomni hajlandó a kamatot a tőke jövedelemhez képest.
Egy másik még ujabb eredetii, de már ellenkező hatású
körülmény a korlátolt : vagyis csupán a részvények

név

leges értékeig terjedő felelősségii (limited liability) részvény
társulatok törvényesitése. Ezen most oly nagy gyorsasággal
terjedő társulatok részvényesei csaknem

kizárólag a köl

csönadók osztályából keriilnek ki, a kik t. i. nélkülözhető

tőkéiket, vagy a bankároknál hagyják kikölcsönzés végett,
vagy pedig köz- vagy magán - vállalatok papirjaiba fektetik

azokat, és csupán a kamatokat használják fel. Az ilyenek
az e társulatok valamelyikénél (csupán a bankokatnem szá

mithatva oda ) általuk aláirt részvények crejéig saját tő.
kéjükkel kereskedőkké lettek , s nem adják azt többé kölcsön ,

sőt a legtöbb esetben magok is a kölcsönt vevők osztályába
mennek által. Az általuk aláirt összegek tehát elvonattak
a kölcsön-piacztól, sőt magok is vevőként jelenvén meg

ott : mindennek természetszerii eredménye a kamatláb emel
kedése lesz. És semmi meglepő nem lenne abban, ha talán

jövőben egy ideig a rendes kamatláb Angliában magasabb
lenne a kereskedők szokott tőkejövedelméhez aránylag, mint
a mennyi az arany beözönlés óta bármikor is volt. * )
*) A szövegben emlitett kamatemelkedés ezen okához hozzá kell
még vennünk azon másik okot is, melyhez oly erősen ragaszkodik az

Edinburgh Review 1865. január havában megjelent czikk iroja ;
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A kölcsönkereslet sokkal nagyobb mérvi ing ad ozás
nak van alávetve, és ez ingadozások sokkal több évre ter

jednek ki, mint a kölcsönkinálatra nézve áll ez. Így pld .

a háborns időkben szokatlan megrohanásnak van a köl
csönpiacz kitéve ; – a kormányok ily esetekben

rendesen

ujabb kölcsönöket kötnek , és minthogy a kölcsönfelvételek
ilyenkor rendesen igen gyorsan követik egymást: azért az

átlagos kamatláb a háborús időkben magasabb mint béke
idején , a nélkül, hogy a tőke jövedelmezőségében valami
változás történt volna ; és igy a termelő ipar a szokott tőke

kinálat tekintetében is rövidséget fog szenvedni. Az utóbbi
franczia háboru alatt * ) a kormány egy ideig nem volt képes
6 % -en alól kapni pénzt, a minek következménye aztán ter:
mészetesen az lett, hogy a többi más kölcsönzőknek is leg
alább annyit kellett fizetni. Sőt az ily kölcsönöknek hatása
még akkor sem

szünik meg egészen , a midőn a kormány

megszűnik njabb kölcsönöket kötni, mivel a már megkötött
kölcsönök még továbbra is alkalmúl szolgálnak az ország

nagy mérvben megszaporodott rendelkezésre álló tőkéinek a
beruházásra, a melyek , ha az államadósságok kifizettetné

nek : a beruházást kereső tőke-mennyiséghez csatoltatnának, a
mi -- az egyes mulékony zavarodásokat nem tekintve –
t . i. a tőkének a külföldi beruházásokra való kiküldése iránt folyvást

növekvő hajlandóság. A külföldi államokhoz juthatás, és az azok álla
potáról való értesülhetés rendkivül könnyebbé létele következtében a

külföldi befektetések iránt megszünt azon nagy aggodalom , melyet a
viszonyokkal való ismeretlenség szokott bennünk feltámasztani ; ma már

a tőke minden bizalmatlanság nélkül elmegy bárhová, a hol magas jö
vedelmeztetésére lehet kilátás ; az egész kereskedelmi világ kölcsön

piacza bámulatos gyorsasággal egybeolvadt, s ép azért a kamatláb a
világ bármely pontján, a honnan a tőke szabadon szétfolyhatik , most
nem maradhat oly soká alantabb a máshol elérhető

kamatlábnál, mint

ezelőtt megtörténhetett az.

*) A szerző itt az u. n. nagy forradalmat érti.
Stuart Mill. Nemzetgazdasigtan . III.
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egy bizonyos mérvben csakis a kamatláb állandó csök
kenését mozdithatná elő . A kormány által hadi czélokra fel
vett kölcsönökéhez hasonló hatással van a kamatlábra vala

mely uj és általában kedvelt állandó befektetési módnak
felfedezése is. Az ujabb időkben az egyetlen példa erre, mely nagyságára nézve a hadi kölcsönökhöz hasonlitható , –
a tőkéknek a vasutak épitésére való felhasználása . Elvileg
e tőkéknek

a bank -letétekből, vagy azon

megtakaritott

összegekből kellene kitelni, amelyek letéteményezésére
voltak szánva, — és a melyek in ultima analysi oly sze

mélyek értékpapirjainak megvételére voltak forditandók ,
a kik a vételárt váltók vagy pedig másféle kamatozó köl
csönök leszámitolására kivánják használni, - - de bármelyik
esetben az ország általános kölcsön alapjából vonattak

el ;

mert világosan belátható, miszerint ha csak a takaritások
specifice vasutépitési czélból nem

történtek : az erre fel

használt tőkéknek vagy az üzlettel foglalkozók valóságos

tőkéiből kellett kikerülni, vagy pedig azon tőkékből, melyek
különben az üzlettel foglalkozóknak lettek volna kikölcsö ,

nözve. Az előbbi esetben a saját tőkéik megröviditése miatt
nagymérvü kölcsönzésre lesznek azok kénytelenek szorulni;
a második esetben pedig a kikölcsönözhető összeg lesz ke
· vesebb, de a kamatláb mindenik esetben egyaránt emelkedni

lesz hajlandó.
4 . §. Mindeddig ugy tekintettem a kölcsönöket és a
kamatlábat, mint a melyek általában a tőkére vonatkoznak ;
és nem pedig azon népies felfogás szempontjából, mely sze:
rint ezeknél csupán a pénzre vannak tekintettel. A kölcsö
nöknél ép ugy mint bármely más pénzügyi müveleteknél is,
a pénzt csupán eszköznek tekintettem , és az árukat vettem

a valóságos átruházás tárgyául, mint a melyek valóban
által is mennek egyik kézből a másikba. És egészben véve
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a dolgot, lényegileg igy is van ez , mivel a pénz, rendes
körülmények között csupán az áruvásárlási képesség meg
szerzésére vétetik kölcsön . Az iparos és kereskedő államok :

ban a vevők végleges szándéka rendesen az, hogy az áru
kat tőke gyanánt használhassák ; minthogy azonban még az
oly nem termelő czélokra történt kölcsönzések esetében is, -

minők a tékozlók vagy a kormányok kiadásai, a kölcsön
azon megtakaritmányból vétetik , a mely különben termelő
ipar folytatására kölcsönöztetett volna : ez tehát épen olyan ,
mintha ugyanennyit a kikölcsönözhető tőkéből vettek vol
na el.
Azonban az is nem

ritkán megtörténik , miszerint a

kölcsönvevő egészen más czélt tart szem előtt, mint a mit
én eddig feltételeztem ; s meglehet, hogy sem nem azért vesz ,
kölcsönt, hogy tőkéül használja azt, sem pedig terméketlen

kiadásokra el nem költi azt, hanem egy már meglevő adós
ságot fizet ki ezzel. Ez esetben tehát a kölcsönt vevőnek
nem vásárlási képességre, hanem törvényes fizetési eszközre,
vagyis valami olyanra van szüksége, a mit előbbi hitelezője

teljes egyénértékiil fogadjon el ; vagyis specifice pénzre és nem

árúkra vagy pedig tőkére van szüksége. A kamatlábnak
csaknem valamennyi nagyobbszerű és hirteleni változását
az ilyesféle indokból származott kereslet szokta előidézni; s

az e nemi kereslet szokta képezni a kereskedelmi crizisek
legelső ismertető jelét is. Ilyenkor számos, üzlettel foglalkozó
egyének , a kik fizetési kötelezettséget vállaltak magokra :
a körülmények hirtelen megváltozása folytán nem képesek

azon bevételeiket megkapni, a melyre kötelezettségeik telje
sitése végett számoltak. E fizetési kötelezettségeiknek azon
ban bármi áron is eleget kell tenni, vagy különben csőd

alá jutnak ; és az , a mire e végből szükségük van, épen a
pénz. Másféle tőkéik , -- bármennyijök legyen is abból, -

nem felelnek meg a czélnak, ha pénzzé nem lehet azokat
21*
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Penni; mig ellenben az ország hitelforgalmi eszközeinek
szaporodása (legyenek bár azok ép annyira értéktelenek
minden más czélra, mint azon egyfontos bankjegyek, me

lyeket az 1825-iki crizis idején véletlenül egy egész ládá
val fedeztek fel az angol bank pinczéiben ), habár a tőke

mennyiség semmivel sem növekedik ez által : valóban meg
fog felelni az ő czéljaiknak, csak megengedtessék használ
hatniok azokat. A kereslet kielégitésére csakis nagyobb meny
nyiségű bankjegynek kölcsön alakjában kibocsátására van

szükség, ha azt akarjuk , hogy az ily keresletet követni
szokott rémületnek egyszerre vége legyen . Azonban habár

ez esetben a kölcsönzőnek nem

tőkére, vagyis vásárlási

képességre, hanem csupán pénzre van is szüksége: mégis nem

csupán pénz az, a mi ilyenkor neki a kölcsön alakjában
általadatik . A pénz mindenhová magával viszi a vásárlási
képességet, a merre eljut; és a kölcsönpiaczra dobott pénz,
vásárlási képességénél fogva, valóban több tőkét von az

országból össze a kölcsön iránylatába. Habár csupán pénzre
volt szükség : de a tőke is átalmegy azzal, ugy hogy még ez

esetben is joggal állithatni, miszerint tulajdonkép a köl
csön-tőkének szaporitása volt az, mely

a kamatláb emel

kedésének ellene dolgozott, és előbbi állapotára sülyesz
tette azt.

Mindezektől eltekintve is azonban kétségkivül egy
félreismerhetetlen összefüggés létezik a pénz és kölcsönök
között, mert valamennyi kikölcsönözhető tőke mind pénz

alakban létezik . A közvetlenül termelésre szánt tőkék sok
féle alakban létezhetnek , de a kikölcsönzésre szánt tőkék
rendszerint csupán ezen alakban szoktak előfordulni. Ezen

körülmény következményekint természetszerüleg azt lehetne
várnunk , miszerint azon okok között, melyek többé-kevésbbé

hatással vannak a kamatlábra, nem csupán oly okokat
fogunk feltalálni, melyek a tőke utján vannak erre befo
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lyással, hanem némely más olyan okokat is, melyek , legalább
közvetlenül, csakis a pénz utján éreztetik hatásukat .
A kamatláb továbbá nem

áll valami szükségképeni

összefüggésben a forgalomban levő pénznek sem mennyi
ségével, sem értékével. A forgalmi jegyek állandó mennyi
sége, legyen az több vagy kevesebb, csakis az árakra, és
nem pedig a kamatlábra van befolyással. A papirpénz ér

tékcsökkenése, midőn már az befejezett ténynyé lett, egy
általában semmiféle befolyással sincs a kamatlábra . Igaz,

hogy a pénznek áruvásárlási képessége ez által csökkent,
de pénzvásárlási képessége nem ; igy pld . ha egy évenkint
négy fontot hozó örökjáradékot 100 fontért lehet venni:
az, ha a 100 fontannyit veszit értékéből, hogy csak felényit

fog érni mint azelőtt : tökéletesen ugyane hatással fog lenni
a 4 fontra is , a következőleg semmibefolyással sem lehet a

kettő közötti arány megváltoztatására. Annak, hogy több
vagy kevesebb jegy használtatik -e egy bizonyos mennyi
ségü valódi vagyon kifejezésére, semmi befolyása sincs a

hitelező vagy kölcsönző állapotára vagy érdekeire, s kö
vetkezéskép a kölcsönkeresletre vagy kinálatra sem . Va .
lósággal ugyanazon mennyiségi tőke hiteleztetik és köl
csönöztetik bármelyik esetben is ; és ha azon bizonyos tő
két nagyobb mennyiségi jegy képviseli a hitelező kezében :

az áremelkedés következtében nagyobb mennyiségü jegyre
van szükség azon czélok elérhetése végett is, melyekre a
kölcsönzők alkalmazni kivánják azokat.

Azonban habár maga azon tény, hogy több- e a pénz vagy
kevesebb , magában véve még semmi különbséget nem idéz

elő a kamatlábra nézve: de már a pénzmennyiségnek
többről kevesebbre, vagy pedig kevesebbről többre változása
igenis van e tekintetben némi hatással.
Tegyük fel pld ., hogy a pénz értéke a kormány által

az államkiadások fedezésére használt beválthatlan papir
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pénz kibocsátása folytán épen csökkenőben van ; e tény
még magában véve nem fogja csökkenteni a valódi tőke
vagy kölcsön-keresletet, de kevesbiteni fogja a kikölcsönöz

hető valódi tőkét, mivel ez csupán pénz alakjában leven,
a mennyiség növekedése csökkenti ennek értékét. A köl- csönzésre ajánlott mennyiség tőke- értéke t. i. kevesebb,
mig a kivánt mennyiség most is ugyanaz, mint azelőtt

volt ; ellenben a pénz mennyiségét tekintve, az ajánlat must
is annyi, mint azelőtt; mig a kereslet, az árak emel
kedése folytán , sokkal nagyobb . De a kamatlábnak bárme

lyik esetben emelkednikell, ugy hogy ez esetben a forgalmi

jegyek szaporodása valóban befolyással van a kamatlábra ;
csakhogy ép ellenkezőleg,mint azt általában gondolják , t. i.

nem alább szállítja , hanem épen feljebb emeli a kamatlábat.
Ep ellenkező hatással lesz a becse-vesztett pénz bevo

nása , vagy mennyiségének apasztása. A hitelezők kezében
levő pénz értéke t. i., ép ugy mint a másoknál levő pénzé
is, ez által növekedik ; vagyis tehát több valódi tőke fog

keresnikölcsönzőt,mig a kölcsönzők által kivánt valódi tőke
mennyiség ugyanaz lesz, mint azelőtt, de pénzben tekintve

kevesebb, – és igy a kamatláb csökkenni fog.
Mindebből azt látjuk tehát, hogy a pénzerték csökke- . .

nése , csupán mint ilyen, addig mig folyamatban van : a
kamatláh emelésére hajlandó ; mivel a hitelezők , kiknek
arra kell számitani, hogy a kamatokat, sőt ugy lehet, hogy

a tökét is kevesebbet érő pénzben fogják megkapni, mint

a minőt ők kölcsönöznek : ilyenkor természetesen annyi
kamatot kivánnak , a mennyi elegendő lesz a fenyegető vesz
teség fedezésére is.

De e hatást bőven ellensulyozza egy másik ellenkező
batás, midőn t. i. az ujabb pénzmennyiség nem vásárlás,
hanem kölcsönök útján jön a forgalomba. Angliában ép
ugy, mint a többi kereskedő államok legnagyobb részében ,
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a közhasználatban levő papir-pénz a bankárok által leven
kibocsájtva : az arany és ezüst vásárlásra használt részlet

kivételével mind kölcsön utján jött létre . Ugyanazon eljárás

tehát, mely a forgalmi jegyek mennyiségét növeli: a köl
csön összegét is szaporitja , s az összes pénzgyarapodás
legelső sorban is a kölcsön-piaczot gazdagitja ; és mint
ilyen : sokkal nagyobb mérvben csökkenti a kamatlábat,
mint a mennyire a pénzérték csökkenése által feljebb emelni
hajlandó azt ; mivel a kamatláb lejebb szállitására irányuló

hatása az ajabban keletkezett pénzmennyiségnek a márkiköl

csönzött mennyiséghez való arányától függ, — mig ellenben a
kamatláb feljebb emelésére irányuló hatása felett a forga
lomban levő összes pénzmennyiséghez való aránya határoz .
A bankok által kibocsátott forgalmi jegyek növekedése te
hát — addig , mig e folyamat tart -- a kamatláb leszállitá

sára , vagy legalább lenyomva tartására hat. Hasonló hatása
van az arany felfedezésekből származó pénz növekedésé

nek is, a mely — mint már fentebb emlitettiik , — ha Euró
pába jön, csaknem egészen a bankletétek növelésére, s kö

vetkezőleg a kölcsön mennyiségének szaporitására forditta
tik ; vagy pedig , ha a bankokból kivéve értékpapirok vá
sárlására használtatik : más megfelelő mennyiségü kiköl

csönözhető tőkéket szabadit fel. Az ujabban érkezett arany
egy bizonyos üzleti állapot mellett csak a kamatláb alább

szállitása által nyerhet elhelyezést, és mindaddiy , mig az
arany beáramlása folytatódik , ugyanazon körülmények mel.

lett okvetlenül lentebb fogja tartani a kamatlábat, mint a
hogy máskülönben állana az.

A mint azon ujabb arany és ezüstmennyiség bejöve
tele, mely a kölcsön piaczra vándorol, alább nyomni haj

landó a kamatlábat: ép ugy annak az országból való ki
ivárgása okvetlenülfeljebb fogja emelni azt még azon eset
ben is, ha a kereskedelem utján, a rosz aratás miatt szük
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segessé lett gabna, vagy az épen most (1863) a világ
különböző részeiből behozott s oly drágán vásárolt gyapot

árának kifizetésére megy is az ki. Az ilynemü fizetésekre
szükséges pénz legelsőben is a bankároknál letett összegekből

vonatik el, és a kölcsön-piaczot ellátó alapok is ugyanily
mérvben érzik azt meg.
A kamatláb tehát lényegileg és állandólag a kölcsön

képen kinált és keresett valóságos tőke aránylagos mennyi
ségétől függ ; de a forgalmi jegyek szaporodása vagy apa

dása miatt ideiglenes megzavartatásoknak van alávetve, a
melyek némileg bonyolult természetüek , és néha homlok

egyenest ellenkező irányúak , mint a minőknek az első pilla
nat után gondoljuk őket . Mindezen megkülönböztetések
azonban egészen elmosódtak , és összezavartattak azon sze

rencsétlen eljárás által,miszerint a kamatláb megjelelésére egy
oly kifeje zést („ a pénz ára“ ) szoktak használni, mely tulaj

donkép a forgalmi jegyek vásárlási képességét jelenti. Sőt
még maga a kereskedő világ is azt képzeli, miszerint a
pénzpiacz kedvezősége, vagyis az alacsony kamatláb mellett

kölcsönözhetés könnyisége valami összefüggésben áll a for
galomban levő pénz mennyiségével. Nemcsak hogy azt hit

ték tehát, miszerint a bankjegy már mint pénz is ugyan
azon hatást gyakorolja , melylyel csak mint kölcsön van az fel

ruházva : hanem ép e miatt annak egy másik , de még sok
kal fontosabb hatása rendesen kikerüli az emberek figyel
mét, – ha t. i. csupán a kölcsönzésre és nem egyszersmind
a pénzre kiterjedőleg is mutatkozik az.
Igy pl. azou kérdés vizsgálatánál, hogy mi hatással

van a bankok eljárása a tulságos speculatió előmozditására :
a bankjegy kibocsátásnak rendesen felettébb nagy befolyást
szoktak tulajdonitani; mig ellenben arra , hogy miként ke
zeltetnek a letétek, egész a legujabb időkig alig forditottak

vala ni figyelmet, - habár teljes biztossággal állithatni,misze
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rint a hitel oktalan kiterjesztése sokkal gyakrabban törté
nik a letétek felhasználása, mintsem a bankjegyek kibocsá
tása által. „ Kétségbevonhatlan – ugymond Mr. Tooke, * )
- miszerint ugy a magán-, mint a részvénytársasági ban

kok is, ha nem

helyes elvek

szerint vezettetnek : ugy a

bel , mint a külföldi kereskedelem , valamint az épitkezé
sek és bányászati műveletek terén is, a hitel túlságos ki

terjesztése által könnyen vezethetnek túlságos speculatióra ,
- a mint hogy nem

ritkán fel is használtattak erre , és

pedig néha oly mértékben, mely magoknak az illető ban

koknak is romlását idézte elő , és a nélkül, hogy

vég

eredményileg legalább azoknak használtak volna, a kiknek

czéljaik élérésére segédforrásaikat rendelkezésük alá bocsá.
tották . Demég ha azt tételezzük is fel, miszerint a bankárok

nál letéteményezett összegek mind érczpénzből állanak : kér
dés, hogy nem lesznek-e azok , ép ugymint a jegybank, kitéve az

oly kölcsönt vagy leszámitolást kérők általi szorongattatás
nak, a kiket nem volna tanácsos elutasitani? vagy pedig a
magas kamatláb csábításainak ellent tudnak -e állani? és nem

lesznek-e reá birhatók ,hogy oly mérvben hozzányuljanak a ná
lok letéteményezett összegekhez is,miszerint valamely könnyen
bekövetkezhető esetben nem lesznek képesek a letéteményezők

követeléseit kielégiteni ? S valóban méltán lehet kérdeni,

hogy miben különbözhetnék

egy csupán érczpénz-forgalom

közt élő bankár helyzete egy jelenlegi londoni bankár hely

zetétől? Habár a bankár sem képes magától pénzt teremteni,
és jegykibocsátási szabadalmát nem volna szabad másféle üz
letei segélyére használni :mégis fájdalom ! sokszor megtörténik ,
hogy a londoni bankárok több bankjegyet bocsátanak ki,
mint a mennyi tulajdonkép kibocsátható volna.“

Körülbelől egy százada már, hogy nem fordult elő
* ) Inquiry into the Currency Principle. Chap. XIV .

330

III . KÖNYV XXIII. FEJEZET

kereskedelmi krizis anélkül, miszerint annak vagy előidézé

sét, vagy súlyosabbá tételét az angol banknak ne tulajdo
nitották volna ; mégis mindazon vitákban, melyek az angol
bank működése és annak e működése által a hitel állapo
tára gyakorolt befolyás felett már évek óta meg-megujula

nak : csaknem

egyhangulag elismerték, miszerint annak e

befolyását csakis a forgalomban levő bankjegyek utján lehet

megérezni; és ha meg lehetne akadályozni abban, hogy helyze
tének ezen előnyét tetszése szerint használja : akkor semmi
oly hatalom nem lenne kezében, melylyel vissza lehetne

élnie . Ez azonban legalább is téves felfogás, melyet az
1847-iki tapasztalatok után remélhetőleg utoljára követtünk
el. Ez évben t. i. a bank kezei, a bankjegy kibocsátási ha
talmat illetőleg egészen meg voltak kötve, de azért mint le

téti bank, e működése által, valósággal, vagy legalább a lát
szat szerint, ép oly nagy befolyást gyakorolt ez intézet a
kamatlábra és általában a hitel állapotára, s ép oly dühös
támadásoknak volt kitéve e hatalmával való vissszaélésért,
mint akármikor is azelőtt ; és ez évben oly krizis követke

zett be, a melyhez hasonló kevés, puisztitásra nézve pedig
ezt túlhaladó egy sem volt az előbbiek között.

.
5. §. Mielőtt e fejezet főtárgyától megválnánk , még
azon könnyen érthető megjegyzést kivánom tenni, miszerint
mindazon eladható áruknak , melyek nem magokért, hanem
azon jövedelemért kivántatnak és vásároltatnak , a mit ezek

képesek szolgáltatni: ára és értéke sintén a kamatlábtól
függ . Az államkötvények s a részvénytársulati és minden

másféle értékpapirok ára annál magasabb, mennél alacso
nyabb a kamatláb . Ezek t. i. mindig oly áron kelnek , hogy

a koczkázatra, vagy pedig bármely más eshetőségre számi

tott összeg levonása után is meghozzák a vételár rendes ka
matját. Igy pl, a kincstárjegyek (Exchequer -bills ) az álta
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lok hozott kamathoz képest magasabb áron kelnek , mint a

„consola -ok , inivel ugyanazon biztonság mellett az előbbiek
évenként kifizethetők lévén , --- ha t. i. nem

akarjuk őket

megujitani: - - ezek tulajdonosa (ha valamely általános cala
mitás idején nem kénytelen azokat eladni), nincs azon ve
szélynek kitéve, miszerint a talán általa fizetett premium
kivételével valamit veszitsen az ujra eladásnál.

A földek , bányák és más állandó jövedelemforrások
ára basonlóképen attól függ, hogy mennyi kamatot fognak
azok hozni. A földek az általa szolgáltatott kamathoz ké

pest rendszerint magasabb áron kelnek , mint az értékpa
pirok , – és pedig nemcsak azért, mivel az eféle vagyon némileg
még Angliában is biztosabb , hanem azért is,mert ezek birása

bizonyos hatalom és méltóság fogalmávalvan összekötve. A fek

vőségek és értékpapirok közötti árkülönbség azonban mindig ,
vagy legalább meglehetősen mindig ugyanaz ;. és az áringa

dozások tekintetében a fekvőségek , caeteris paribus, a ka
matláb átlagos (és igy nem a naponkénti) ingadozását kö .
vetik . Ha a kamatláb alacsony : akkor a föld természete

sen drága lesz ; ha pedig az felfelé száll: akkor ez megol
csóbbodik ; – habár a legutóbbi hosszú háború Angliában

kivételt képezett e szabály alól, mivel ezelőtt ugy a föld
ára, mint a kamatláb is egyaránt feltünően magasan állot

tak. Ennek azonban akkor egy speciális oka volt, az t. i.,
hogy a búzaárak évek során keresztül folyvást magasan

állottak, és ezek aztán aránylag még a kamatláb emelkedésé
hez képest is magasabbra emelték fel a földhaszonbért,mig a
határozott jövedelmek vételárát leszállitották . Ha ezen , főleg
az időjárásnak tulajdonitható körülmény be nem következett

volna : a földek ára sokkal inkább alászállott volna, mint
az állampapiroké, - - a mint egy újabb háború esetében mind

azon földesurak és bérlők

nem kevés meglepetésére való
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szinűleg be is fogott volna következni az, a kik a neveze
tes korszak esetleges körülményeiből vonva le egy általá

nos szabályt magoknak : oly sokáig azon meggyőződésben

éltek, miszerint mig a háborús korszak kiválólag elő
nyös, addig a békés állapot ép ellenkezőleg hátrányos az
általok u . n . mezőgazdasági érdekekre nézve .

xxiv. Fejezet.
- - --

A BEVÁLTHATÓ PAPIRPÉNZ
szabályozása.

1. § . Az elmult félszázad alatt a kereskedelmi krizi
seknek nevezett szomoru tünemények egész sorozatának
gyakorta előfordulása úgy a nemzetgazdák , mint az állam
férfiak figyelmét nagy mérvben magára vonta , – mindketten

valami oly eszköz feltalálásán fáradozván, mely , ha lehet

egészen megszüntesse, vagy legalább tűrhetővé tegye ezen
bajt. És azon szokás, mely a bankszabadalom megszoritá

sának idején fejlődött ki, hogy t. i. a magas és alacsony
árak valamennyi ingadozását a bank jegykibocsátási jogá
nak tulajdoniták :

arra birta a csak általánosságban szem

lélődőket, hogy a bajok megszüntetése iránt való min
den reményöket a bankjegy kibocsátási szabadalom korlá
tozására vonatkozó különböző tervekre alapitsák . Az enemű

tervek egyike aztán , — miután a legmagasabb tekintélyek

szentesitését is meg nyerte, — annyira befészkelte magát a köz
véleménybe, miszerintaz angol bank kiváltság-levelének 1844
ben történt megujitása alkalmávaláltalános helyeslés mellett
törvénynyé lett az ; a mely szabályzat aztán , - habár népsze
rűségéből és tekintélyéből, annak a kormány felelőssége

mellett két izben történt ideiglenes felfüggesztése miatt,
(melyek közül az első mindjárt annak életbeléptetése után

alig három év mulva lett szükségessé ) sokat veszitett is
azóta : – mindekkoráig érvényben maradt. S itt van helyén,
hogy a beváltható papirpénz szabályozására vonatkozó ezen
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tervezetről in meritumn szóljunk . Mielőtt azonban az 1844
diki u . n . Peel-acta gyakorlati intézkedéseit vizsgálat alá
vennénk : röviden azon elméletek természetét kivánom előadni,
és alapjait megvizsgálni, a melyekre az egészben véve
épitve van .

Számosan vannak, kik azt hiszik , miszerint a jegyki
bocsátásra jogositott bankoknak általában , de különösen

Anglia bankjának hatalmában áll bankjegyeket tetszése sze
rinti mennyiségben hozni forgalomba, és ez által az árakat

kivánsága szerint feljebb emelni; és hogy ezen hatalom csu

pán azon bölcs önmérséklet által van korlátolva, melyet az
illető bank vezetői maguk czélszerűnek látnak gyakorolni;
és hogy midőn több jegyet bocsátanak ki a szokott meny

nyiségnél: az igy előidézett áremelkedés mindig nyerészke
dési szellemet kelt az árúpiaczon , a mi által az árak még
magasabbra csigáztatnak, mig végre a visszahatás megin

dulván, az árak csökkenése, – mely némely rendkivüli ese
tekben egész kereskedelmi krizissé fokozódik , - ujra meg
kezdődik . Azt biszik továbbá, hogy mindazon ilynemű vál
ságok , melyeket a kereskedelem történelme Angliában ed

dig képes felmutatni: vagy már eredetileg is ép ezen okból
származtak , vagy legalább nagymérvben súlyosbittattak ez
által. Igaz, hogy azon kitünőbb nemzetgazdák , kik a papir
pénz-elmélet egy mérsékeltebb alakját szintén aláirták : ily

szélsőségig nem viszik ezen elméletet ; én azonban a népies .
felfogást adtam elő , melynek túlzását a

kal épen nem

fentebbi vonások

nagyitottam , – a mi tehát egyik feltünő

például szolgálhat arra nézve, hogy mily szélsőségekre
vihetnek egy kedvencz elméletet nem azon szobatudósok,

kiknek illetékességét ily kérdésekben gyakran oly teljes
megvetéssel tagadják : hanem igenis azon gyakorlati üz
letemberek , a kik az életből olynemű ismeretekkel szed
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ték telé magokat, a minőket bőséges alkalmuk volt 'meg.
szerezhetni.

És ezen mélyen gyökerezett vélemény, miszerint 'a pa
pirpénz az áringadozások eredeti rúgója , nemcsak hogy el.

vakulttá tette őket azon számos körülményekre nézve, a
melyek a jövőbeli kiválat iránt táplált reményekre gyako
rolt befolyásoknál fogva, tulajdonképeni okai csaknem va
lamennyi speculationak és áringadozásokuak : hanem bogy

a kibocsátott bankjegyek mennyisége és az áringadozások
között ez elmélet bebizonyithatására szükséges chronologiai

összefüggést kimutathassák, oly szeszélyes játékot folytattak a
tényekkel és adatokkal, a mi talán hihetetlennek látszanék ,

ha egy kitiinő gyakorlati férfiu nem vette volna magának
a fáradságot, hogy egy nagy munkával készült fejtegetés

ben csupán történelmi alapokon indulva, megczáfolja ez ál
litásokat. Mint azt e tárgygyal ismeretesek már anélkül is
tudják : én itt a Mr. Tooke „ Az árak történelme“ * ) czimű

munkájára czélzok . Mr. Tooke vizsgálódásainak eredményét,
- melynek bizonyitékait említett könyvében sorolja fel, - ő
maga következőleg adja elő az 1832-diki bank .charta ügyé

ben kiküldött képviselőházi bizottság előtt : „ A mennyire
kutatásaim után mondhatom , tényleg és történelmileg ugy
áll a dolog minden csak valamennyire észrevehető áremel
kedés vagy csökkenés esetében , hogy az emelkedések vagy
csökkenések mindig megelőzik a bankforgalom kiterjesztését

vagy megszoritását, és igy természetszeriileg nem

lehetnek

következményei ennek .“

A fentebb emlitett elmélet hiveinek ily szélsőségekbe
csapongása, miszerint az áraknak csaknem valamennyi emel
kedését vagy sülyedését a bankjegy -kibocsátás kiterjesztésé

pek vagy megszoritásának tulajdonitják : a visszaha'ás tör
* ) History of Prices, two volumes 1840.
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vényénél fogva egy másik , az előbbivel ellentétes, de szin
tén szélsőségekben járó elméletet hozott létre , melynek a

tudományos vitákban legkitünőbb képviselői Mr. Tooke és
Mr. Fullarton voltak. Ez ellenelmélet ugyanis tagadja , hogy
a bankjegyeknek mindaddig , mig azok beválthatósága fenn
marad, bármiféle befolyásuk is volna az árak emelkedésére,
minthogy a banknak sem áll hatalmában a forgalomban
levő jegyek mennyiségét magasabbra emelni, mint a meny .

nyire az ezek által teljesítendő üzlet növekedésével arány
lag s ennek következtében tehetni azt. Ez utóbbi állitás
igazságát egyhangulag erősitették mindazon vidéki banká
rok is, a kik az e tárgyban kiküldött egymásután követ
kező parliamenti bizottságok előtt kihallgattattak. Ezek

mindnyájan a mellett tanúskodtak, hogy (a Mr. Fallarton
szavaival szólva* ) „ az általok kibocsátható bankjegymeny

nyiség kizárólag az illető területeiken kifejlett kereskedelem
és költekezés terjedelme által szabályoztatik , - a termés

és árak hullámzataival együtt ingadozva ; és hogy sem ki
jebb nem terjeszthetik bankjegy-kibocsátásukat azon hatá
ron túl, a melyet az ily helybeli forgalom és költekezés
megszabott eléjök , hacsak annak nem akarják kitenni ma
gukat, hogy jegyeik minden bizonynyal azonnal vissza fog.
nak kerülni hozzájuk ; sem meg nem

szorithatják azt, ha

csak ismét, csaknem ép ily biztossággal, azt nem

akarják

elérni, hogy a hiány valami más forrásokból töltessék ki.
A fenntebbi állitások alapján Mr. Tooke és Mr. Fullarton

azt állitották, hogy mivel a bankkibocsátványok nem sza

porithatók a kereslet növekedése nélkiil, és igy nem is emel
hetni általok feljebb az árakat : tehát sem a speculatiot
nem mozdithatják elő , sem kereskedelmi crizist nem okoz
hatnak ; és hogy azon törekvés, miszerint a bankjegy kibo
* ) Regulation of Currency, p. 85 .
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csátás mesterséges szabályozása által igyekezzünk a jövőre
nézve védeni magunkat a veszélyek ellen : egyfelől vem ve

zetne a kivánt czélhoz, másfelől pedig folöttébb veszélyes
követkczményeket vonhatna maga után.
2. S . A mennyiben

ezen tan tényeken és nem követ

kezteteseken alapul: annyiban kétségbevonhatlannak lát
szik az előttem , – valamint teljes hitelt adok a vidéki ban
károk azon állitásainak is , melyeket rövidre összefoglalva ,
igen tisztán és igen

tontól fentebb közlött

pontosan

tükröz vissza a Mr. Fullar

idézet. Meg vagyok győződve, hogy

azoknak bankjegyeik mennyiségét semmi más körülmények

között nem lehetséges megnövelniök , mint a melyeket
épen előadtak ; s következésképen azt is elbiszem , hogy azon
elmélet, melyet Mr. Fullarton e tényre alapitott : nagy mérv
ben ' helyes, és hogy sokkal közelebb áll ahoz, hogy épen a
teljes igazságot fejezze ki, mint a papirpénzre vonatkozó
elméletek bármely más egyéb alakja .

Az értékpiaczok állapota kétfélére különböztethető
meg ; az egyik az u. n . nyugalmi, a másik pedig a vára
kozásban levő, vagyis a speculativ állapot. Az első az, mi

dőn a kereskedővilág nem

hajlandó valami tekintélyesebb

méryben kiterjeszteni üzletét, midőn a termelő csak a szo

kott mennyiséget termeli, a kereskedő csak a szokott meny
nyiségig vásárol, nem levén reà kilátása, hogy a szokott
mennyiségnél többet egyhamar eladhasson. Ilyenkor üzletét

mindenki csak a rendes mérvben

folytatja, és nem vesz

többet; vagy csupán tőkéje vagy összeköttetései gyarapo .
dásának avagy az árui iránt a közfelvirágzás által előidézett

emelkedésnek megfelelő mérvben növeli azt. Nem gondol

ván üzletüknek valami szokatlan mérvben való kiterjeszté.
sére, a bankárok és másféle pénzkölcsönzőknél sem a ter
melőknek , sem a kereskedőknek nincs szükségök több hi
Stuart Mill. Nemzetgazdaságtan . III.
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telre, mint a mennyit rendesen igénybe szoktak venni, és
minthogy a bankárok csakis a kölcsönüzlet kiterjesztése ál

tal szaporithatják bankjegyeiket : ily körülmények között
tehát csak egyes pillanatokra szoritkozik a bankjegymeny.
nyiség növekedése. Ha az év egy bizonyos szakában a kö

zönség egy részének több fizetni valója van, mint máskor,
vagy ha egyes egyének bizonyos körülmények között külön
előlegekre szorultak :meglehet hogy több bankjegyet fognak
kivánni, és meg is kapják azt ; de ez ép ugy nem marad meg
örökre a forgalomban , mint az angol bank azon jegyei,

melyek minden három hónapban egyszer az osztalékok
fizetésére bocsáttatnak ki; mivel annak , a kinek kielégitésére
e kölcsönzött jegyek fognak szolgálni, nem levén semmi
extra fizetni valója , sem valami különös tartozása : vagy

használatlanul magánál fogja tartani a jegyeket, vagy a
banknál letéteményezi azokat, vagy pedig valamely más
bankártól már azelőtt kölcsönzött előleget törleszt általok,
de semmiesetre nem forditja azokat javak vásárlására ,mint
hogy azon feltevésből indultunk ki, miszerint semmi oly
körülmény nem létezik , mely több áru
mint azelőtt.

vételére birná azt,

Sőt még ha azt tételezzük is fel, miszerint a bankárok
a kölcsönkereslet növekedését mesterségesen is előidézhetik

az által, hogy a pénzpiaczi kamatlábnál olcsóbban kinálják
jegyeiket : ezek még ekkor sem maradhatnak ily esetben
sokáig a forgalomban,mivel a kölcsönző befejezvén azon mü

veletet, a melyre használni kivánta azokat, ez által szükség .
kép mind kibocsátotta azokat kezéből; azon hitelező vagy
kereskedő pedig , a ki megkapta azokat, maga közvetlenül
nem használhatván ez extra bankjegy mennyiséget, szintén
letétbe küldi azokat. Ez esetben tehát az összes forgalmi

jegyek szintén nem szaporithatók a bankárok tetszése sze
rint, mivel a már kibocsátott jegyeken tul kibocsátott ujabb
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mennyiség vagy ismét visszakerül hozzájok, vagy heve
rőben marad a közönség kezei között, és igy szintén nem
eszközölhet áremelkedést.

Van azonban a pénzpiacznak még egy másik állapota
is, a mely épen feltünőleg eltérő az előbbitől, és a melyre
nézve már nem annyira világos, hogy valjon alkalmas-e a

Mr. Tooke és Mr. Fullarton elmélete ; az t. i., à midőn
akár joggal, akár jogtalanul, de azon vélemény van elter
jedve, miszerint egy vagy több fő kereskedelmi czikk való
szinüleg nem

lesz elég a rendes fogyasztásra . Az ily kö

rülmények között az ily czikkek termelésévelvagy pedig el
árusitásával foglalkozó egyének kiterjeszteni kivánják üzle

töket. A termelők vagy szállitók többet óhajtanak az ed
diginél termelni, vagy beszállitani, a nyerészkedők több tő

két kivánnak az ilyféle vállalatokba befektetni, hogy a
remélt áremelkedés folytán annál többet nyerhessenek ; azok
pedig , a kiknek már egy bizonyos mennyiségű készletök

meg van, ujabb kölcsönöket kivánnak felvenni, csakhogy
mennél tovább megtarthassák áruikat. Mindezen különböző
osztályok ilyenkor hajlandók nagyobb mérvben igénybe
venni hitelöket mint máskor szokták , és tagadhatatlan

hogy a bankárok is gyakran tulságosan is hajlandók kielé .
giteni az illetők vágyait. Ugyanilynemű hatással lehet egy
másik körülmény is, a mely szokatlan nagy tőkejövede
lemre nyitván kilátást, ujabb lökést ad az üzleti szellemnek ;

ilyen lehet pld . valamely czikk iránt hirtelen támadt nagy
mérvü külföldi kereslet, vagy legalább az ennek bekövet
keztére való kilátás. Ez történt pld , az amerikai spanyol
tartományoknak az angol kereskedelem előtt felnyiltakor,
valamint az Egyesült Államokkal való kereskedelem mezején

több izben is. Az ily események a kiviteli czikkek árában
emelkedést hajlandók előidézni, és oly mérvü speculatiót

keltenek, a mely habár néha nem

kárhoztatható is, de
22*
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a mennyiben az üzletemberek nagy része többre becsüli az
izgalmakat a nyugodt foglalkozásnál, gyakran könnyelmü.

séggé és veszedelmes jellegüvé lesz. Ily esetben a keres
kedéssel foglalkozó osztályok , (vagy legalább azoknak egy
része,) a szokottnál nagyobb mérvben kivánják hitelöket vá .
sárlási képességük növelésére használni. Ez azon üzleti ál
lapot, a mely, ha végletekbe megy át, utoljára a kereske
delmi criziseknek nevezett visszahatást idézi elő ; és ismere
tes tény, miszerint aligha volt egyetlen ily szédelgési kor
szak is, mely , legalább valamely részében , tekintélyes mérvü

bankjegyszaporodással ve lett volna összeköttetésben .
Erre azonban Mr. Tooke és Mr. Fullarton azt vála
szolják , hogy a forgalom emelkedése nem megelőzni, hanem

követni szokta az áremelkedést, és nem oka, hanem ered
ménye anuak . Továbbá először is azon speculativ vásárlá

sok, melyek folytán az áremelkedés bekövetkezik , nem
bankjegyek , hanem chequek, vagy még inkább rerdes en
egyszerű könyvhitel utján történnek ; másodszor pedig még

ha a bankároktól épen ezen czélra kölcsönzött bank
jegyek által eszközöltetnék is az : e jegyek , miután az illető

czélra felhasználtattak, ha más folyó üzletekre nem szüksé
gesek, ujra letéteménybe kerülnek . E pontra nézve én igy
vélekedem , és ugy a tudományos mint a történelmi oldalról

is egyaránt. bebizonyitottnak tekintem , hogy a speculatio
emelkedési korszakában , és mindaddig mig az csupán a
kereskedők közötti miveletekre szoritkozik , a kibocsátott

bankjegyek száma nem szaporodik valami jelentékenyen,
és semmi befolyással sincs az a speculativ ár-emelkedésekre.
Szerintem azonban ugy látszik , hogy azon esetre, midőn a
speculatio egész a termelőkig harapódzott, már nem lehet

ugyanezt állitani. A termelőknek a kereskedők által speca
latio czéljából adott megrendelések arra birják ezeket, hogy
kiebb terjeszszék üzletöket, és hogy még több előlegért for
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duljanak a bankárokhoz; a mi, ha bankjegyekben adatik
meg : nem oly egyének kezébe kerül, a kik által ismét
letéteményeztetik , hanem részint munkabérek fizetésére, ré
szint aprós bevásárlásokra fordittatik , a mely uton közvet
lenül hat az az áremelkedésre. Ép ezért azt kell hinnem ,

hogy a bankjegyek ilynemü használata rendkivüli befolyással
volt az árak emelkedésére azon időkben , midőn a törvény
által meg volt engedve az egy- és kétfontos jegyek kibo
csátása is. Azonban még ha azt megengedjük is , miszerint

az 5 fontosnál kisebb bankjegyek eltiltása, az által hogy
e miatt azoknak a munkabérfizetésre alkalmaztatása nagy
méry ben meg lőn szoritva, aránylag

jelentéktelenné tette

azoknak az árak emelkedésére való befolyását: van azok
felhasználásának még egy más alakja is, mely a specula
tioknak csak utólsó szakában kezd szerepelni, és a mely
a papirpénz- elmélet mérsékeltebb védőinek fő argumentu
mát képezi. A bankár-kölcsönök ugyanis, habár ritkán ke
restetnek csupán speculatioból való vásárlásokra, de annál
nagyobb mérvben kerestetnek a szerencsétlen speculatorok

által azon czélból, hogy ne kelljen áruikat rosz időben el
vesztegetni. És az ily speculatoroknak az összes kölcsön

vehető tőkeért való versenye, még azokra nézve is drá
gábbá teszi szükség esetén a bankkölcsönt, a kik nem
speculáltak. A speculatio emelkedési és hanyatlási korszaka
között létezik egy időszak mely néha csak hetekre, de
néha hónapokra terjed, s mely a bukás ellen való küzde

lem korszaka. A midőn t. i. a dagály után következni szo
kott apálynak még csak első jelei mutatkoznak : a specu
latorok nem akarnak a hanyatló árak mellett tuladni árui

kon ; ezért tehát kölcsön vett tőkére van szükségük, hogy
csak mindennapi kiadásaikat is fedezhessék. És ez azon

korszak , melyet rendesen a tekintélyesen nagyobbmérvü
bankjegy - kibocsátás jellemez. Azt, hogy ilyenkor a bank
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jegy szaporodás rendszerint bekövetkezik , azt hiszem , senki

sem fogja tagadni, valamint azon másik tényt sem , hogy
a bankjegy- szaporitás a speculativ korszak meghosszabbi
tására hajlandó mivel ez által a speculativ árak egy ideig
még azután is fentarthatókká vannak téve, amidőn külön

ben már ismét alább szállanának azok ; s ezért a nemes
fémek külföldre áramlását, mely a kereskedelmi crizis fej

lődése stádiumának legfőbb jellemző vonása, — tartósabbá
teszi és erősbiti ; mig végre ép e kiáramlás azon veszély
nek teszi ki a bankot, hogy nem fogja teljesithetni azon
kötelezettségét, miszerint jegyeit azonnal érczre váltsa be,
a minek folytán gyorsabban és kérlelhetlenebbül kénytelen

a hitelt megszoritani, mint máskülönben tennie kellene azt,
ha még azután is, midőn már kikerülhetlen volt a bukás,
nem dédelg ette volna a speculatiot ujabb jegymennyiség
kibocsátása által.

3. § . A visszahanyatlás késleltetésének, és utoljára
mégis csak a baj még erősebbé lételének megakadályozása
volt czélja azon tervezetnek is, melyet a jegybankügy sza

bályozására legelőször Lord Overstone, Mr. Norman és Tor
rens ezredes fejtettek ki, és a mely némi csekély változta
tással törvénynyé is lett aztán. *)
* ) Én azt hiszem , méltán állithatom , miszerint az 1844-iki tör
vényczikknek valódi és komoly czélja csupán a kereskedelmi válságok
enyhitése volt. Jól tudom , miszerint annak védői (főleg 1847 óta ) azt
állitják , miszerint annak legfőbb hatása „ a bankjegyek beválthatóságá
nak biztositására “ irányul, de azt hiszem , megbocsátható nekem , ha

annak általam jelzett többféle érdemei között nem fektetek valami na
gyobb súlyt épen csak ezek egyikére. A bankjegyek beválthatósága

biztositva volt, és biztositva maradt volna mindenesetre a régi rendszer
mellett is. A banknak – mint azt Lord Overstone igen helyesen jegyzi
meg bizonyitékaiban, — módjában van, a hitelre gyakorolt elegendőleg
erős nyomás által, a kereskedő közönség rovására mindig megmenteni
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Az eredeti tervezet szerint a forgalomba hozatalra szánt

bankjegyek kibocsátási joga csak egy testületre volt bizandó,
mig ellenben a parliamentben elfogadott alak szerint vala

lamennyi akkor létezett kibocsátónak meg lőn engedve a
szabadalom megtartása , de újabbak nem lettek erre jogo
sithatók még azon esetben sem , ha a létezők valamelyike

felhagyna is a jegykibocsátással, és az angol bank kivételével

mindenikre egy czélzatosan nagyon alacsonyra szabottkibocsá
tási maximum lett megállapitva. Az angol bankra nézve a je
gyek össszes mennyiségét illetőleg nem állapittatottmeg va
lami ily maximum , de igenis a biztosítékokra, vagyis más
szavakkal a kölcsönül adható mennyiségre nézve, mert ez
utóbbi nemű kibocsátmányoknak sohasem

volt szabad egy

bizonyos határt túlhágni, a mely az első alkalommal 14
millióra határoztatott. *) Mindaz, a mi ennnél több kibocsát
magát. Ha az 1844. iki tcz . ez eljárás erőszakosságát kivánja enyhiteni:
ez már magában véve is elegendő jogczim annak méltányolhatására. E

mellett, ha oly mérvű rosz igazgatást tételezhetünk fel a bank részéről,
mely miatt – ha e tez, nem léteznék, – veszélyeztetve volna a jegyek
beválthatóságának állandósága : akkor ugyanily mérvű, vagy valamivel

kevésbbé rosz igazgatás e t. cz. mellett is elegendő volna arra, hogy a
bankosztályban a fizetés beszüntetése idéztessék elő , - egy oly ese
mény , a mely a két osztálynak egymástól való erőszakos elkülönitése
folytán sokkal könnyebben bekövetkezhetik , mint azelőtt, és a mely
valószinüleg valamennyi londoni magánbank fizetésbeszüntetését ismaga
után vonná, sőt úgy lehet, hogy még az állampapirok után járó oszta
lék ki nem fizetését is, és sokkal nagyobbmérvű közvetlen zavart idézne

elő ,mint a minő a bankjegyek beváltásának ideiglenes megtagadása lenne ;

a mennyiben azért, hogy a bank a letétek kifizetését ujra megkezd
hesse, egyetlen kormány sem haboznék egy pillanatig is, annak – ha
az 1844. t. cz. felfüggesztése nem elegendőnek mutatkoznék , — jegybe
váltási kötelezettségét felfüggeszteni.
*) E határnak túlhágása csak oly esetekre van megengedve fel.
tételesen , a midőn valamely vidéki bankkal kötött egyezségnél fogva,
ennek jegykibocsátása beszüntetvén, azokat az angol bank jegyei he
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tatik , érczpénzzel beváltandó, a melyet a bank a pénzver

dei értéknél valamivel olcsóbban, bármily mennyiségben is
mindig köteles bevenni, saját jegyeit adván azokért cse
rébe. A 14 milliónyi határon túl eső jegyek kibocsátására

nézve tehát a bank csupán passiv szerepet játszik , csupán
azon kényszerű kötelességet teljesítve, hogy 3 font aranyért
3 font 17 shilling és 9 peirc értékű jegyet ad , 3 font ara
nyat pedig 3 font, 17 sb. és 101/2 pence

értékű jegyért,

- bárki iránt és bármikor is teljesíteni tartozván ezen köte
lességét.

Mindezen intézkedéseknek az volt a czélja, hogy a bank
jegyek úgy a mennyiség, mint az idő tekintetében is töké.

letesen ugyanazon arányban ingadozzanak, mint a tisztán
érczpénz- forgalommal történnék az . És minthogy mindeddig
a nemes fémek képezték azon åruczikket, mely az értékre

befolyással biró mindenféle körülmények között leginkább
megközelitette azon változatlanságot, mely valamely áru
czikknek csereeszközül elfogadhatásához szükséges : ugy lát
szik , miszerint azon véleményben vannak az emberek , hogy

az 1844 -iki cz. t. kitünősége teljesen be van bizonyitva az
által, ha a bankjegykibocsátás, ennek befolyása alatt, úgy
a mennyiség, mint ebből következőleg az érték tekinteté

ben is teljesen összevág azon változatokkal, melyek az egé.
szen érczforgalmi eszközök mellett is megtörténnének .

;

E törvényczikk védőivel egyetértőleg annak minden

értelmes ellenzője szintén elismeri, miszerint a nemes fémek
bármely helyettesitőjének lényeges kelléke az, hogy annak
állandó értéke teljesen megegyezzen az érczpénzével. És ezek
lyettesitik , de a növekedés még ez esetben is az igy helyettesitett vi.
déki bankjegyek összegének csak 2/3-adáig emelkedhetik . Mindezek
folytán azon összeg, a melyet az angol banknak szabadságában áll ér
tékpapirokra kibocsátani: jelenleg ( 1865) valamivel kevesebb 14 és fél.
milliónál.
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azt állítják , hogy mindaddig , a mig az előmutató kivána

tára érezre beváltható az, valóban igy is van az. Midőn
azonban az érczpénz vagy bármely másféle pénznem értéké
ról beszélünk, mindig két szempontot kell ; figyelembe ven
nünk , t. i. az állandó vagyis átlagos értéket és ennek in
gadozásait. Az érczpénz állandó értéke az, melyhez a papir

pénz értékének alkalmazkodnia kell; mig ellenben azt, hugy
annak ingadozásaihoz is alkalmazkodjék az: semmilátható ok
nem kivánja . Ez alkalmazkodás egyetlen czélja csak az ér
ték állandósítása , és az ingadozásokat illetőleg csupán annyi
kívánatos, hogy a lehetőleg kicsinyek legyenek azok . A

pénzérték ingadozása azonban — akár aranyó, akár papir
pénz legyen használatban, – nem annak mennyiségétől,
hanem a hitel kiterjesztésétől és összébbszorításától függ. Ha

tehát azt akarjuk kitalálni, hogy miféle pénz fogja a nemes
fémek állandó értékét leginkább megközeliteni: azt kell ki
találnunk , hogy miféle pénz az, mely mellett a hitel inga
dozásai a legkevésbbé gyakoriak , és a legkevésbbé csa
pongnak a szélsőségekbe. Most tehát épen az a kérdés el

döntendő, hogy valjon e czélt az érczpénz által (és követ
kezéskép a mennyiségileg ennek teljesen megfelelő papir
pénz által) lehet- e legjobban elérni? Ha bebizonyitható volna,
miszerint az oly papirpénz, mely mennyiségét tekintve min :

denben az érczpénz ingadozásait követi, rombolóbb hitelvál.
ságokra vezetne, mint egy másik olyan , mely nem tartaná
magát szigorúan ezen szabályhoz : ebből az következnék,
hogy azon pénznem , mely mennyiségérenézve legközelebb áll
az érczpénzhez : nem ugyanaz , mely értékére nézve is leg .

inkább megközeliti azt, vagyis annak állandó értékét, – mi.

vel tulajdonkép csupán csak erre van szükség .
De lássuk már most, hogy valjon valósággal igy van - e

az vagy sem ? És pedig először is vizsgáljuk meg, hogy
valjon el lehet-e érni e törvényczikkel azon gyakorlati ered
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ményeket, melyeket főként ennek szoktak tulajdonítani
annak mérsékeltebb védői, – hogy t. i. előbb , kevesebb arany

kiáramlás árán, következőleg szelidebb és fokozatosabb
módon akasztja meg a hitel speculativ kiterjesztését. Én azt
hiszem , el kell ismernünk , miszerint egy bizonyos mérvben
sikerül is azzal e czélt elérni.
Jól tudom , hogy miket lehet e nézet ellen – és pedig

elég alapossággal — felhozni. Azt lehet t. i. állitani,hogy ha
egyszer már elkövetkezett azon idő, a midőn a bankok
újabb előlegekért zaklattatnak , hogy a speculatorok kötele

zettségeiknek eleget tehessenek : a bankjegy kibocsátási jog

megszorítása nem fogja megakadályozni a bankot, ha más
különben hajlandó reá, az előlegek kiszolgáltatásában, mert
még mindig megmaradnak letéteik , segélyforrásul a bankári

óvatosság által megszabott határokon túlterjedő kölcsönökre;
továbbá, hogyha még megtagadnák is e kölcs önöket, ezzel
csak annyit érnének el, hogy magok e letétek vétetnének

vissza tőlük a letéteményezők szükségeinek fedezésére , a mi
ép azt eszközölné,mintha ugyanannyi bankjegy és érczpénz
kerülne a közönség kezei közé, a mennyivel a kölcsön ki

szolgáltatása esetén a bankjegyek összege növekedett volna.
És ez valóban igy is van, s elegendő feleletül szolgálhat
mindazoknak , kik azon véleményben vannak , miszerint a
szerencsétlen speculatiók megmentésére nyujtott bankelőle
gek főként azért kárhoztatandók , mivel a bankjegy -mennyi
ség növekedik általok'; holott az, a miért valóban kárhoz
tatandók, csakis a bitel kiterjesztése , Ha a bankok , ahelyett

hogy előlegeiket növelik , a letéteket hagynák kivonulni
szekrényeikből : ezáltal a forgalmi jegyek mennyisége leg .
alább rövid időre ugyanannyival növekednék , de a köl

csönök összege nem szaporodnék ép akkor, midőn azok
leszállítására van szükség.
Ha ellenben előlegeit nem bankjegyek alakjában, ha
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nem a pála letéteményezett összegekből nyujtja : ez már
kevésbbé veszélyes ; mert a tulajdonképeni letétek meghatá

rozott és kimerithető mennyiségek , mig a bankjegyek vég
telenségig szaporithatók, és miután visszatérültek, ujra ki

bocsáthatók. A bankoknak, bár mennyire akarják is növelni
kötelezettségeiket, kétségkivül hatalmukban áll névleges
letéteikből ép ugy végtelenségig terjedő alapokat hozni
létre, a mint jegykibocsátásuk növekedik ; mert e czélból
csupán könyvhitel alakjában kell megujitani előlegeiket,
mivel ez uton saját tartozásaik letétekké válnak , s azon pénz,

mely iránt fizetési kötelezettséget vállaltak, oly alappá lesz,
melyre ismét bankutalványokat bocsáthatnak ki, a mely
utalványok , ha vissza kerülnek , (akár ugyanazon banknál,

akár a claring-houseban

szintén beválthatók a nélkül,

hogy bankjegyek használtatnának e müvelethez, csupán a

tartozás vezettetvén át egyik számláról a másikra . És azt
hiszem , hogy főképen ezen utat szokták követni, midőn a

speculatio idején tulságos mérvben kiterjesztik a hitelt. Az
azonban nem valószinü, hogy a bankok

akkor is ugy jár

nának el, midőn az áram vissza felé kezd fordulni, és hogy

még akkor is, midőn már a letétek kezdenek kivonulni
kezeik közül, hajlandók volnának oly letéti számlákat te
remteni,melyek valóságos letétek helyett csak saját kötelezett
ségeiket képviselik . A bankjegyekre nézve azonban a ta
pasztalás azt mutatja, hogy a hitel kiterjesztése ez uton
még azután is sokáig folyik , midőn a visszahatás a tulspe
culatio miatt már megkezdődött.

A midőn azonban a hanyatlás feltartóztatására már e
módszer is használhatatlanná lett, s csupán a letét és könyv

hitel maradt még fenn egyetlen segélyforrásul az ilyenféle
előlegek eszközlésére : a kamatláb csak ritkán és csak rö

vid időre, akadályozható meg abban, hogy feljebb ne emel
kedjék , miután már a tulspeculatio folytán bekövetkezett
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zavarok érezhetőkkékezdtek lenni. Mert a bank is kényte
len levén

fizetésképesség fentartása végett előlegeit meg

szoritani, midőn azt tapasztalja , hogy a letétek mindinkább
kezdenek cassáiból kivonulni, a hiányt pedig nem pótol

hatja saját jegyeivel: ez még inkább sietteti a kamatláb
emelkedését ; ugy hogy e miatt azok, kik speculatiora vásá
roltak , előbb kénytelenek alávetni magokat az áruik ilyen
kori eladásából származó azon veszteségnek , mely utóljára
sem volna elkerülhető , s az árak hanyatlása, és az általá
nos hitel tönkrejutása csakhamar bekövetkezik.

De, hogy a crizis ily módon hamarább bekövetkezé .
sének csillapitó hatását illően felfoghassuk : lássuk köze
lebbről a deroutot közvetlenül megelőző korszak jellemző
vonásának t. i. az arany kiáramlásának természetét és ha
tásait. A speculativ hitelkiterjesztés által előidézett áremel

kedés, még ha bankjegyek nem

szerepeltek is még e já

téknál: ha eléggé hosszu ideig tart, nem kevesebb hatással

van a váltó árfolyam megváltoztatására, mintha bankjegyek
által eszközöltetett volna az. A midőn pedig a váltó árfo
lyam ezen okból ellenünk fordult, az csak ugy fordítható
vissza, és az arany kiáramlása csak ugy akasztható meg ,
ha vagy az árak esnek , vagy pedig a kamatláb emelkedik .

Az árak csökkenése az által akasztja meg az arany ki
áramlását, hogy épen azon okot szünteti meg , mely azt elő
idézte , mivel e miatt az árúk még a már lejárt adósságok
kiegyenlítésére is előnyösebb fizetési eszközzé lesznek mint
az arany. A kamatláb emelkedése, és ennek folytán az ér

tékpapirok árcsökkenése még gyorsabban segit ugyanezen
czélra ; mivel ez arra birja a külföldieket, hogy a helyett,

miszerint az őket illető aranyat kivinnék az országból, ott
hagyják azt beruházások végett, sőt még többet küldjenek
hozzá, hogy a magas kamatlábat annál inkább

élvezhes

sék , – a mint hogy az arany kiáramlás megakasztásának
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ez utóbbi módjára nézve egészen feltünő például szolgálhat,
az 1847- ik

év. Mindaddig azonban , mig e két eset közül

valamelyik be nem következik , - a mig t. i. vagy az árak

alább nem szállanak, vagy pedig a kamatláb feljebb
nem emelkedik : semmi sincs, a mi megakaszthatná vagy
csak mérsékelhetné is az arany kiáramlását. Már pedig

mindaddig , mig a bankár-előlegek által a tulságosan kiter
jesztett hitel tovább is fentartatik : sem az árak alább nem
szállanak , sem a kamatláb feljebb nem emelkedik .
Eléggé ismeretes tény, miszerint

valahányszor

az

arany-kiáramlás megkezdődik : ennek mindig a bankjegyek
kevesbedése lesz első következménye, még ha nem szapo
rodott is azelőtt azok mennyisége, mivel a kivitelre szük

séges aranyat mindig az angolbank ból kapják annak jegyei
ért cserébe. Az 1844-diki törvényt megelőzött rendszer sze
rint azonban az angolbank, - , a többi más bankokkal
együtt, – azon ujabb hitelekért való zaklatásnak levén ki

téve, mely igen jellemző az ily korszakokban : azon jegye
ket, melyeket csak az imént kaptak az érczpénzért vissza

cserébe, ujra kibocsátottak , és gyakran kibocsátottak ismét
a forgalomba. Kétségkivül igen nagy tévedés volna azt fel

tételezni, miszerint ez ujra kibocsátás veszélyessége főleg
abban rejlett, hogy ez által megakad ályoztatott a forgalmi

jegyek mennyiségének' apasztása , habár ez eljárás tagadha
tatlanul ép oly veszélyes volt is a mint csak valaha gondol

ták azt; mert mindaddig , mig az ujra kibocsátással fel nem
hagytak : az arany kiáramlása sem szünhetett meg, mivel
mig ily előlegeket lehetett kapni, sem az árak alább nem

szállottak, sem a kamatláb felebb nem emelkedett. A meny.
nyiben az árak a bankjegyek szaporodása nélkül emelked
tek : annyiban azok apasztása nékül is alászállhatnak , de a

mennyiben

a hitelkiterjesztés

következtében emelkedtek :

annyiban csak a hitel-megszoritás folytán szállhatnak alá .
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Mindaddig tehát, mig az angolbank és a többi bankok foly
tatták emlitett eljárásukat: az arany kivonulásának is foly

tatódnia kellett, mig , csak annyira le nem apadt az az
angol bankban, miszerint az, ha azon veszélynek nem akarta

kitenni magát, hogy fizetéseit talán nem

sokára be kell

szüntetnie : a leszámitolást oly hirtelen és oly nagy méryben
volt kénytelen összébb szoritani, hogy ez által a kamatláb

sokkal nagyobb változást idézett elő, az egyes egyéneknek
sokkal több zavart és veszteséget okozott, és az ország
rendes hiteléből sokkal nagyobb mennyiséget semmisitett

meg, mint a mennyire valósággal szükség lett volna .
Elismerem , hogy a bank az emlitett bajokat és pedig

nagy mértékben csupán letétei által is előidézheti, (a mint az
1847-iki tapasztalás meg is mutatta azt azoknak , kik az
előtt nem

vették azt észre), mert ezek

segélyével akkor

folytathatja , sőt növelheti leszámítolásait és előlegeit, midőn
meg kellene azokatszoritania, aminek ugyanaz a végeredménye,
hogy ez esetben is szigorubb és hirtelenebb lesz a deroute,

mintsem szükséges volna. Azonban az is tagadhatatlan,
hogy ugyanazon bankok , melyek depositumaikkal ily téve
dést követnek el: még nagyobb mérvben belekeverednének

a bajba, ha mind jegyeik , mind letéteményeik utján egy
aránt szabadságukban állana kölcsöneik számát növelni. És
kénytelen vagyok bevallani,miszerint azon tény, hogy e ban
kok jegyeik mennyiségének növelésében korlátolva vannak :
valósággal akadályul szolgál azon kölcsönök megadhatásánál,
melyek feltartóztatnák a speculativ-áramlat visszafordaltát,

hogy aztán annál rohamosabb befolyása legyen annak ; és
ha az 1844- iki bank -actát sokan csupán azért kárhoztatják ,

hogy csupán oly időben szolgál a hitel előtt akadályul, a
midőn ennek épen könnyitésére van szükség : akkor e kár
hoztatás valósággal dicséret, mivel tehát e szerint ép akkor

jelenik meg ezen akadály, a midőn nagy jótéteménynek
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tekinthető az. Csupán e szempontból tekintve tehát, azt hi

szem , az uj rendszer tagadhatatlanul javitmány a régihez
képest.
4 . Ş. Bármint legyen is azonban, annyi bizonyosnak
látszik előttem , miszerint ezen előnyök - - barminő becset

talajdonitunk is azoknak, – még nagyobb hátrányok árán

lettek megvásárolva.
Igy pl. először is , habár a bankhitel nagymérvü ki
terjesztése felettébb veszedelmes is akkor, midőn már az
általános bitel ugy is túltengett állapotban levén , csak
arra szolgálhat, hogy a deroutot késleltesse és sulyositsa :
megforditva akkor, mikor már a derout megkezdődött,
és a hitel a helyett, hogy túlbőségben volna, kétségbeej
tően megfogyatkozott: felettébb üdvös eljárás, mert ez ujabb
bank -előlegek , nemhogy a rendes folyó hitelt növelnék ,
hanem csupán azon másféle hitel egy részének helyettesité

sére szolgálnak , melyek ilyenkor oly hirtelen megsemmisül
nek . Az angol bank , — habár 1844-et megelőzőleg többször
vádoltaték is azzal, hogy a kereskedelmi válságok pusztitó

erejét még inkább növelte az által, hogy a hitel leszállását
késleltette , és mikor annak mégis be kellett következni, ha
tását még erősebbé tette : — megforditva magának a válság
nak ideje alatt megbecsülhetlen szolgálatokat tett az által,

hogy ép oly időben volt kész a különben fizetésképes czé
geknek előlegeket nyujtani, a midőn minden másféle papir ,

sőt csaknem az összes kereskedelmi hitel is aránylag igen
keveset érővé lett. Különösen feltünő volt e szolgálat az

1825 /6 -iki crizis alkalmával, a mely valószinüleg a legerő .
sebb volt valamennyi között, a midőn a bank u . n . for
galmi jegyeit több millióval ) szaporitotta , azon kereskedő

czégeknek nyujtott előlegek alakjában, melyeknek végleges
fizetési képessége iránt semmi kétség nem

foroghatott fel,
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s a mely előlegeket, ha kénytelen lett volna megtagadni:
a crizis valószinüleg sokkal többet elpusztitott volna
mint igy.

Helyesen jegyzi meg Mr. Fullarton, hogy ha a bank
ily körülmények között megengedhetőnek tart ily eljárást,

megengedhetőnek kell azt tartania a bankjegykibocsátás al
kalmazása mellett is, mivel csupá a nbankjegyek szolgálhatnak

a gyakorlatban arra eszközül, hogy a bank oda kölcsönöz
hesse valakinek a maga hitelét. Ez ilyenkor kibocsátott jegyek

ugy sincsenek a forgalomnak szánva, s valóban nem is
jutnak be a forgalomba, mert most sincs a forgalmi je
gyekre nagyobb szükség, mint az előtt volt, - hanem ép ellen
kezőleg az árak gyors hanyatlása, a minek a felvett eset
ben szintén be kell következni, szükségkép a forgalmi
jegyek keresletét is csökkenteni fogja . E jegyek tehát le

tétek alakjában, vagy azonnal ismét visszakerülnének az
angol bankhoz vagy a londoni magán bankárok kezeiben
gyülnének össze, vagy pedig vidéki üzlettársaiknak küldet
nének el általok , vagy végezetre, valamely más tőkepénzes
tartóztatná magánál őket, a ki a megelőző korszak izgal

maiban annyi kötelezettséget vállalt magára, a mennyinek

a hirtelen fordulatnál nem

sok kilátása van teljesen meg

felelhetni. Ily körülmények

esetén , minden oly üzletember,

a ki nem csak a saját vagyonát használta fel, hanem mások
pénzét is bevette üzletébe, védelmi állásba igyekszik he

lyeznimagát, és minden törekvése oda irányul, hogy a le
hetőségig biztositsa magát, a mely czélt pedig ilyenkor semmi
más által nem

lehet sikeresebben elérni, mint ha a lehető

legtöbb tartalékot gyüjt össze a törvényes fizetési eszközül
elfogadva levő papirokból. Magok ez ilyenkor kibocsátott ,

bankjegyek tehát sohasem jutnak el egészen a termény
piaczig , és ha ezeknek egyáltalában van valami befolyásuk

az árcsökkenés késleltetésére (vagy a mint én mondanám :
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mérséklésére), az legkevésbbé sem a valóságos árúkereslet
nek ez által való előmozditása, vagyis a fogyasztóknak

arra képesitése folytán történik , hogy többet vásárolhassa
nak saját czéljaikra, és igy még tovább is élénkitőleg has

sanak a kereskedelemre : hanem egy egészen ellen
kező tény előidézésének köszönhető , mivel az előlegek
által az árúk birtokosai tovább is képesek visszatartani
árúikat, és igy megakasztva a forgalmat, mérséklik az árú

fogyasztást.“
Az, hogy a hitelnek , a túlságos bizalom után követ

kezni szokott túlságos bizalmatlanság idején , és igy tehát
épen a

legillőbb időben

ily módon

segély nyujtassék :

összefér az uj rendszer alapelvével is, mivel a hitel rendki
vüli megszaporitása és az árak csökkenése mulhatlanul az
arany visszahuzódását vonja maga után ; az új rendszer
alapelve pedig az, hogy a bankjegy mennyiség növekedése

mindazon esetekben megengedendő, sőt előmozditandó, a
midőn különben a forgalomban levő érczpénz-mennyiség
fogna szaporodni ; mig ellenben maga a baj, melyet az uj
bank -törvény ez alapelve szintén előmozditani látszik , más

felől ezen esetre vonatkozó intézkedései által meg van aka

dályozva, mivel az ujabb bankjegy - kibocsátás mindaddig
nincs megengedve, mig csak az arany visszafolyása való
sággal meg nem kezdődött, a mi viszont sohasem történik

addig ,mig a crizis legveszedelmesebb része egészen le nem folyt,
és az annak következtében beállott veszteségek és bukások
már csaknem

teljesen ki nem elégitettek . E rendszer gépe

zete ugy van megalkotva, hogy azon szert, melyet e rend
szer elmélete épen a legalkalmasabb gyógyszerűl jelel ki:
egész addig vissza tartogatja, a mig többféle czélra nagyon
későn érkezik az.* )
* ) Igaz, hogy a bankot semmi sem

akadályozza abban, hogy

letéteit, – melyek ép ilyenkor valószinüleg szokatlan nagy mennyiségre
Stuart Mill. Nemzetgazdaságtan. III.
23

354

III . KÖNYV . XXIV . FEJEZET.

Annyira elodázhatlan hivatása a bankoknak a keres
delmi hitelen a tulságos speculatio és ennek visszahatása
által ütött rések helyrepótlása , hogy könnyen belátható ,
miszerint ha az 1844 -iki bank -acta el nem törőltetett volna ,
ennek rendeleteit mint 1847-ben , ugy minden más na

gyobbszerü kereskedelmi válság idején is azonnal felkellett
volna függeszteni, a mint a crizis valóban és teljes mérték
ben megjelent.*) És ha csak ez volna a baj, nem épen kivi
hetetlen volna, hogy a bank -acta e megszoritásai, mint a
crizisek megakadályozásának egyik módja fenntartatván ,

szükség esetén a körülményeknek megfelelőleg tagittatnának
azok. De e kivül még más, és pedig sokkal alaposabb és
általánosabb ellenvetést is hoznak fel az uj rendszer ellen .

A bank-acta t. i. azon elméletre levén alapítva, hogy
a bankjegyek mennyisége mindenkor az érezpénzmennyi
ségének megfelelő legyen : valósággal oly intézkedéseket is
tartalmaz, hogy az arany kiáramlása esetén a "bankjegyek
mennyisége is megfelelő mérvben apasztassék ; vagyis más
szavakkal: hogy az érczpénz kivitele esetében ez valósággal
a forgalomból vonassék ki, – azon vélemény levén elfogadva ,
hogy ha csupán érczpénz volna a forgalomban, valósággal

igy is történnék ez . Ezen elmélet, és az ebből folyó gya
fognak emelkedni, – mivel ilyenkormindenki csak a bankba kivánja le
tenni pénzét , hogy bármikorra rendelkezésére álljon az, – az előlege
zési üzlet növelésére ne használhassa : de viszont az 1847 -ki tapasztalás

azt is eléggé kimutatta , hogy a letétek ilyenkor nem mindig elegendők
e czélra, mivel az említett évben a bank minden rendelkezésére álló

eszközt felhasznált, csakhogy a kereskedelmen segithessen , de mind
ezzel nem

volt képes a rémületet csillapítani, a mely ellenben rögtön

megszünt, midőn a kormány elhatározta , ideiglenesen felfüggeszteni a
bank -actát.

* ) E nézetet csakhamar igazolta az 1867-ki kereskedelmi válság
is, a midőn a kormány saját felelősségére ismét kénytelen volt felfüg
geszteni a bank -acta idevonatkozó szabályzatait.
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korlati mindenféle intézkedések azonban csupán azon esetre

illenek, a midőn az arany kiáramlása a túlságos hitel- és
bankjegy-kibocsátás folytán keletkezett áremelkedésből szár

mazik ; s e kivül semmi más esetre nem

alkalmazha

tók azok .
Azon esetben, ha az arany kiáramlása csak azon hosz
tiineménysor
utolsó tagját képezi, mely vagy a pénz
szú
megszaporodásából vagy pedig a hitel olynemű kiterjeszté

séből származik , mely az árakra gyakorolt hatását illetőleg,
a pénz megszaporodásával egyenértékü : méltán feltehető,
hogy ha csupán érczpénz volna a forgalomban, a külföldi

fizetésre használt aranymennyiség egészen magából a forga
lomból vonatnék el; mivel az ilynemű kiáramlásnak termé.

• szetszerüleg nem levén egy bizonyos előre megállapítható
határa : szükségkép mindaddig folytatódnék az, mig csak
a hitel és pénzmennyiség kellő fokra le nem apadna.
A nemes fémek kivitele azonban gyakran nem a pénzre és
hitelre befolyással biró körülményekből, hanem csupán vagy
az árúpiacz bizonyos állapotából, vagy pedig némely más
nem kereskedelmi jellegű tényezőkből származott és csak szo.
katlan nagymérvii külföldi fizetések folytán válik szükségessé.

E tényezők közzé számítandók azon nagy horderejű köriil
mények is, a melyek közül mindenikre több izben mutathat
fel az utóbbi 50 év alatt az angol történelem

példákat.

Ilyenek t. i. először a kormány által vagy hadi, vagy politikai

czélból külföldön teljesitett rendkivüli kiadások, mint pl. a
minők a franczia forradalom alatt, vagy pedig az Oroszor
szág ellen viselt utóbbi hadjárat idején történtek ; másodszor

a tőkének külföldi beruházásokra való nagymérvű kivonu
· lása , mint pl. azon kölcsönök és bányamiveletek, melyek
egyrészben szintén okai voltak az 1825 -ki crizisnek , és azon

americai speculatiók, melyek az 1839-kiválság legfőbb meg
indói voltak ; harmadszor az azon országokban való l'osz
23*
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termés, melyek valamely jelentékenyebb ipar nyers anya
gait szolgáltatják , mint pl. az amerikai gyapottermés, mely
1847 -ben arra kényszeritette Angliát hogy – magas árakon
kellvén megszereznie ez anyagokat, – szokatlan nagy kötele
zettségeket vállaljon magára ; negyedszer a belföldi rosz

aratás, és ennek következtében nagy mérvü élelmiszer be
hozatal, a mire az 1846 - és 47-ki évek szolgáltattak azelőtt
soha nem ismert példákat.
Ha csupán csak érczpénz ſvolna a forgalomban : sem
nem szükséges, sem nem valószinü, hogy az arany és ezüst
a fentebbi czélokból való kivitelre az emlitett esetek bár

melyikében is egészen a forgalomból vétessék ; hanem

sőt

inkább azon kincshalmazokból kerül az ki, a melyek az
érczpénz használat mellett mindig nagy mennyiségben lé
teznek , – és pedig a mivelt államokban bankletétek alakjá
ban , a miveletlenekben pedig azon egyeseknél, a kiknek
alkalmuk van összegyüjteni ilyet. Mr. Tooke „ Inquiry into
the Currency Principle " czimű munkájában emliti már ezep

tényt, azonban mégis Mr. Fullarton az, kinek ennek köze
lebbi teljes felvilágositását köszönhetni. Minthogy nincs róla
tudomásom , hogy a pénz- elmélet e részét valaki más, csak

megközelitő terjedelemben is, fejtegette volna : azért némileg
bővebben fogok idézni e kitünő értekezésekből.

.

„ A ki hosszabb ideig élt valamelyik ázsiai ta rtomány
ban, a hol a kincsgyüjtés sokkal nagyobb mérvben üzetik
az összes létező vagyonhoz képest, és a hol e szokás a

számos szomoru csalódásokat tárgyaló hagyományok által
sokkal mélyebben van meggyökereztetve a nép erkölcseiben ,
mint bármely más európai állam népénél, és a ki saját
személyes tapasztalataiból ismeri a társadalom ezen állapo- •

tát, – kétségkivül számtalan esetre fog emlékezni, a midőn
egyes pénzügyi kalamitások idején , vagy a magas kamat
csábingerének engedve, vagy pedig a köznyomor enyhitésére,
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egyesek kasszáiból nagymennyiségű érczpénz került elő ;

valamint másfelől oly esetekre is fog emlékezni, a midőn
azon indok megszüntével, mely napfényre csalta a rég rej
tegetett kincseket, ismét ugyan oly hirtelenséggel eltüntek

azok , a mint megjelentek. Az oly országokban, melyek már
polgárosúltabbak és vagyonosabbak ez ázsiai tartományok .

nál, és a melyekben senkinek sem kell attól félni, hogy a
vagyonosság kimutatása által magára vonja a hatalom ke

zelőinek kincsvágyát, de a hol az árucsere még csaknem
kivétel nélkül érczpénz segitségével történik , mint pl. az
európai continens legtöbb kereskedő államánál : a nemes
fémek felhalmozására késztő indokok már sokkal kevésbbé
képesek hatni, mint az ázsiai tartományok legnagyobb ré
szében ; minthogy azonban a tőkegyüjtési képesség ezek

ben sokkal szélesebben el van terjedve : maga az összegyüj.
tött kincs absolute valószinüleg mégis nagyobb lesz a nép
séghez képest.* ) Azon államokban, melyek ellenséges betö
réseknek vannak kitéve, vagy a melyeknek társadalmi ál.

lapotuk még kétes és bizonytalan : valóban igen erős indok
is szól e mellett , azon nemzeteknél pedig , melyek ugy a
külföldön mint saját hazájukban is terjedelmes kereskedel

met folytatnak , de a nélkül, hogy valamely pénzt helyette

sitő bankintézmény részéről valami tekintélyesebb segélyben
részesülnének : a fizetések rendesen megtörténhetésére szük .

séges arany- és ezüst-tartalék múlhatlanúl jó részét fogja
képezni a forgalomban levő pénznek , – de a melynek mennyi
ségét bajosan lehetne meghatározni.
* ) Kétségbevonhatlan tények alapján állithatjuk, miszerint azon
pénzhalmazok , melyek gyakran igen régi időkből származva, mindenkor

feltalálhatók a franczia parasztságnál, minden képzelhető összeget sok
kal túlhaladnak ; sőt az utóbbi időkben kiderült, miszerint még oly
szegény országban is mint Irland, látható vagyonukhoz képest, arányta
lanúl sok pénz van néha felhalmozva a kis gazdáknál.
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„ Angliában, hol a bankügy már annyira ki van

fejlődve, és oly terjedelemmel bir, mint sehol másutt Euró
pában, és az érczpénz használata az aprós vásárlások és
külföldre teljesitendő fizetések kivételével csaknem egészen

kiszorult a forgalomból: csaknem semmi indok sem létezik

többé az egyes magánosoknál való pénz felhalmozásra , és
minden pénzkészlet a bankokba, vagyis jobban mondva az
angol bankba vándorolhat. Francziaországban ellenben, hol
a bankjegyforgalom aránylag még nem

ily nagy mérvü : a

használatban levő arany és ezüstpénz összes mennyisége a
legujabb tekintélyek becslése szerint 120 millió font sterling ;

s tekintve a körülményeket, ez óriés összeg épen nem lát
szik valószinütlennek , mivel sok ok szól a mellett, hogy
ennek nagy része, sőt alkalmasint több mint fele magáno.

soknál van elrejtve. Ha ugyanis egy 1000 francos váltót mutat
nak be egy franccia bankárnál, kifizetés végett : az rende

sen lepecsételt zacskóban hozza elő biztos rejtekeiből az e
czélra szükséges ezüst pénzt; és nemcsak a bankár, hanem

bármely kereskedő- vagy üzletember is kénytelen annyi
készletet tartani mindig magánál, a mennyi nemcsak rendes
mindennapi kiadásai fedezésére , hanem akármely váratlan

követelés kielégitésére is elegendő legyen . Hogy ezen egye
sek kezei között levő számtalan tartaléktőkék alakjában le

téteményezett készpénzmennyiség nemcsak Francziaország
ban , hanem azon többi enrópai államokban is,

melyekbe

a bankintézmény még vagy épen nem , vagy pedig csak
igen hiányosan van bevezetve, – nemcsak hogy roppant

összegre megy, hanem oly óriás terjedelmű,miszerint belőle
nagy összegeket lehet kivenni, s egyik országból a másik ba

szállitani a nélkül, hogy e mivelet az árakra valami észre .
vehető vagy talán zavaró hatással volna : arra nézve fel

tünő bizonyitékaink vannak " ; ilyen pl. a többek között az,
hogy „ több európaihatalmaknak (mint pl. Ausztria , Orosz- és
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Poroszország, Svėdhon és Dánia ) is sikerült azon egyszerre
inditott kölcsön-miveleteket keresztülvinni, melyek által
részint kincstáraikat kivánták megtölteni, részint pedig a

háborúkra történt kiádások miatt becsevesztett papirpénzt
óhajtották legalább egy részben érczczel helyettesiteni, - és
pedig ez egész eljárás azon időre esvén , a midőn az egész
világon feltalálható nemes fémkészlet Angliának hasonló tö
rekvései által megelőzőleg már nagy mérvben ki volt me
ritve. . . . . Ez igy összetalálkozó kölcsönmiveletek kétség .

kivül felettébb nagymérvüek voltak, és mégis a nélkül meg.
történtek , hogy a kereskedelemre vagy a közjólétre valami
észrevehető nyomást gyakoroltak volna, vagy pedig a váltó
árfolyam némi ideiglenes megzavarásán kivül bárminemű

hatással lettek volna, ugy hogy kétségkivül a háború fo
lyama alatt egyeseknél összegyült kincsek voltak mind az
arany és ezüst kölcsönök főforrásai. És azt hiszem , misze.

rint a felesleges érezpénz e roppant bőségét látva, —
melynek folyvást meglétele e szerint kétségbe vonhatlan, és
a mely , habár egy ideig elrejtve használatlanul hever is,

mindig kész activitásba lépni, mihelyt elegendő indok van
reá, - mindenki kénytelen elismerni, hogy még ha a
bányák évekig be lennének is zárva, és ha ezzel együtt a
nemes fémek termelése hosszú ideig szünetelni fogna is : e
fémek csere értékében mindez nem volna képes valami ész

revehető változást előidézni.“
S mindezeket a bankjegy elméletre és annak védőire

alkalmazva, Mr. Fullarton igy folytatja tovább : „ De néme

lyek

azt gondolhatnák, miszerint ezek azon feltevésbőf

indulnak ki, miszerint mindazon arany, mely egy kizárólag
érczpénzt használó országból lassanként kiszivárog , aprán
* ) Fullarton On the Regulation of Currencies p .
71 – 74.
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ként a vásárokon és piaczokon, vagy pedig a kiskereskedők
asztalain gyüjtettek össze ; mert ezek soha még csak nem
is czéloznak reá, hogy a nemes fémek talán egyes halma
zokba összegyűjtve létezhetnek , habár a nemzetközi fizetések

a forgalmi jegyül érczpénzt használó országok között egé
szen ezen kincshalmazoktól függenek , mig ellenben ugyan
ezeknek az árakra való befolyása még a

bankjegy -elmélet

szerint is teljesen lehetetlen . Tapasztalásból tudjuk, hogy

mily roppant mennyiségű aranyot és ezüstöt képesek a tisz
tán érczpénzt használó államok egyes időkben kifizetni, és
pedig a nélkül, hogy az ország anyagi belviszonyai ez által
legkevésbbé is megváltoznának ; de honnan telhetne mindez

igy ki, ha csak nem a félretett pénzhalmazokból. Képzeljük
csak , hogy valószinüleg mi befolyással lenne az egy oly

ország pénzpiaczára, mely összes árúforgalmát csupán nemes
fémek segélyével eszközli, ha egyszerre több millió fontot
kellene külföldre fizetnie. A kötelezettség teljesitése termé

szetesen csak tőke átszállitás utján történhetnék meg, és
az átszállítható tőke birásaért ez alkalommal feltámadó

verseny nem fogja -e szükségkép feljebb emelni a pénzpia
czon a kamatlábat ? Ha e fizetést a kormány volna köteles

teljesiteni: nem valószinü-e , hogy az a szokottnálkedvezőbb
feltételek mellett nyitna egy uj kölcsönre aláirást ?“ Ha
pedig a kereskedők volnának e fizetésre kötelezve : nem a
bankbetétekből vagy pedig azon tartaléktőkékből fogna-e
az kerülni, melyeket szükség esetére magoknál is tartanak

a kereskedők ? vagy nem lennének -e azok kénytelenek , –
hogy a szükséges érczpénzt beszerezzék , — mint kölcsönzők
a pénzpiaczhoz fordulni azért ? „ És mindez nem

lenne-e

múlhatatlanul belolyással a félretett pénzhalmazokra, és nem
vonná -e azon arany és ezüst egy részét a forgalomba, me

lyet a pénzkereskedők magoknál összegyüjtöttek , és pedig
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némely esetben azon határozott szándékkal, hogy adandó
alkalommal hasznukra forditsák kincseiket? " . . . .
„ Vagy hogy a jelenlegi (1844) viszonyokra térjünk
át, tudjuk , miszerint a kereskedelmi mérleg körülbelőlnégy
év óta már csaknem valamennyi európai állam ellenében
mindig Anglia részére hajlott, mig csak az azelőtt soha nem
hallott óriás összegre, t. i. 14 .000.000 font sterlingre nem

emelkedett az. És mégis ez egész idő alatt hallottunk- e
valakit arról panaszkodni, hogy a continens népét valami
komoly baj érte volna ennek következtében ? Avagy az

árak valami mérvberi alább szálltak -e azokban az Angliában
levő árakhoz képest ? Lejebb sülyedt-e a munkabér, vagy
nagy mérvben pusztultak - e a kereskedők készletöknek álta
lános árcsökkenése folytán ?

Semmi ilyféle

változás nem

volt észrevehető . A kereskedelmi és pénzügyek rendes fo
lyama mindenütt nyugodt és csendes maradt, és különösen

Francziaországban az államjövedelmek növekedése, s a ke
reskedelem terjeszkedése a mellett tanuskodik , hogy az

anyagi jólét itt ez alatt is folyvást tovább fojlődött ; ugy
hogy valóban kételkedni lehet a felett, hogy valjon a nagy
mérvü aranykiáramlás csak egyetlen napoleondort is kivont-e

ez országnak valósággal forgalomban levő érczpénzéből. A
bitel zavartalanul maradt állapotából következtetve, ép ily
kétségtelennek látszik az is, hogy nem csak az aprós eladá
sokhoz mulhatlanul szükséges érczpénzkészlet ez idő alatt
szakadatlannl forgalomban volt,hanem a félretett halmazokból

a kereskedelmi fizetések pontosan történhetése végett szük .

séges összegek is egész könnyiséggel kaphatók voltak . Az
érczpénzrendszernek

ép az a leglényegesebb jellemző vo

nása, hogy e mellett a félretett pénzhalmazok mind a két
czélnak , – t. i. hogy mind a kivitelre sziikséges érczpénz

mennyiséget meg lehessen kapni, mind pedig ide haza a
forgalmi jegyek összege azért ne csökkenjen, – minden
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valószinüleg előfordulható körülmények között teljesen meg .
felelnek . Mindannak , a ki e pénzrendszer mellett üzlete
folytán gyakran kénytelen nagy összegeket küldeai kül
földre : vagy elegendő érczpénzkészletet kell folyvást magá
nál tartania, vagy pedig szomszédaitól kell annyit kölcsö

nöznie, hogy nemcsak a fizetéshez hiányzó összeg kiteljen
belőle, hanem még e mellett idehaza rendes kiadásait is
megszakadás nélkül fedezhesse.

Oly országokban, melyekben a bitel oly nagy inérvü
kiterjedést nyert mint Angliában, egyetlen intézetnek , t. i.

az angol bankuak óriás tartaléka helyettesiti érczpénz te
kintetében a más országokban létező számtalan apió tarta

lékot. A pénz-elmélet elvei szerint tehát ugy kellene a
dolognak történni, hogy mindazon érczkiáramlásnak , –

mely, ha csupán érczpénz volna a forgalomban, a félretett
halmazokból telnék ki: - az angol bank cassáiban levő
tartalékra való hatása szabadon érvényesülhessen, a nélkül
hogy ez ellen akár a pénzmennyiség apasztása, akár a hitel

megszoritása által bármiféle akadályt próbálnápak görditeni.
Es ez ellen nem is lehetne valami alapos kifogás mindad

dig, mig csak oly nagy mérvet nem öltene az érczkiáramlás,

hogy a tartalék kimerülésével s ennek következtében a be
váltás beszüntetésével fenyegetne e baj, de a mi ellen nem
épen lehetetlen megfelelő előintézkedéseket tenni, mivel az

általunk ez alkalommal szem előtt tartott esetekben a kül.
földi fizetések telyesitése végett való aranykiáramlás csak

egy bizonyosmennyiségig szokott terjedni, s magától megáll,
mihelyt e határ el van érve. Az ugyanis bárminő rendszer
mellett szükségesnek tartatik , hogy a banktartalék mindig
meghaladja azon maximumot,melyet az ily érczpénzkiáram

lás az eddigi tapasztalatokon alapuló vélemény szerint elér
het, a mi Mr. Fullarton szerint 7, Mr. Tooke szerint átlag
véve 10, ugyanennek legutóbbi kiadása szerint pedig leg
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feljebb 12 millió font sterlingre tehető . Ily körülmények kö

zött tehát azon rendes banktartalék , mely sohasem használ
ható leszámitolásra, hanem mindig kizárólag csak a pénz

utalványok vagy bankjegyek beváltására van félre téve :
elegendő volna az ilynemű crisisekre, – a melyek tehát e
mellett a nélkül befolyhatnának , hogy akár a hitel megszo

ritása , akár a forgalmi jegyek kevesbitése általmég növelni
kellene a zavarokat.
Azonban habár ez azon egyetlen lehető legelőnyösebb
mód , mely nem esak megegyeztethető a jeleplegiangol pénz.
rendszer bevallott elveivel, hanem szükségképeni következ

ménye is annak : e rendszer dicsőitői ép ennek megakadá
lyozását hozzák fel annak érdemeül; és azzal kérkednek ,
hogy azonnal, a mint az aranykiáramlás első jelei mutat

koznak, (bármi okból származott legyen is az, és a csupán
érczpénz használata mellett akár járt volna az hitelmegszo
ritással, akár nem ) a bank kénytelen előlegeit szűkebb

határok közé szoritani ; és pedig – jegyezzük meg jól, ezt olyankor is kénytelen tenni, midőn az árak emelkedése
nem speculatió folytán következett be, a mit elodázhatlan

kötelessége helyre igazitani, sem

a hitel nem nyert oly

szokatlan nagy kiterjedést, melyet összébb kellene szoritani :
banem az aranykereslet csupán azon vagymérvü külföldre

szóló fizetések által idéztetett elő , melyeket vagya kormány
kiadásai fejében, vagy pedig a rosz aratás miatt szüksé
gessé lett gabnabehozatal folytán vagyunk kénytelenek tel

jesiteni.
De még ha azt tételezzük is fel, miszerint a banktar

talék nem elegendő a külföldi fizetések fedezésére, hanem
e czélból az ország kölcsön -tőkéjéhez is hozzá kell nyulnunk,
a minek következménye aztán a kamatláb emelkedése lesz :
ily körülmények között kikerülhetlen, hogy a pénzpiaczra
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bizonyos nyomás ne gyakoroltassék. E nyomás azonban

még érezhetőbbé lett a bank letéti osztályának a jegykibo
csátási osztálytól való elkülönitése által. A dolgot rendesen
ugy adják elő, mintha a bank -acta e részben csak egy irány
ban működnék , t. i. általa meg volna akadályozva a bank ,

hogy ha 3,000,000 font sterling értékű érczpénzt adott ki
3,000,000 font sterling értékü bankjegy beváltására : ezen
jegyeket váltóleszámitolás, vagy pedig másféle előlegek alak
jában ismét másoknak kölcsönözhesse:
-

A bank-acta hatása azonban valósággal sokkal mesz
szebbre terjed ennél. Eléggé ismeretes tény ugyanis, hogy
az aranykiáramlás első hatása mindig a bankosztálynál

érezhető meg. Az országnak használatlanul heverő , és ren
delkezésre álló tőkéit. i. legnagyobb részint itt gyülnek
össze, valamint a külföldi fizetésekre szükséges tőkék is

csaknem kivétel nélkül ez osztályból kerülnek vissza. Te

gyük fel pl., hogy egy bizonyos esetben e czélból 3.000,000
font sterlingre van szükség, ekkor tehát 3,000,000 font

sterling értékü jegy fog kivétetni a bankosztályból, – akár
közvetlenül a fél, akár pedig azon magánbankárok által, a

kik tartalékuk legnagyobb részét az angol bankba helyezik
el ; e 3 000,000 font strlg . értékü jegy aztán a bankjegy ki
bocsátási osztályban bemutattatván, a kivitelre szükséges
aranyért cseréltetik ki. Igy tehát azon aranykiáramlás,mely
az egész országban mind összevéve is csak 3.000 ,000 -ra
megy:magára a bankra nézve tulajdonkép 6 .000,000 -val egyen

értékü, mert azonkivül hogy a betéti osztálynál e miatt
3. 000,000 -ot vesztett, a jegy kibocsátási osztály készleteinél
is 3.000,000 -val rövidült meg, mivel hogy mindaddig , mig

e törvény életben marad, a bank e két osztálya a legna
gyobb szükség esetében sem segithetvén ki egymást,minde
niknek külön kell saját biztonságáról gondoskodni, vagyis
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most 3.000,000 aranykiáramlásnál kell már a banknak
mindazon elővigyázati szabályokat alkalmazni, melyeket a
régi rendszer mellett csak 6 .000,000 -nál alkalmazott volna.
A jegykibocsátási osztály ugyanis ez esetben a törvény által
előirt módon a visszahozott 3 ,000,000 font értékü jegynek

visszatartása által védi magát, mig a bankosztálynak meg
arról kell gondoskodnia , hogy ujra kiegészitse e 3.000,00C
val kevesbült tartalékot. Kötelezettsége ugyanis 3,000,000
val apadván e három milliónyi letét visszavétele által, a

szokott bankár.Ivek szerint tartaléka csak megszünt kötelc
zettségeinek 13-ával, vagyis 1.000 ,000 -val szállitható alább ,

mig a többi 2 .000,000-t meg az által kell a mérlegben ki
egyenlitenie, hogy ugyanennyi értékü kölcsönt fog lassan

ként visszavonni, és nem fogja aztán azt ujra kibocsátani.
Se czélból nem csak

a kamatlá bat kell feljebb emelnie,

banem vagy bármi áron két millióval kell leszámitolásait
apasztania , vagy pedig megfelelő mennyiségi értékpapirt
kell elárúsitania . A bank tartalékának ujra megtölthetése
miatt néha a pénzpiaczra nehezült ezen erőszakoskodás egé

szen az 1844-ki bank -actának köszönhető .
Ha a banknak ilynemű megszoritásai nem léteznének :
a bank a helyett hogy leszámitolásait megszoritaná, egy
szerüen azt tehetné, hogy a jegykibocsátási osztálytól akár
aranyban, akár jegyekben 2 .000,000-t a bankosztályba vinne
átal, – csak hogy nem kikölcsönzési,hanem csupán a bank

osztály fizetésképességének még azon esetben is fenntartha
tása czéljából, ha netalán ujabb nem várt kivételek

jelen

tetnének be a letéteményezők részéről. És hacsak az arany

kiáramlás tovább nem tartana, és annyira nem emelkednék ,

hogy attól lehetne félni, miszerint a bank mindkét osztá
lyának aranytartalékát fel fogja emészteni: a bank a szük

ség ideje alatt nem lenne kénytelen a kereskedelemnek

366

III. KÖNYV. XXIV . FEJEZET.

nyujtani szokott előnyeit, a növeklő keresletnek megfelelő
kamatlábemelés által visszatartóztatni.*)

.

Jól tudom , hogy mind ez ellen az fog felhozatni, mi

szerint még ha megengedjük is , hogy az ilynemü aranyki

áramlás szabadon hathasson a banktartalékra mindaddig,
mig csak magától meg nem szünik az : ez uton a pénz és
hitel megszoritása nem lesz megakadályozva , hanem

csak

*) Ez alatt a mit én „ az aranykiáramlás kettős hatásának“ ne
veztem el, elég különösen, némelyek azt értették , mintha ezzel én azt
állitottam volna, hogy a három millió aranykiáramlása miatt a banknak
6 .000,000 értékü vagyonról kell lemondania . De ez állitás már magában
véve oly absurdum , melyet nem

tartok szükségesnek czáfolgatni, mert

az aranykiáramlásnak nem a bank pénzügyi állapotára, hanem azon
szabályzatokra van kétszeres befolyása, melyeket a további kiáramlás
megakasztása végett kénytelen az alkalmazni, s a melyek miatt, habár

maga a bank nem lett is szegényebb : annak mindkét tartaléka, t. i.
mind a bank , mind a jegykibocsátási osztály tartaléka egyenkint külön

kiilön 3 .000,000 fonttal kevesebbült e 3 .000,000 font arany kiáramlása
következtében . És minthogy e két osztály elkülönitése szükségkép azt
hozza magával, hogy mindenik külön -külön ép oly erős legyen , mint a
minőnek együtt kellene lenniök , ha segithetnének egymáson : ennek
folytán a bank által a pénzpiaczra gyakorolt nyomás már 3 000,000 font
kiáramlása mellett is ép oly erős, a minő a régi rendszer mellett csak
6 .000,000 kiáramlása után lett volna. Minthogy a bankosztály tartaléka
ép annyival lesz ez esetben kevesebb, mint a mennyi érczpénz a jegy
kibocsátási osztályban az aranykiáramlásnak az igy megkevesbült tar
talékra gyakorolt első hatása után maradt : a kiáramlott egész összeg

ép oly hatással lesz az egész tartalék felére, és ép oly szigoru rend
szabályokat tesz szükségessé a baj megakaszthatása végett, mint a
minővel kétszer annyi összeg volna az egész tartalékra ; vagyis a mint
egy más alkalommal (Evidence before the Comitée of the House of

Commons on the Bank Acts, in 1857) kifejeztem magamat, „ezépen
olyan, mintha egy embernek , kinek egy bizonyos sulyt kell felemelnie,
megtiltanánk, hogy mind a két kezét ugyanazon időben használhassa ,
hanem csak egyikkel volna szabad egyszerre a terhet tartania ; ez eset
ben t. i. mindenik kezének oly erősnek kellene lenni, mint különben
mind a kettő együttvéve szokott lenni.“
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későbbre halasztatik, mivel ha az aranykiáramlásnak mind
járt kezdetben megakasztása czéljából nem nyulunk a bank

jegy kibocsátás korlátozásához : később mégis csakugyan,

és pedig ugy lehet, annál nagyobb mérvben be kell annak
következni, ha azt akarjuk, hogy az árakra gyakorolt hatás
által a banktartalék mulhatlan helyreállítása végett ujra

visszahozzuk a kifolyt nagymennyiségii aranyat. De azok ,
kik igy okoskodnak , több dologra nincsenek tekintettel, igy

pl. legelőször is arra hogy az arany visszahozatala nem az
árak csökkenése, hanem a kamatláb emelkedése által esz
közölhető gyorsabban és kényelmesebben , a mely utóbbi
módszer csupán az értékpapirok árát szállitja alább. Vagy
angol értékpapirokat vásárolnának t. i. a külföldiek , vagy

pedig angolok kezében levő külföldi értékpapirokat külde
nének eladás végett külföldre. Ez eljárásmódok mindenike

nagy mérvben gyakorlatban volt az 1847-iki kereskedelmi
zavarok alatt, és nemcsak megakasztotta az aranykiáramlást,
hanem megforditva az áramlatot, ujra vissza is hozta a ki
folyt aranyakat; a mi tehát ez esetben nem a pénzmennyi
ség apasztásának volt köszönhető, - habár a kölcsön meg .

szoritása igenis szerepelt e tekintetben . Azonban

ez sem

mindig mulbatlan szükséges arra , – mivel másodszor : nem

szükség , hogy az arany ugyanazon gyorsasággal térjen

vissza, a melylyel kiáramlott. Ennek egy nagy részeugyanis
valószinüleg a rendes kereskedelmi uton, t. i. kiviteli czik

kekért adott fizetések alakjában fog visszakerülni. Igen
valószinü, hogy azon extra nyereség, melyhez a

külföldi

kereskedők és termelők az Anglia részéről történt extra
fizetések folytán jutnak : egy részben legalább ugyan csak
az angol áruk nagyobbmérvű vásárlására fog fordittatni, akár közvetlen elfogyasztás, akár speculatió czéljából tör

ténjék is az. S babár ennek hatása nem elég gyors is arra
nézve, hogy az arany átküldése már mindjárt eleintén is
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feleslegessé váljék : ez extra-vásárlások a fizetési mérleget
Anglia részére hajlitják át, és a kivitt arany egy részét
lassanként visszaszállitják , mig a többit valószinüleg ezen

külországokban a kamatlábnak a bevitt nebány millió arany ál
tal megszaporodott kölcsöntőke folytán leszállása fogja vissza

hajtani, a nélkül hogy Angliában a kamatlábnak valami tekin
télyes mérvben kellene emelkedni. Sőt az ujabb aranytelep
ek felfedezése óta kifejlett körülmények folytán , midőn

évenként roppant mennyiségü australiai s még inkább cali
forniai arany áramlik szét a többi tartományok között An

glián keresztül, és a midőn ritkán mulik el egy hónap a
nélkül, hogy egy nagyobb arany-szállitmány ne érkeznék : a
banktartalék tulajdonkép a nélkül is kiegészithető, hogy a

már egyszer kivitt aranymennyiség ujra visszakerüljön ; s .
az , mire egyedül szükség van, legfeljebb is a háramlás.

nak egyideig ; – és pedig csak igen rövid ideig — tartó
megakasztása.
ca .
·
Épen ez okok folytán szintén ugy látszik, hogy az
1848-kibank-acta , a túlspeculató által előidézett kereskedelmi
cizisek első stadiumaira gyakorolt jótékony hatása daczára

is, egészben véve mégis lényegesen sulyosbitja a kereske
delmi zavarokat, és a hitelmegszoritások nem csak érezhe
tőbbek, hanem gyakoribbá is lettek e törvény óta. „ Tegyük
fel – ugymond Mr. George Walker az Aberdeen He

raldban megjelent részreh ajlatlan és oly ciszta felfogásra
mutató czikk sorozata végén , — hogy 18 millió font arany

ból 10 millió a jegykibocsátási, 8 millió pedig a bankosz .
tályban van elhelyezve. Az eredmény ez esetben ugyanaz,
mintha érczpénzforgalom

mellett csak 8 millió volna 18

millió helyett a tartalékban. . . . . A bank-acta hatása t. i.
jelenleg azt eredményezte , hogy a bank eljárása az arany
kiáramlás idején nem attól függ, hogy menny aranyi van mind
össze pinczéiben, hanem hogy mennyi jut abból csupán ma.
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gára a bankosztályra . Ha a rendelkez sére álló összes arany
készietet használhatná : ugy lehet, hogy mindaddig nem ta

lálná szükségesnek a hitel megszoritását, vagy pedig az
árak lenyomását, a mig csak az aranykiáramlás mellett
meglehetős összeg maradt a tartalékban ; mig ellenben , ha
csak a bankosztályban levő tartalék áll rendelkezésére : ily
csekély alapon lehetvén müködnie , minden aranykiáramlást

a kereskedelmi világ nem csekély hátrányára, többé-kevésbbé,
de mindig azonnal ellensulyoznia kell, – a mi, ha egyszer
nem sikerülne, a mint könnyen meg is történhetik az, a
végeredmény reá nézve aztán a bukás lenne. Innen szárma

zik a bankacta fennállása óta

a kamatláb rendkivül nagy

és gyakori változása. 1847 óta , a midőn a bank legelőször

látta be tisztán saját helyzetét, óvó intézkedésül szükséges
nek találta, hogy a

tartalék mindenféle ingadozása a ka.

matláb megfelelő változásai által kisértessék .“ Hogy tehát a
bankacta hatása ártalmatlanná tétessék : szükséges vol.

na , hogy a jegykibocsátási osztályban levő összes arany
mennyiséghez még annyi arany vagy bankjegy legyen
csupán a bankosztály tartalékában is, a mennyi a régi rend
szer mellett mind a jegykibocsátás, mind a letétek biztositá
sára is elegendő lett volna .

5. §. Két oly kérdés van még a bankjegyek haszná

latát illetőleg , mely az utóbbi időben szintén gyakori vita
tárgyát képezte ; az egyik t. i. az, hogy valjon a bankjegy
kibocsátási jog csupán egy oly intézetre ruháztassék -e , mint
pl. az angol bank, vagy pedig több bankbáznak engedtes

sék az meg . A másik kérdés pedig az, hogy valjon ez
utóbbi esetben szükséges-e vagy tanácsos- e valami különös

előirányzati szabályokat állitani fel a tekintetben , hogy a
jegyek birtokosai a jegykibocsátók fizetésképtelenné létele

esetében mindenféle veszteségtől megóvassanak.
Stuart Mill. Nemzetgazdaságtan . III.

24
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A fentebbi fejtegetésekből meg anultuk, hogy az általá
ban elfogadott nézettel ellenkezőleg, a többi niás hiteljegyekhez

képest sokkal kevesebb fontosságot tulajdonitsunk a bank
jegyeknek , mintsem logy az összes hitel ily igen kis részére
vonatkozó szabályzatok oly nagy horderejüeknek tünhetné
nek fel előttünk, mint némelyek gondolják azt. A bankje :

gyek azonban, annyiban mégis egy különös sajátsággal
birnak , és a mennyiben csupán ezek a hitelnek azon alakjai,

melyek szerint leginkább alkalmas az a forgalom különböző
czéljaira , s a minélfogva egészen ki is szorithatják azok az
érczpénzt a belhasználatból. És habár a kamatozó pénztár

jegyek (chequek ) használatának mind nagyobb elterjedése
mindinkább kiszoritani hajlandó a bankjegyeket is a forga
lomból, - a mint a sovereigne vagy más érczpénzzel is
igy történnék az, ha ezek foglalnák el

bankjegyek helyét :

- mégis kétség kivül mindazon helyeken, a hol az erre
szükséges kereskedelmi bizalom feltalálható és a bankjegyek
szabad használata meg van engedve , még sokáig fenn fog
nak azok a forgalom számára maradni. Ép ezek követ

keztében a bankjegykibocsátás kizárólagos joga, ha csu
pán a kormánynak vagy valamely más testületnek van
fentartva, igen nagy pénzbeli nyereség forrásául szolgálhat.
Hogy a nyereség nagyobb része a nemzetre háramoljon

vissza : az óhajtandó is, kivihető is. És ha a bankjegy for
galoin igazgatásának oly' tökéletes, gépszerüleg oly teljesen
meghatározott szabályok szerint kell történni, mint azt az
1844-diki bankacta követeli : semmi ok sincs reá, hogy e
gépezetet valamely magán jegykibocsátó használatára, és

nem pedig az államkincstár javára engedjük át. Ha azonban
valaki helyesebbnek tartja azon tervet, hogy a bankjegy
kibocsátás bármily mérvii ingadozása egészen a magánki
bocsátók tetszésére legyen bizva : akkor már nem kivána
tos, hogy a kormánynak ugyis folyvást szaporodó teendői
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közé még a bankjegy kibosátására való felügyelet kényes
feladatát is besoroljuk , és hogy az államfők

figyelme a

sokkal nagyobb fontosságu tárgyakról folyvást azon zakla

tások és mindenféle megtámadtatások által zavartassék,
melyeknek mindig ki vannak azok téve, a kik a pénzügy sza .
bályozására vonatkozó bármely parányi intéz kedésökért
felelősséggel tartoznak . Mindennél sokkal helyesebb lenne,

ha az előmutatásnál aranyra beváltható kincstárjegyek bo.
csáttatnának ki egy bizonyos összeg erejéig, de a mely nem

lehetne a forgalomban levő bankjegy-minimumnálnagyobb, —
mig az e mellett is szükségesnek mutatkozó bankjegymeny
nyiség kibocsátási joga aztán vagy egy, vagy több magán
bank intéztetnek engedtetnék átal. Vagy pedig azon ki.
kötés mellett, hogy

15 – 20 millió

font értékü jegyet ka

mat nélkül tartozik az állam rendelkezésére bocsátani, egy oly nagy intézetnek adni e jogotaz egész országra nézve,
mint pl. az angol bank, a mely esetben ugyanazon pénz
ügyi előnynyel járna az

az államra nézve, mintha saját

maga számára tartotta volna meg e jogot.

Az ok , melyet az Angliában az 1844-diki bankacta
előtt, sőt bizonyos megszoritásokkal még jelenleg is érvény
ben levő azon rendszer ellen fel szoktak hozni, mely

szerint több banknak volt megengedve a jegykibocsátás :
főleg abból áll, hogy ezen jegykibocsátó bankárok versenye
arra birja őket, hogy kibocsátott jegyeik mennyiségét köny

nyen veszedelmes összegre szaporitják . Mi azonban láttuk
miszerint a bankároknak jegyeik szaporitására vonatkozó
hatalmok , s az általok ezuton elkövethető visszaélések

aránylag jelentéktelenek ahoz képest, a minőnek az embe
rek hajlandók azt gondolni; mert mint Mr. Fullarton helye.
sen

megjegyzé, a részvénybankok felállitása által rendki

vüli mérvben növekedett bankárverseny, - mely gyakran
pedig a legnagyobb szélsőségekre szokott vetemedni,– telje
24 *
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sen képtelennek bizonyult az átlag forgalomban levő bank .
jegymennyiséget csak valamennyire is szaporitani; sőt
inkább a forgalmi átlag e verseny folytán tényleg apadás
nak indult. Ha valamely különös ok nincs az iparszabadság
korlátozására : mindig az általános szabályt kell érvényben

hagynunk . Annyi azonban mégis kivánatosnak látszik , hogy

legyen egy oly nagy intézet, mint az angolbank , mely aztán
abban különbözzék a többi jegykibocsátó bankoktól, misze

rint ettől aranynyal fizetés kivántassék , mig a többiek csak

arra legyenek kötelezve, hogy jegyeiket a központi intézet
jegyeivel tartozzanak beváltani. Ez intézkedés czélja az
lenne, hogy mégis legyen egy testület, mely elegendő ércz
pénzt tartozik magánál bármely aranykiáramlás esetére

készen tartani. Ha e kötelezettség több bank között osz
tatnék meg , egészen hatástalanul maradna az ; mig ha csak
egy kényszerittetik arra , a többiek tartalékában különben
használatlanul heverő érczpénz-tőke szabadon marad , a mi
tiszta nyereség, és teljesen megtakaritható az által, ha

ezeknek megengedtetik , hogy az angol bank jegyeivel
fizessenek .
6 . §. Most tehát még azon kérdés megfejtendő, hogy
valjon azon esetben, ha többeknek van átengedve a bank
jegy kibocsátási jog , szükséges- e valamely óvó előintézkedé

seket tenni arra nézve, hogy a bankjegyek birtokosai védve

legyenek a kibocsátók bukása következményeitől. 1826 előtt
a jegybankok fizetésképtelenné létele igen gyakori és ko

moly bajoknak lett forrásává, a mi által az egész környé
ken sok szerencsétlenség idéztetett elő , és egy csapással
sokakra nézve egy egész hosszu szorgalmas élet gondosan

gyüjtögetett keserves keresménye lett tönkretéve ; s ép ez
volt azon ok , mely az emlitett évben arra birta a parlia .
mentet, hogy egy határozatával eltiltsa az 5 fontnál kis ebb
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névleges értékü bankjegyek kibocsátását, hogy igy leg
alább a munkás osztály meg legyen kimélve, a mennyire
lehet, az ily szerencsétlenségekbe keveredéstől. Mintegy

ujabb biztositékul még azt is ajánlották, hogy a bankje
gyek birtokosainak minden más hitelezők előtt elsőbbség
adassék a kielégitésre nézve, vagy hogy a jegykibocsátó
bankárok arra legyenek kötelezve,miszerint az általok kibc

csátott bankjegyek egész összegének megfelelő értéket tegye
nek le zálogul államkötvények , vagy más közhitelü érték

papirokban. Az azelőtti angol bankjegyek megbizhatlansága
egy részben azon törvénynek volt tulajdonitandó, mely azon
czélból, hogy az angol banknak kizárólagos monopoliumot
adjon a jegybank -üzletre, bármely teljesen biztos bankinté

zet alakitását is valósággal büntethető cselekménnyé tette
az által, hogy ugy a fővárosban , mint a vidéken

is , egy

banknak sem engedte a jegykibocsátási vagy letéti üzletet,
ha a részvényesek száma hatnál több volt. A régi monopol

rendszer és korlátozás e valóban jellemező példánya 1826
ban úgy a jegykibocsátási, mint a letéti üzletre nézve is
eltörültetvén, és csupán 65 mfdnyi sugárú körben London

környékére hagyatván meg , végre 1833-ban a letéti üzletre
nézve még e területen is felfüggesztetett az. Ekkor ugyanis
már azt lehetett remélni, hogy az 1826 óta alakúlt szá
mos részvénytársulati bank megbízhatóbb jegyekkel látandja

el az angol pénzpiaczot, és hogy ezek befolyása alatt az
angol bank -rendszer is csaknem

ép oly megbízhatóvá fog

lenni a közönségre nézve , mint a minő Scóthonban (a hol a

bank üzlet eleitől fogva szabad volt)már két század óta az. De
a gondatlan és roszlelkű igazgatás azon csaknem hihetetlen
példái, melyeket az utóbbi időkben az ilyféle intézetek körül
tapasztaltunk , (habár azt meg kell vallani, hogy a legfla

gransabb esetek némelyikében nem a jegykibocsátó bank volt
az, mely a csalást elkövette ) nagyon is érthetőleg affelől

374

III. KÖNYV. XXIV . FEJEZET.

győztek meg bennünket, hogy a részvénytársulati elvnek a
bankokra alkalmazása, -- legalább a Tweeden innen , nem azon megbízható eszköz, melynek sokan oly jóhiszemü

leg gondolták azt ; és jelenleg igen nehéz elfojtani azon
meggyőződésünket, miszerint azon esetben, ha több bank
nak engedtetik át a bankjegykibocsátási jog : elmulaszthat.
lan kötelessége a kormánynak a bankjegybirtokosok részére

valami különös biztositék kiszolgáltatását kivánni.

xxy. FEJEZET.

A KÜLÖNBÖZŐ ORSZÁGOK VERSENYE
ugyanazon piaczokon .

1. S . Nincs kifejezés , mely gyakrabban fordulna elő
a kereskedelmi rendszer (Mercantile

Systeme) szótárában ,

(mivel a vevők vagy fogyasztók osztályával ellentétben ,
még mindig e rendszer szólamai és tanai szolgálnak az el
adók nemzetgazdasági nézeteinek alapjául), s mely veszé
lyesebb volna az ügyre nézve, mint az u . 11. „ piaczról való

kiszoritós.“ Az, hogy más államokat kiszorithassunk a piacz
ról s megforditva , azok által ki ne szorittathassunk : mint

eddig , ugy még most is igen gyakran ugy hozatik fel, mintha
csupán ez volna az árutermelés egyedüli czélja . A nemze :
tek is az egymással versenyző üzlet- emberek érzületével

tekintvén egymási : ez századokig elnyomva tartotta azon
helyesebb felfogást, mely szerint a kereskedő államoknak
kölcsönös érdekökben van mindnyájoknak mennél nagyobb
felvirágzása ; és azon kereskedelmi szellem , mely ma a legerő
sebb akadályul szolgál a gyakori háboruk kitörései ellen :

a történelem tanusága szerint Európában egy ideig a legfőbb
inditó oka volt azoknak .
Sőtmég a nemzetközi kereskedelemről,s ennek természeté

ről és következményeirőlma elterjedve levő emelkedettebb néze
tek mellett is folyvást fenntartotta magát, babár aránylag

csak igen kis mértékben is, a régikereskedői féltékenység .
Lehetséges ugyanis, hogy némely áruczikk piaczaira nézve
a nemzetek érdekei épugy mint az egyes kereskedőkéi is,

összeütk özésbe jönnek egymással ; mig megforditva, más
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árúkra nézve mreg azon, szerencsés helyzetben vannak , hogy

kölcsönös fogyasztói egymásnak. A kereskedelem előnye nem az
áruczikkek eladhatásában áll,mint azt ezelőtt gondolták , hanem
azon körülményben , hogy mivel az árúk eladása által sze
rezhetjük meg azon eszközöket, melyeket megvásárlunk : az
oly nemzet el lenne zárva a kereskedelem jótéteményétől, t.

i, a behozataltól, mely nem birhatna rá más nemzeteket, hogy
valamely áruczikkét elfogadják azok cserébe. De ezen kül.

földi kereskedelem utján szerzett áruczikkek azon mérvben
mind többe kerülnek neki, a mint a többi nemzetek verse

nye arra kényszeriti, hogy olcsóbban adja áruit, ha t. i.
eladni kivánja azokat.

E kérdést — habár csak esetleg is -- de eléggé meg
vitattuk egyik fentebbi fejezetünkben . Azonban azon nagy
fontosságnál fogva, melylyel e tárgy ugy a nemzetgazda
sági elméletekben , mint a gyakorlati államférfiak, sőt a
kereskedők és gyárosok nézetkörében is egykor birt, sőt
még jelenleg is

bir : kivánatosnak

látszik ,

hogy

mi

előtt a nemzetközi kereskedelem kérdésétől végleg megvál
nánk , vizsgáljuk meg röviden, hogy mely dolgok azok ,
melyek egy nemzetet arra képesitenek , (vagy épen nem
képesitenek , hogy a többieket kiszoritsa az árapiaczról.

Annak , hogy valamely ország egy másikat teljesen
kiszorithasson egy bizonyos piaczról, két feltétele van ; az
első t. i. az, hogy a kiviteli czikk termelésére nézvé előnyö.

sebb helyzetben legyen, – a mi alatt nem az absolut, ha
nem , mint már fentebb emlitettük , csak a többi más áru

czikkek termeléséhez aránylag kedvezőbb helyzetet értjük ;
a másik pedig az, hogy az egymás terményei iránt való keres

letre és az ebből származó nemzetközi értékre nézve oly
viszonyban kell lennie a terményeit fogyasztó államhoz ké

pest, miszerint a kereskedelem előnyeiből ennek részére
eső jutalék nagyobb legyen a másik versenyző fél összes
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előnyénél, mivel különben továbbra is képes lesz az meg
tartani a már egyszer elfoglalt piaczot.

Térjünk ismét vissza az Anglia és Németország között
felvett posztó - és vászonkereskedelem esetére, s tegyük fel,
hogy Anglia ugyanazon munkával, melylyel ő 15, Németország
pedig 20 róf vásznat tud előállitani : 10 róf posztót termel,

és hogy e két áruczikk (a szállítási költséget nem vévén
figyelembe) 10 - - 17 közötti arányban cserélődik ki egy
másért. Németországot állandóan egy oly ország szorithatja

ki az angol piaczokról, mely nemcsak 17, hanem még 20
róf vászonnál is többet adhat 10 róf posztóért, mivel ha
ennyire nem képes, a verseny csak arra kényszeriti Német
országot, hogy több vásznat adjon a posztóért, de a piacz

ról nem képes egészen kiszuritani. Hogy tehát ez valamely
államnak sikerüljön, arra legelőször is megkivántatik, hogy
az illető állam a vásznat a posztóhoz képest olcsóbban állit
hassa elő, mint még maga Németország is ; másodszor, hogy
annyi posztóra vagy más angol áruczikkre legyen szüksége,
a mennyinek kiegyenlithetésére, - még ha egyedül lesz is

a piaczon, –

több nyereséget kell Angliának engednie ,

mint a mennyit Németország engedhetne még azon esetben
is, ha egészen lemondana is saját nyereségéről, vagyis pl.
21 róf vásznat kellene adnia 10 róf posztóért ; mivel ha
ez nem igy történnék, ha pl. csak 18 rőföt adna 10 rőfért :
akkor Németország még ujra megjelenhetne a versenytéren
és kiszorithatná az illető államot. Előfordulhat továbbá azon

eset is, hogy pl. 19 róf vásznat adva 10 rőf posztóért,
mindkét állam megállhat a piaczon és elegendő vásznat
adhat el Angliának azon posztóért, vagy más angol áru

czikkért, a melyre ezen ujabb árviszonyok mellett minde
niknek szüksége van. Hasonlókép Anglia is mint posztó
kiviteli állam , csak egy oly másik versenytárs által szorit
ható ki a németországi piaczokról, melyet a posztótermelésre
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vonatkozó előnyei képessé tesznek, a német termények iránti

fogyasztási képessége pedig kényszeritenek is arra, hogy 10
róf posztót nemcsak 17, hanem még 15 rófnél is kevesebb

vászonért kináljon. Ez esetben Anglia csak veszteséggel
folytathatná tovább a kereskedést ; mindaddig azonban, mig
a dolog ennyire nem megy, csupán arra lenne kényszeritve,
hogy Németországnak több posztót adjon kevesebb vászonért,

mint azelőtt tette.

Mindebből világosan látható tehát,miszerint azon veszély ,
hogy valamely piaczról állandóan ki fogunk szorittatni: nem
valami felettébb aggasztó lehet, – s különösen akkor, midőn

az, mitől valóban tartani lehet, még nem a piaczokról való
teljes kiszorittatás, hanem csak azon kisebb kellemetlenség,

hogy kevesebb haszonnal lebet azon tovább folytatni a ke
reskedést, a mely kellemetlenség is csak a külföldi árúk
fogyasztóit, s nem pedig a kiviteli czikkek termelőit vagy

eladóit is éri. Az angol termelőknek nincs elegendő okuk
megijedni, még ha azt tapasztalják is, hogy valamely kül
földi piaczon egy idő óta valami csekélységgel olcsóbban
adhatja valamely más állam a posztót, mint a hogy az

Angliában létező árviszonyok mellett ő adhatja azt ; mert
tegyük fel, hogy e miatt egy ideig eladatlanul marad a

posztó és a kivitel megcsökken : ekkor tehát a behozatal
tul fogja hágni a kivitelt, s a nemes fémek ujabb megosz
lása jön létre , -

az árak
pén esnichafognak
cul , és minthogy az angol

s

a

o b

le kiadása
tt eis kevesbedni fog , te
termelők mindenfélee pénzbeli
hát ismét képesek lesznek (hacsak a fentebbi szakaszban

emlitett legszélsőbb eset nem állott be) megküzdeni a ver

senyféllel. Sőt azon veszteség is, melyet Anglia ez esetben
szenvedni fog , nem a kiszállitókra, hanem azokra fog há
ramlani, a kik a behozatali czikkeket fogyasztják , a kik

kevesebb pénzbeli jövedelem mellett ugyanoly , vagy talán
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magasabb árakat lesznek kénytelenek fizetnimindazért, a mi
külföldön termeltetett.

2 . $. Ez tehát szerintem a piaczról kiszoritás valódi
vagyis legészszerübb elinélete. Ez ellen valószinüleg sokan
azon megjegyzést fogják tenni, miszerint ez elmélet felálli
tásánál épen azon dolgot nem vettük tekintetbe, a melyről

pedig valószinüleg a leggyakrabban hallunk beszélni, vala
hányszor csak azon okok természetét vizsgálgatjuk , a melyek

miatt valamely ország könnyen kiszoritható az árúpiaczról.

A fentebbi tanok szerint ugyanis egy országot sen ,
lehet másként kiszoritani valamely árúpiaczról, mint
csak azon esetben, ha a versenyfélnek erősebb indokai van

nak idejét és munkáját az illető czikk termelésére forditani,
ininő pl. az, ha ez uton ő több munkát és tőkét cakarithat
meg , a mely előnyének egy részét a vásárlóknak engedheti
át, — vagyis ha az egész föld összes termelését nagyobb

mérvben növelheti. Ily esetben a kiszorittatás, habár magára
a kiszoritott államra nézve veszteség is, de általában az

emberiségre nézve még nyereség, mivel az új termelőtől
való vásárlás több munkát és tőkét gazdálkodik meg az

emberiség számára , és többel növeli annak összes vagyonát,
mint a kiszoritott állammal való kereskedés mellett történhe
tett volna az. Az ily versenyre képesitő előnyök természete
sen olynemüek , melyek által a versenyző állam vagy jobb
minőségű árut, vagy ugyanolyat, de aránylag kevesebb mun .
kával, vagy ha nem kevesebb munkával is , de legalább

kevesebb idő alatt képes előállitani, – mely utóbbi eset
ben az az előny rejlik , hogy az előállitásra használt tőke

kevesebb ideig van lefoglalva. Ez előnyök ismét valami ter
mészeti előnyökből származhatnak, minők pl. a talaj jósága,
az éghajlat kedvezősége, a bányák érczdússága, vagy pedig
a munkások akár természeti, akár pedig mesterségesen szer
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zett nagyobb képessége, helyesebb munkafelosztás, s jobb

gépek és czélszerübb eszközök. Az alacsonyabb munkabér
azonban nem szerepel ez elméletben , holott a rendesen el

fogadott magyarázatok szerint ez egyik főoka a kiszoritta
tásnak. Folyvást halljuk emlegetni, hogy az angol termelők

mily hátrányos helyzetben vannak , ugy a hazaimint a kül
földi piaczokon is a miatt, mert külföldi versenytársaik ala
csonyabb munkabér mellett dolgoznak ; és azt állitják , hogy az

alacsonyabb munkabér arra képesiti azokat, hogy e miatt ol
csóbban adhatván áruikat, mindazon piaczokról bármely
perczben kiszorithassák az angol gyárosokat, a melyeken
mesterséges védelemben nem részesülnek ezek .

Mielőtt e nézetet elvi szempontból kezdenénk fejte.
getni, méltó, hogy egy pillazatra magát a tény kérdését
vegyük vizsgálat alá . Az igaz, hogy a gyármunkás munka

bére külföldön alantabb áll, mint Angliában, de kérdés,hogy
ily értelemben az alacsony munkabér valóban előny- e a tőke

pénzes termelőre ? Kérdés, hogy ha a ghenti vagy lyoni
munkások kevesebb munkabért kapnak : nem kevesebbet is
dolgoznak -e ? vagyis , ha a munka sikerét tekintjük : keve.

sebbe kerül- e ezek munkája a tőkepénzesnek ? Es habár a
munkabér kevesebb is a continensen : kérdés, hogy a mun

kára forditott összes költség, (mivel tulajdonkép ez jön
tekintetbe a versenyzés nél) nem meglehetősen ugyanannyi-e ,
mint Angliában ? Hogy ez valóban igy van : azt igen illeté

kes szakértők állitják , és azon körülmény is bizonyitja ,hogy
a tőkejövedelemre nézve igen kevés különbség van Anglia

és a continentalis államok között. Pedig , ha ez áll : akkor
absurdum azon állitás, hogy az angol gyárosokat ez alapon

kiszorithatnák

continentális versenytársaik . Csupán Ame

rika az, melyre nézve az első pillanatra elfogadhatónak
látszik ez állitás, mert itt a munkabér sokkal magasabb,

mint Angliában, ha t. i. a munkásoknak egy napi keresmé
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nyét veszsziik munkabérül; de másfelől aztán az amerikai
munka termelő ereje, vagyis sikeressége is oly nagy, hogy az
ottani kedvező körülmények között annyit ér a foglalkozta
tóra nézve, miszerint e magas napszám mellett is kevesebbe

kerül ott a munka, mint Angliában , - a mit azon tény is

bizonyit, hogy az általános tőkejövedelem és kamatláb is
magasabban áll.

3. §. Kérdés azonban még az is, hogy valjon az ala
csony munkabér,

még azon esetben

is , ha valóban a

munka olcsóbbságát jelenti ez, képesit-e valamely országot
arra, miszerint olcsóbban adhassa áruit valamely külföldi
piaczon ? – az

alacsonyabb munkabér alatt természetesen

azt értvén , mely az ország összes termelő iparánál el van
fogadva.

Ha a munkabér valamely iparágban, mely a kiviteli
czikkeket szolgáltatja , akár mesterségesen előidézett, akár
pedig véletlen körülmények folytán, alantabb áll az ország
ban általában uralkodó munkabérnél : ez valósággal előnyös

a külföldi piaczokra nézve, mert ez által az illető áruk ter
melési költsége kevesebb lesz a többiekéhez képest, és ép
oly hatással lesz ezek termelésére, mintha ugyanannyival

kevesebb munka kivántatnék azok előállitására . Nézzük pl.
az Egyesült Államok esetét némely áruczikkekre nézve. Ez
államokban a dohány és gyapot, e két legfőbb kiviteli czikk ,

rabszolga munka által termeltetik , mig ellenben az élelmi
és kézműipari czikkeket általában szabad munkások állitják

elő , a kik vagy saját kezökre, vagy pedig napszámért dol
goznak . Oly országban, hol a szabad munkás oly drága,
nem lehet rajta kételkedni, hogy a rabszolgamunka, habár

kevésbbé sikeres is, sokkal több hasznot hajt a tőkepénzes
nek. Azon esetben, ha e csekélyebb munkaár nem általános,
hanem csak egy bizonyos iparágra van korlátolva, bármeny .
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nyi legyen is az : ép úgy a termény olcsóbbodását fogja
maga után vonni, - és pedig mind a kiilföldi piaczokon egy

aránt, – mintha a kevesebb munka ráforditásának volna
az köszönhető.
Ha a déli államok rabszolgáimind felszabadittatnának *)

és munkabérök az amerikai szabad munkások napi keres

ményének átlagos szinvonalára emelkednék : meglehet,hogy
ez államoknak némely kiviteli czikke letünnék a külföldi
piaczokról, vagy legalább semmi esetre nem lenne az képes ez

után is az eddigi áron adni azokat. Ez árúk olcsósága
egy részben mesterséges utakon és módokon volt előidézve,
– és a termelésre vagy kivitelre tüzött jutalmaknak köszön
hető olcsósághoz, vagy pedig az olcsóság valódi eszközeit
tekintve, még helyesebben a lopott tárgyak olcsóságához
basonlitható az.
Habár erkölcsileg ugyan különböző, de gazdaságilag

egészen hasonló hatással vannak az árúk olcsobbodására és ez

által egy másik államnak a piaczról való kiszorítására a há
zilag üzött kézműipari, — vagyis azon készitmények is , melye
ket a nagyrészben másféle foglalkozásból élő családok sza
bad idejök felhasználásából állítanak elő , - mivel ezek meg .
élhetésök végett nem ezen készítményeik jövedelmére leven
útalva, bármely alacsony áron is oda adhatják azokat, csak .

hogy a készítési fáradságért való megjutalmaztatásukra cle
gendő legyen az. A zürichi cantonról egy más alkalommal
már említett jelentésben * *) az mondatik , miszerint „ a zü
richi munkások ma iparosok , holnap mezei munkások , az
évszakok szerint egy bizonyos rendben változtatván foglalko
-- - - -

*) A minthogy ez azóta , mióta e sorok irattak , be is követke

zett az 1864-iki háboru folytán, - és pedig fájdalom ! úgy látszik , hogy
A forditó .
nem a vårt kedvező eredménynyel.
* * ) Historical, Geographical and Statistical Picture of Switzer
land. vol. I. p . 105 . ( 1834.)
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zásukat. A kézműipar és mezőgazdaság elkülönithetlen tár
saknak

látszanak e cantonokban , és e kétféle foglalkozás

ilynemű egymást váltogató egyesítésében lehet annak okát
feltalálni, hogy miért képes az egyszerű, tanulatlan sveiczi
iparos azon terjedelmes gyárakkal is versenyezni és foly
vást boldogúlni, melyek tőkékkel és a mi még ennél is

fontosabb : kitűnő értelmi erőkkel vannak ellátva. E kan
tonnak még azon részeiben is, a hol a kézműipar leginkább
ki van fejlődve, a családoknak csak 1/7-ed része él kizáró
lag e foglalkozásból, ellenben 4/ -ed rész a mezőgazdaság
gal köti azt össze. E házi vagyis inkább családi ipar elő

nyössége főleg abban rejlik , hogy minden másféle foglalko
zással összeegyeztethető az ; vagy még helyesebben : csak
mellékfoglalkozás az. Télen , midőn a szobákba húzód
nak vissza : az egész család azzal foglalkozik ; mihelyt azon
ban tavaszodni kezd , mindazok , kik a legkorábbi mezei

munkákat végezik , ott hagyják szövőszékeiket és fokonként,
a mint a mezei munka szaporodik , a család egyik tagja a

a másikat követi, mignem végre az aratás és az u . n .
„ szorgos munka“ idején valamennyi kéz a gazdasági eszkö

zökhöz nyul. A mezei munkára alkalmatlan időben, és bár
mely más szabad óráikban azonban mindenki ismét házi

foglalkozását végzi, és a midőn a hidegebb évszak bekö
szönt, lassanként az emberek is mindnyájan visszatérnek el

hagyott mesterségeikhez.“
Az ily báziipar esetében azon termelési költség , mely
től a nemzetközi kereskedelem függ, a felhasznált munka
mennyiségét tekintve, aránylag igen kevés, – mivel e munká
sok a fentartásukra szükséges jövedelemnek csak egy cse

kély , vagy épen alig említésre méltó részét várván szövő .
székektől: azon legalacsonyabb munkabérnél is kevesebb

jutalomért oda adhatják áruikat, mely az olyfoglalkozá
soknál állandó, melyből a munkás egész családja szükség
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letét kénytelen fedezni. Nem valamely bérlő, hanem a ma
gok számára dolgozva : a szövőszékre és az anyagszerre

fordított csekély költség kivételével, ezeknek , úgy hogy
szóljunk, csaknem semmibe sem kerül ez áruk etőállítása ,
és az olcsóság határa nem attól függ, hogy megélhetnek -e
üzletükből, hanem csak hogy eleget kapjanak munkájok
ért arra nézve, hogy szabad idejöket kellemesen eltölthes
sék e foglalkozásnál. 4 . 8 . A rabszolga munkáról és a házi iparról felho
zott e két eset jó például szolgálhat arra nézve, hogy

mely körülmények között képesít az alacsony munkabér
egy országot arra, miszerint árúit a külföldi piaczokon ol

csóbban adhassa , és versenyfeleit ennek következtében
azokról kiszorithassa, vagy legalább az azok általijkiszorit
tatást elkerülhesse . Az alacsony munkabér azonban sohasem
jár ily előnyökkel azon esetben, ha mindenik országban
egyaránt átalános az ; mert az átalánosan alacsony munka
bér sohasem képesített valamely országot ellenfele kiszo

ritására , valamint az átalában magas munkabér sem aka
dály arra nézve , hogy ez meg ne történhessék .
Mindennek bebizonyíthatása

végett azon elemi igaz

ságokra kell visszatérnünk, melyeket egy fentebbi fejezet
ben * ) fejtegettünk. Az átalánosan alacsony munkabér ma
gában valamely országban nem idézhet elő alacsony árakat,

ép úgy mint a magas munkabér sem magas árakat; s az
átalános árak ép úgy nem emelhetők feljebb a munkabér
emelkedése által, mint a valamennyi árúczikk előállítá
sára szükséges munkamennyiség növekedése által sem ;
mert az oly kiadások , melyek valamennyi árúczikkre egy
forma hatással vannak , semmi befolyással sincsenek az
*) Harmadik könyv IV . fejezet.

,
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árakra . Ha csak a posztókészítőnek vagy kézművesnek
kellene magasabb munkabért fizetni : akkor ezen czikkek

ára ép úgy feljebb emelkednék , mintha több munkát kel
lene e czikkek előállítására fordítani, mivel különben tőke

jövedelme keyesebb lenne, mintmás termelőké, és senki sem
adná magát e foglalkozásra. De ha mindenkinek magasabb
munkabért kell fizetni, vagy ha mindenkinek több munkást

kell alkalmazui: e veszteségnek mindenkialáveti magát; és
minthogy mindenkire egyforma hatással van : senki sem re
mélheti, hogy a foglalkozás megváltoztatása által megsza
badúl attól, és megnyugszik

tőkejövedelme apadásában , s

az árak változatlanul maradnak. Hasonlókép a munkabér
átalános alábbszállása, vagy a munka termelőképességének
átalános növekedése, sem

az árakat alább nem

szállítja ,

sem a tőkejövedelmet feljebb nem emeli. Mert ha a munka
bér ( a munka előállítási költségét értvén ez alatt) csökken :
ugyan miért csökkentené még e miatt a termelő az árakat ?
Azért, – fogják talán mondani némelyek, - mert azon
más tőkepénzesek versenye fogja őt erre kényszeríteni, a
kik ugyanazon foglalkozásra fognak özönleni. De ez eset

ben a többi tőkepénzesek is alacsony munkabért fizetnek,
és a

versenyre szállás által is csak

annyit nyernének , a

mennyivelmár különben is birnak. Az tehát, hogy a munka
miként fizettetik , valamint azon másik körülmény is, hogy
mennyi használtatik abból fel : a termelt árúknak sem belér:

tékére, sem árára nincs befolyással; kivéve, a mennyiben
ez valami oly különös sajátsága az illető árúnak , mely nem

közös átalában minden árúczikkel.

Minthogy tehát az alacsony munkabér bent valamely
országban nem idézhet elő még - magában , véve alacsony
árakat : úgy az sem eszközölhető ki ez uton, hogy ez árúk

olcsóbban adassanak a külföldi piaczokon. Az teljesen igaz,
hogy ha a munka Amerikában kevesebbe kerül, mint
Stuart Mill. Nemzetgazdaságtan . III.
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Angliában : Amerika olcsóbban adhatja a gyapotot Cubának

és mégis ép annyit nyer befektetett tőkéje után, mint az
angol gyáros . Igen ! de az amerikai gyapotszövő tőkejöve
delmét nem az angol gyáros, hanem egy másik amerikai
tőkepénzes jövedelmével kell összehasonlitani, - fogják ta
lán mondani némelyek . Ezek odahaza az alacsony munka
bér előnyeit mindnyájan élvezik , és ép ezért mindnyájan
magas tőkejövedelemmel birnak . E magas tőkejövedelem
mel tehát a gyapotszövőknek is birni kell, s azok nim

elégszenek meg az angol tőkepénzesek jövedelmével. Igaz,
hogy meglehet , miszerint talán egy ideig még kevesebb jö
vedelem mellett is inkább folytatni fogja az a gyapotszövést,

mintsem megváltoztassa üzletét, - mertmegtörténik néha, hogy
egy bizonyos üzlet sokáig sokkal kevesebb tőkejövedelem

mellett folytattatik , mint a mennyire az eredetileg alapitta
tott. Az oly országok , melyekben kevésbe kerül a munka és

igy a tőkejövedelem magasan jár, még ezért nem képesek
más országokat kiszorítani a piaczról ; hanem megforditva

a mások általi kiszoríttatásnak sokkal tovább ellenállhat
nak , mivel a termelő gyakran sokáig elbirja a tőkejövede
delem csökkenését a nélkül, hogy azért éhen kellene halnia ,

vagy épen még elég jól ki ne jöhetne üzletéből. Azonban
előnyük mindössze is csak ennyire terjed , és az ellenállást
nem sokáig folytatják azon esetben , ha már minden remé

nyük elveszett arra nézve, hogy talán üzletük idő fordultá
val szintén hozhat még annyi jövedelmet, mint a mennyit
a többi hoz

5 . §. Van a kereskedelemmel és szállitással foglal
kozó községeknek egy osztálya, melyről nehány felvilágo
sitó szóval szintén meg kell emlékeznem . Ezeket aligha
lehet más országokkal csereviszonyban álló községeknek

mondani, hanem sokkal inkább ugy tekinthetők ezek , mint
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némely nagyobb államok távol fekvő mezőgazdasági vagy
ipartelepei. Igy pl. Anglia nyugat indiai gyarmatait nem
lehet egy külön saját termelő

tők ével biró tartománynak

tekinteni. Ha Manchester jelenlegi területe helyett valahol
az északi tenger sziklái közt feküdnék , (de ott is folytatva

gyáriparát) : azért még mindig csak Angliának egyik vá
rosa s nem pedig egy Angliával kereskedő állam lenne ; -

vagyis ép ugy, mint jelenleg csupán egy oly hely lenne, a
hol Anglia a legkényelmesebbnek találná folytatni a gya
potszövést. Hasonlókép a nyugot- indiai szigetek is csak oly

helyeknek tekintendők , mint a melyeken Anglia a legczél.
szerűbbnek találná a czukor, kávé és még néhány más

tropikus növény termelését. A tőke, mely e szigeteken fel
használtatik : mind angol tőke; s az ipar csaknem egészen
Anglia számára dolgozik ; a legfőbb kiviteli czikkeken ki

vül alig termeltetik valami más, s ezek is nem azért ván
dorolnak Angliába , hogy a gyarmatokba szállitandó s ezek
lakosai által elfogyasztandó árukért cseréltessenek ki, ha

nem hogy Angliában eladatván, az angol tőkepénzesek elő
nyére szolgáljanak . A nyugot-indiai szigetekkel való keres
kedelem tehát aligha tekinthető külföldi kereskedelemnek ,
hanem sokkal inkább az anyaállam különböző városai kö
zött létező forgalomhoz hasonlitbatd, és a belföldi forgalom

elvei szerint itélendő azmeg. A tőkejövedelem a gyarmatok
ban az angol kamatláb által szabályoztatik , és a nyereségre
való kilátás is körülbelől ugyanaz, mint Angliában, s csupán

annyival nagyobb, a mennyi azon hátrányokért szolgál kár
pótlásul, melyekkel a távol vidékeken folytatott koczkázta

tott vállalatok szoktak járni, – a mely hátrányokért való
pótlék levonása után a nyugotindiai termények ára és ér

téke az angol piaczokon is ép ugy a termelési költségektől

függ, ( vagyis inkább fiiggött ezelőtt), mint bármely angol
áruczikkre nézve történik az. Csak az utóbbi 10 — 12 év
25 *
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alatt szorult ez ely kissé háttérbe, midőn az árak – a miatt,

mert a munkáş drágaság folytán a készletet nem lehetett
kellő inervben szaporitavi, – legelőször emelkedtek a ter

melési költségeknek megfelelő arányon túlra ; sőt közelebb
ről a külföldi verseny, bebocsátása még egy újabb tényezőt
iş kevert a játékba s a nyugotindiai termények némelyike
kiszorittatott a piaczokról, - és pedig nem annyira azért,

mintha a munkabér ezeken magasabb volna, mint Cubában
és Braziliában, hanem inkább azért, mert magasabb az mint
Angliában ; mivel ha nem ez volna az ok, akkor a jamaikai
czukor még mindig eladható :,volna a cubai árakon , és ez
még mindig elég volna, ha nem is a Cubában, de legalább
az Angliában szokott tőkejövedelem megtéritésére. . 1'
in Méltó, továbbá, hogy mégemlékezzünk azon apró , de
e tekintetben már független községekről is , melyek (a ha

jókészitéshez és a tengerészethez szükséges eszközök kivéte
lével) csaknem minden hazai termelés nélkül csupán abból
tartották fel magokat és gazdagodtak meg, hogy átviteli
kereskedést és bizományi üzletet folytattak , az egyik or:
szágtól megvásárolt terményt némi haszonnal adván el a
másiknak . Ilyen volt Velencze és a német hanza városok .

Ezen eseteknek azonban igen egyszerű magyarázata vani
Ezen városok t. i. tőkéiket és munkáikat nem a termelésre,
hanem a más országok terményei kicserélésének eszközlés

sére forditották. E közvetités előnyös volt az illető orszá .
gokra nézve, mivel iparuk jövedelme átlag véve ez által

növekedett, a minek egy részét aztán a szállitási költségek
fedezésére , más részét pedig a szállitásnál alkalmazott tőke
és kereskedelmi ügyesség jutalmazására a közvetitőknek

engedték át,mivel magoknak azon országoknak nem volt elég
rendelkezés alatt levő tőkéjök a szállítási műveleteknek is
végezésére. Midőn a velenczeiek a déleurópai államok ke

reskedelmének általános közvetitőivé lettek ::csaknem semmi
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versenytársuk sem volt, ugy hogy náluk nélkül valószinűley

egyáltalában nem jött volna az létre ; s valóban nem is
volt jövedelmüknek valami más hatása, mint az, hogy meny
nyit volt képes a tudatlan főnemesség a legelőször iltaluk
bemutatott s az előtt egészen ismeretlen fényüzési czikke

kért adni. És csak később, midőn versenytársak keletkez
tek , lett ennek

jövedelmezősége is, - ép ugy, mint bár

mely más működése, - a természeti törvényeknek alávetve.
A szállitási üzletet t. i. a hollandok kezdték kezökbe venni,
a kik saját termeléstik mellett nagymennyiségű tőkével ren
delkeztek . Igaz, hogy már ekkor a többi európai állainok

nak is volt némi megtakaritott tőkéjük , és képesek voltak
saját maguk folytatni kereskedelmüket : de Hollandiában

több körülmény összehatása folytán alacsonyabb lévén a
kamatláb , az árkért adott eredeti összegeken kivül keve
sebb költséggel végezhették a szállitást, mintsem az illető

országok saját tőkepénzesei tehették volna azt ; és igy Hok
landia mindazon országok külkereskedelmépek nagyobb ré

szét magához keritette, melyek ép ezen czélra alkotott ten
gerészeti törvények által nem biztosították azt a magok
számára .

5. )

XXVI.

XXVI. Fejezet
CJEZE

A CSERE HATÁSA A VAGYONMEGOSZLÁSRA.

1. §. Ezzel tehát befejeztük , - a mennyiben t. i.
czéljainknak megfelelőleg a jelen munkálat korlátai között
tehettük azt, – azon gépezet ismertetését, mely által egy
ország terménye a polgárok különböző osztályai között fel.
osztatik . E gépezet nem más, mint az u . n . ,,forgalom “ ,
melynek működési törvényeit az érték és árak törvényeinek

szoktuk nevezni. S az e téren nyert felvilágositás mellett
vessünk már most egy visszapillantást még egyszer a va
gyonmegoszlás kérdésére. Midőn a terménynek a munkások ,

tőkepénzesek , és földbirtokosok között való megoszlását a
forgalomra való tekintet nélkül vizsgáltuk : ugy látszék ,
hogy tehát bizonyos általános törvényeket követ az. Illő

tehát megvizsgálnunk, hogy valjon érvényben maradnak -e

ugyanazon törvények akkor is , midőn a vagyonmegoszlás
a forgalom és a pénz bonyolult gépezete által történik,

vagy hogy valjon a gépezet sajátságai képesek -e módositó
lag hatni a főelvekre ?
Az emberi szorgalom és a takarékosság gyümölcsei,
mint fentebb láttuk, eredetileg három főcsoportba, t. i. mun

kadij-, tőkejövedelem

és földhaszonbérre különithetők el,

melyekből kinek -kinek osztályrésze pénz alakjában és árú
csere útján szolgáltatik ki , vagy még helyesebben szólva, a
tőkepénzes lévén az, ki a társadalom szokott berendezésé

nél fogva a terményt kezeihez kapja : ez aztán pénzben
fizeti ki a másik két osztályrészesnek munkája és földje
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piaczi értékét. Ha azt vizsgáljuk , mitől függ a munka és a
földhasználat pénzbeli értéke : ugy találjuk, hogy itt is
ugyanazon okok szerepelnek , melyektől a munkadij és föld :
haszonbér akkor is függene, ha semmi pénz és áruforgalom
nem léteznék is .

Először is világosan látható tehát, miszerint a pénz és
forgalom léte vagy nem léte semmi befolyással sincs a mun

kabér törvényére ; – mert a munkabér csupán a tőke és

a népesség egymáshozi arányától függ. És ez igy történnék .
ha a föld összes tőkéje mind egy társulat kezében volna
is ; vagy ha azon tőkepénzesek , a kik között az megoszlik ,

külön -külön maguk termelnék is mindazon árúczikkeket,

melyekre az illető községeknek szüksége van, – ugy hogy
egyáltalában semmiféle kicserélés nem történnék is. Minthogy
pedig a népesség és tőke közötti arány minden régibb ál
Jamban azon akadályok erejétől függ , melyek a népesség
túlságosan gyors szaporodást korlátolják : népiesen szólva

azt lehetne mondani, miszerint a munkabér a szaporodás
akadályaitól függ ; s tehát midőn ez akadályt nem a halá

lozás, éhszükség, vagy betegségek képezik : a munkabért
csupán a munkásosztály

előrelátása szabályozza ; és bogy

e szerint a munkabér mindenik államban rendesen egész
azon fokig leszáll, a meddig készebbek a munkások annak

lesülyedését eltűrni, mintsem szaporodásukat korlátolják .
Itt azonban a munkabér alatt a munkás által kapott

valódi kényelmet, vagyis azon dolgok egy bizonyos meny
nyiségét értjük , melyeket természet vagy pedig megszokás
nál fogva életszükségnek , vagy igen kellemesnek tart ma

gára nézve, — vagyis a munkásra nézve leglényesebb érte
lemben

vett munkabért ; mert ha a tőkepénzesre nézve

veszszük azt ilyen értelemben, akkor már nem ily egyszerű
törvényektől függ az, Az előbbi értelemben vett munkabért,

- a melytől t. i. a munkás kényelme függ, — mi ezután a
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valódi, vagyis in natura munkabérnek fogjuk nevezni ; miya
ellenben az utóbbit, ha szabad most már igy szólanunk : a .
pénzbeli munkabérnek , - azon feltevésből indulván ki (a
minthogy az meg is engedhető most már) hogy a pénz
egy ideig változatlan mértékegység marad — magoknak a for

galmi jegyeknek előállitása és megnyerhetése körül semmi

változás nem történvén . Ha magának a pénznek előállitási
költsége semmi változást nem szenved : a munkabér pénz
értéke is tökéletes mértéke lesz a munka előállitási költsé.

gének, és czélszerűen lesz annak kifejezésére használható .
A pénzben kifejezett munkabér két tényezőből van
összetéve, u . m . először is a valóságos, vagyis in natura
munkabérből, vagy más szavakkal : a rendes fogyasztási
czikkekből a munkásoknak jutott mennyiségből; másodszor

pedig ezen czikkek pénzbeli árából. Valamennyi régibb ál

lamban, – oly államokban t. i., melyekben a népesség
szaporodása az élelem megszerzésének nehézsége által bármi
részben is korlátoltatik , -- a munkabér rendesen annyi

szokott lenni, a mennyiből a munkások , épen csak annyi
élelmi és másféle czikket vásárolhassanak, a mennyi nélkül

nem képesek a megszokott arányban tovább szaporodni.
Egy bizonyos meghatározott életmódot véve alapul, (a mi
alatt a munkásosztálynál azon életmódot kell értenünk , a

mely nélkül inkább a szaporodástól tartózkodik az) : a pénz
beli munkabér a munkások altal rendesen fogyasztatni szo

kott különféle árúczikkek pénzbeli értékétől s következéskép
azok termelési költségétől függ , mivel ha a munkabér nem

elegendő arra, hogy a munkások ezekből egy bizonyos
mennyiséget megszerezhessenek : szaporodásuk csökkenni s
munkabérök emelkedni fog . És e czikkek között az élelmi

szerek és más mezőgazdasági termények annyira főszerepet

játszanak, hogy alig marad valami befolyás a többiek
számára .

.
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És ép e pontnál van helyén , hogy a jelen mü har
madik részében kifejtett elveket felhasználjuk. A tápszerek

és más mezőgazdasági termények előállitási költségét egy
fentebbi fejezetben fejtegettük, - és láttuk, hogy az vagy a
legsoványabb föld , vagy azon legkevésbé jövedelmezően
használó tőke termelő képességétől függ, melyre a társada

lomnak mezőgazdasági termelés végett még mindig szüksége
van ; s azt is láttuk, hogy az ily legkevésbé előnyös körül.
mények között termelt tápszerek előállitási költségeitől függ
aztán az egész termés piaczi ára és csere- értéke is. A mun
kások munkabére tehát, egy bizonyos életmód mellett, a leg
kevésbé termékeny föld , vagy pedig legkevésbé jövedelme.

zően használtmezőgazdasági tőke termelő képességétől függ,

- - vagyis attól, hogy mennyire ért már a földmivelés lefelé
szállása, – és a kopár földekre való kiterjeszkedése, – a

termékenyeknél pedig a mind több termelésre való törek
vése közben . Azon erő, mely a földmivelést a lefelé terje
désében tovább haladni készti : a népesség szaporodása ;
mig ellenben az, a mi e lefelé terjedést akadályozza : a me
zőgazdasági tudomány és gyakorlat fejlődése, melynél fogva
a föld ugyanazon munkára sokkal több termést képes szol
gáltatni. Ep azért a mezőgazdasági termény legtöbbe kerülő

részének drágasága tökéletesen hű képét adja azon verseny
egy bizonyos időbeli állapotának , mely egyfelől a népesség
szaporodása, másfelől pedig a mezőgazdasági ügyesség fejlő
dése között folytonosan tart.
2 . §. Helyesen mondja Dr Chalmers, hogy a nemzetgaz
daság több igen nagyfontosságu tételét csak a földmivelés
legszélsőbb határainál, vagyis azon végső pontoknál lehet

feltalálnunk , a melyeket a földmivelésnek , a természet ön
kéntes erőivel folytatott küzdelmében eddig már elérni sike
rült. E legszélső határnak termékenységi foka a terménynek
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a munkások, tőkepénzesek és földbirtokosok három nagy
osztálya közötti megoszlását annak jelenlegi állapotában
tünteti előnkbe.
Ha a megszaporodott népesség tápszer – kereslete nem
elégithető ki a nélkül, hogy a földmivelés hitványabb ta

lajokra is ki ne terjesztetnék , vagy

pedig, ha a már mi

velés alatt levő földekre kevesebbet jövedelmező ujabb tőke

befektetések nem történnének : a mezőgazdasági termények
ilynemű szaporodásának szükségképeni feltétele , hogy azok
nak ára és értéke már megelőzőleg feljebb emelkedett lé

gyen. Mihelyt azonban az árak elég magasra emelkedtek
arra nézve , bogy a földmivelésre forditott ujabb költségek

nek megfelelő rendes tőkejövedelem is visszatérüljön álta
lok : az áremelkedés nem fog tovább is folytatódni azon

czélból, hogy az uj föld , vagy a régi földre forditott uj költ
ség haszonbért, illetőleg tőkejövedelmet szolgáltasson. Mert

azon földek vagy tőkék, melyekre már csak legutóljára lett
szükség , és a melyek , mint Dr. Chalmers mondja, a földmi
velés legszélsőbb határait képezik : nem hoznak és soha
sem is fognak hozni haszonbért. Ha azonban nem hoznak
haszonbért: akkor a valamennyi többi föld vagy pedig me

zőgazdasági czélokra használt tőke haszonbére sem

lehet

annál több, mint a mennyivel több jövedelmet szolgáltatnak
ezek amazoknál Az élelmi szerek ára átlag véve mindig
épen annyi fog lenni, a mennyi mellett a legroszabb földek ,
vagy pedig a jobb földeken legkevésbé jövedelmező befekte
tésekre felhasznált tőke, a termelési költségeken tul épen

csak hogy meghozzák a rendes tőkejövedelmet. Ha a legke.
vésbé kedvező helyzetben levő föld és tőke épen csak ennyit
hoz be : a többi föld és tőke, a nagyobb termőképesség

következtében több terményt szolgáltatva, e többlet eladá
sából származó külön tőkejövedelmet is fog szolgáltatni, és

ez jut a versenyzés folytán a földbirtokosoknak haszonbérül.
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A pénz és forgalom tehát semmi változtatást nem tett az

alacsony haszonbéren, és olyannak maradt az, a minőnek
eredetileg találtuk azt. A haszonbér csak a kizárólag elő
nyösen használt mezőgazdasági tőke jövedelem

feleslege, és

tökéletesen annyi, a mennyit a termelők ez előnyök folytán
à termelési költségnél képesek meggazdálkodni, - a termé

nyek piaczi árát és értékét a legkevésbé előnyösen hasz
nált mezőgazdasági tőkék jövedelme és azon termelők ter
melési költsége szabályozván , kik semmi ilyféle előnyben
nem részesülnek .

3. §. A pénzben fizetett munka és haszonbér tehát e
szerint ugyanazon

elvek által szabályoztatván , mintha in

natur a fizettetnék az : ebből az következik , hogy ugyanez

áll a tőkejövedelemre nézve is, – mivel csakis a munka
és haszonbér kifizetése után fenmaradó felesleg szolgáltatja

a tőkejövedelmet.
A tőkepénzes által nyujtott előlegekre nézve a második
könyv utolsó fejezetében ugy tapasztaltuk , hogy ha teljesen

elemeire bontjuk fel azt : vagy a munka megvásárlására ,
vagy fentartására , — vagy pedig a megelőző tőkepénzesek
kamatainak megtéritésére forditott kiadásokból áll az ; -

és

hogy tehát a tőkejövedelem utoljára is csak a munka elő
állitási költségétől függ, ennek emelkedésével együtt emel

kedve. Próbáljuk meg egy kissé részletesebben vizsgálni e
törvény működését.
A munka előállitási

költsége, –

a mit legjobban a

munkásoknak fizetett munkabér által fejezbetni ki (feltéve
t. i., hogy a pénz értéke nem változik ), – kétféle módon
növelhető. Megtörténhetik ugyanis, hogy a munkások több
életszükségleti czikket kapnak, vagyis , hogy a valódi -

in natura ,

munkabér emelkedik . Vagy pedig az is lehet,

hogy a népesség szaporodása hátrányosabb földek mivelésére
vagy talán költségesebb földmivelésmódra kényszerit, a mi
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által a munkások által használt legfőbb fogyasztási czikkek
előállitási költsége, s ezzel együtt értéke és piaczi ára is
emelkedik . A tőkejövedelem

ez esetek bármelyikében is

esni fog.

Ha a munkás csupán az árúk olcsóbbá létele miatt
kap azokból többet, vagyis, ha nagyobb mennyiséget kap
ugyan, de azért egészben véve nem kap több értéket : ak
kor a valódi munkabér emelkedett, de a pénzbeli munka
bér nem , és mindez semmi befolyással sem lesz a kamat

lábra . Ha azonban azon árúkból is többet kap, melyeknek
termelési költsége nem kevesbedett : akkor nagyobb értéket

kap, és pénzbeli munkabére emelkedett. Az ily formán
emelkedett pénzbeli munkabér összes terhe a tőkepénzesre
nehezedik , és nincs reá út-mód, hogy lerázhatná azt magá

ról. Erre azt lehetne ugyan

felelni, - a mint azelőtt tet

ték is azt, - hogy az árak emelése által fog az megszaba
dúlni attól. Mi azonban már nem egyszer bebizonyítottuk * )
hogy mennyire téves e nézet.
Valóban azon tan, miszerint a munkabér emelkedése

szükségkép az árak emelkedését vonja maga után, – mint
fentebb kifejtettük , már magában véve ellenmondás ; mi

vel, ha ez igy volna, akkor munkabéremelkedés nem tör
ténhetnék , mert a munkás, –

bármennyire emelkednék is

munkabére, – semmivel sem kapna többet a neki szüksé.
ges árúkból mint azelőtt ; - vagyis valódi munkabér

emelkedés lehetetlenség volna, a mi ismét ellenmondás le
vén a tényekkel és a józan észszel szemben : világosan lát
ható , hogy a pénzbeli munkabér emelkedése még nem

emeli feljebb az árakat, és hogy a magas munkabér nem
oka a magas áraknak . Az átalános munkabéremelkedés

mindig a tőkejövedelemre nehezűl; és pedig " ez elől se
merre sincsen menekülés.
*) Harmadik könyv IV . fejezet, 2 . §. ; és XXV. fejezet 4. $.
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De nem vizsgálván tovább azon esetet, a midőn a pénzbeli
munkabérnek és a munka előállítási költségének növeke
dése azon körülményből származik , hogy a munkás több

in natura munkabért kap : tegyük fel már most azon másik
eshetőséget, miszerint a magasabb munkabér a munkások

által fogyasztott czikkek növekedett termelési*) költségéből
származik , a minek oka a népességnek a termelési ügyes

ség megfelelő mérvü növekedése nélkül történt szaporodása .

A megszaporodott népességnek szükséges készlet ugyanis nem
lehetne másként megszerezhető , ha csak az árak elegendő
magasra nem

emelkednek

arra nézve, hogy a termelő , a

növekedett termelési költségért is kárpótolva legyen. A ter
melőnek azonban ez esetben kettős nehézséggel kell meg .

küzdenie. Egyfelől t. i. kedvezőtlenebb termelési viszonyok

közt levő földön kell folytatnia termelését, – de a miért
mint csupán a termelést érdeklő hátrányért, melyet nem
éreznek a másféle munkával foglalkozók, az átalános érték
elmélet elvei szerint, saját terményeinek ára felemelése ál
tal szerez kárpótlást magának, –

a minthogy valóban

mindaddig , mig ez áremelkedés meg nem történt, nem is
hozza terményét a kivánt mennyiségben a piaczra . Ep ez

áremelkedés azonban másfelől egy ujabb bajt idéz elő reá
nézve, a melyért aztán nem is szerezhet magának kárpót
lást; – és ez az, hogy magasabb pénzbeli munk.abért kell

fizetni munkásainak . E baj,mely a gazdát a többi tőkepénze

sekkel együtt közösen sujtja : nem szolgál alapúl az ár
emelkedésre. Az árak mindaddig emelkedtek , mig a tőke
*) A szerző e helyen valószinüleg a megszerezhetési költséget
érti. Mi azonban az előszóban idézett elvünk szerint, az ily nagybecsü
műnek szerzője iránt illő tekintekből nem tartjuk tanácsosnak még ily

evidens esetben sem a sokszor különben alig érthető eredeti szöveg
megváltoztatását.
A forditó.
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jövedelemre nézve ép oly jó állapotra nem jutott,minta többi
másféle termelők, vagyis mig csak azon munkatöbbletért is

kárpótolva nem lett, melyre okvetlenül szüksége van, hogy
egy bizonyos mennyiségű élelmiszert előállíthasson ; az e
czélra használt ujabb munkások munkabére azonban oly te

her, mely mindenkire egyaránt kihat, és a melyért aztán
senki számára nincsen kárpóilás. Annak tehát egészen a
tőkejövedelemből kell kitelni.
E szerint azt látjuk tehát, hogy a munkabéremel

kedés, -- a midőn mindenféle termelő munkással egyaránt
közös az, és a midőn valóban a munka előállítási költség
növekedését jelenti az : — mindig és szükségkép a tőkejövede

lem megrövidülését vonja maga után. És megforditva szin
tén azt tapasztaljuk , hogy a munkabér csökkenése által, a midőn valóban a munka előállítási költség kevesbülé
sével egyértékü az, mindig a tőkejövedelem emelkedik .

A munkások

és tőkepénzesek pénzügyi érdeke között e

szerint mutatkozó ellentét azonban igen nagy részben csak
látszatos, mert a valódi munkabér nagyban különbözik a
munka előállítási költségétől, és rendesen csak olyankor és

olyan helyeken a legnagyobb, a hol és a mikor az élelmi
szerek értéke és piaczi ára igen alant állván a miatt, mert

a föld könnyen megadja mindazon terményeket, melyekre
a népnek szüksége van : a munka, – még ha bőven jutal
maztatnak is a munkások - kevésbe kerül a termelőnek ,

8 ennek következtében a tőkejövedelem igen magas. Azon
erede:i elméletünk tehát, miszerint a tőkejövedelem mindig a

munka előállítási költségétől függ, vagyis (hogy még pontusab
ban fejezzük ki gondolatuokat), hogy a kamatláb és a munka
előállítási költsége megforditott arányban állanak egymás
sal, és csak ugyanazon okok vagyis tényezők együttes ered
ményei : még teljesebb megerősitést nyer ezáltal.

Kérdés azonban, hogy valjon e tételen nem kell-e
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némi változtatást tennünk az által, hogy a tőkepénzes ki.

adásainak azon, habár aránylag igen csekély részét is illő
tekintetbe veszszük, mely nem a maga vagy elődei által
fizetett munkabérekre, hanem az előbbi tőkepénzesek tőkejö

vedelmére ment fel ? Tegyük fel például, hogy a bőrkészítés
nél valami olyféle találmány jött létre, melynek folytán
nem

szükséges a nyers bőrt oly sokáig a cserzőkádban

tartani, mint azelőtt. Ennek következtében a czipészek ,
szijjgyártók és más, bőrből dolgozók anyagszereik előálli

tási költségének egy részét, – a mely t. i. a bőrkészitő
azon időre eső tőkejövedelmének felel meg, a meddig an .
nak tőkéje e találmány nélkül a bőrökben hevert volna, —
magok számára tarthatják meg, a mely megtakaritás foly

tán viszont az ő tőkéjök jövedelme is növekedhetik és pe
dig anélkül, hogy akár a munkabér, akár a munka előállí

tási költsége csak legkevesebbet is változott volna. E most
felvett esetben azonban egyedül a fogyasztók nyernének ,
mivel e miatt a czipők , hámok és minden más bőrből ké.

szülő tárgyak ára mindaddig alább fog szállani, mig csak

a termelők tőkejövedelme a rendes színvonalra nem fog
lesülyedni. De hogy ez ellenvetést kikerüljük : tegyük fel,

hogy ezzel egyidejüleg minden más termelési ágban is ha
sonló megtakarítás történik . Ez esetben, minthogy az ér
tékre és az árakra igy semmi befolyással nem lenne az :

a tőkejövedelem

valószínüleg

emelkedni fog . Ha azonban

közelebbről is megvizsgáljuk ez esetet, úgy fogjuk tapasz
talni, hogy ez onnan származik , mivel a munka előállítási
költsége alább szállott. Mindannyiszor, valahányszor a munka

átalános termelőképessége növekedik , ha a munkás való
sággal mégis csak ugyanannyi munkabért, kap mint azelőtt :
akkor a tőkejövedelem

fog emelkedni; mivel, ha a valódi

munkabér ugyanaz marad : akkor a munka előállítási költ

sége fog kevesbedni, – mert feltevésünk szerint ekkor minden
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más tárgy előállítási költsége is csökkenni fog . Ha ellenben

e muokások valódi munkabére a termelőképességgel arány
lagosan fog emelkedni, és a munka előállítási költsége a
vállalkozóra nézve ugyanaz marad : akkor a tőkepénzes

jövedelme aránylag ugyanannyi fog lenni mint azelőtt, és a
kamatláb változatlanul fog maradni. Ha talán az olvasó

részletesebb felvilágositást kivánna e tekintetben : azon mun
kámban fogja azt találni,melyre fentebb már hivatkoztam .*)
E kérdés bonyolultabb fontosságához képest, mintsem annak

vizsgálását egy a jelenlegihez hasonló műben tovább folytathat
nám ; és csupán annyit, jegyzek meg , hogy az emlitett műben
közlöit szemlélődések után úgy látszik , miszerint semmisincs
e kérdéses esetben olyan, mely azon elméletünk érvényét
megtámadná, melylyel azt állitánk , hogy a tőkejövedelem

és a munka előállitási költsége tökéletesen megfordított
arányban állanak egymással.

*) Essay IV . On Profits and Interest.

. . (Vége a harmadik kötetnek.)
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