
POCZĄTKI KRYZYSU GOSPODARCZEGO W POLSCE 
NA TLE SYTUACJI GÓRNOŚLĄSKIEGO PRZEMYSŁU 

GORNICZO-HUTNICZEGO (1928 - 1929) *

I. Stawiamy sobie za zadanie przedstawić i zanalizować w niniejszym 
szkicu początkową fazę kryzysu gospodarczego lat 1929-1933 w Polsce 
na tle sytuacji górnośląskiego przemysłu ciężkiego. Staraliśmy się w in
nym miejscu * 1 pokazać, iż górnośląski przemysł ciężki, to znaczy głównie 
górniczy i hutniczy, miał podstawowe znaczenie dla gospodarki całego 
kraju, chociażby ze względu na swój rozmiar i udział w produkcji ogólno
krajowej.

W ograniczonych ramach jednego problemu (dynamika rozwoju pro
dukcji) nie byliśmy w stanie dać wyczerpującej oceny znaczenia prze
mysłu śląskiego, tym bardziej że nie sprowadza się ona wyłącznie do 
przewagi ilościowej. Udział ilościowy w dziedzinie produkcji i zbytu był 
sam w sobie przesłanką zasadniczą, ale konsekwencje tego faktu szły 
znacznie dalej. Mamy tu na myśli przede wszystkim oddziaływanie prze
mysłu górnośląskiego poprzez zrzeszenia kartelowe i tzw. koncentrację 
pionową, przez powiązania finansowe i wpływy pozaekonomiczne. W y
jątkowe znaczenie gospodarcze Śląska wywodzi się ponadto w bliższych 
lub dalszych relacjach z granicznego położenia dzielnicy górnośląskiej 
w dwudziestoleciu, posiada dalsze źródła w całej historii najnowszej tej 
dzielnicy, a osobliwie już w przełomowym okresie powojennym.

* Wywody nasze są jednym z elementów większej monografii przygotowywanej do 
druku. Publikujemy je wcześniej na łamach czasopisma ze względu na spostrzeżenia 
i wnioski, które wydają się nam bardzo istotne dla opracowywanej syntezy historii 
Polski w okresie międzywojennym (podręcznik uniwersytecki historii Polski). Chcie
liśmy równocześnie zademonstrować na konkretnym przykładzie metody badawcze 
historii gospodarczej czasów najnowszych na odcinku dziejów przemysłu; to demon
strowanie w czasopiśmie nie noszącym specjalnie charakteru gospodarczego dotrze, 
jak sądzimy, do szerszego grona historyków.

1 W artykule Górnośląski przemysł ciężki w lalach 1922-1929. Dynamika rozwoju 
produkcji i niektóre przejawy jej wpływu na gospodarkę narodową (Kwartalnik 
Historyczry, LXII, nr 4-5).



Szczególny charakter przemysłu ukształtowany był zatem przez różno
rodne czynniki. W warunkach integracji gospodarczej nowoczesnego 
świata górnośląski okręg przemysłowy miał wszelkie dane ku temu, by 
stać się głównym pomostem między peryferyjną gospodarką polską 
a europejskim czy wręcz światowym systemem ekonomicznym kapita
lizmu.

Zainteresowanie naszą gospodarką ze strony wielkokapitalistycznych 
ośrodków dyspozycyjnych było w okresie międzywojennym na ogół 
skromne. Kapitał zagraniczny niechętnie lokował się w Polsce, eksport 
tego kapitału dokonywał się głównie na drodze pożyczek zagranicznych 
— niewielkich, wysoko oprocentowanych, zabezpieczanych dodatkowo 
na m ajątku narodowym i dochodach państwa w sposób naruszający 
często suwerenność państwową w dziedzinie gospodarczej. Pozycja bo
gactw śląskich była raczej wyjątkowa. Lwia część ich znajdowała się 
ciągle w ręku kapitału obcego, eksploatacja ich uzależniona była w znacz
nej mierze od dyspozycji obcych ośrodków, zainteresowanych zresztą 
żywo wytwórczością górnośląską, zwłaszcza węgla i cynku. Bogactwa 
śląskie stanowiły też obiekt najsilniejszej penetracji nowych grup finan
sowych z zagranicy: francuskich, am erykańskich i innych. M omenty 
finansowe i handlowe zbliżały najbardziej przemysł śląski do rynków  
zagranicznych, w stopniu znacznie silniejszym niż jakiekolwiek inne 
dziedziny przemysłu polskiego.

Śląsk jako swego rodzaju transm isja ogólnokapitalistycznych pro
cesów ekonomicznych do polskiej gospodarki narodowej — to jedna 
tylko strona zagadnienia. Była i odwrotna strona problemu, istniały lo
kalne, specyficzno-polskie czynniki w pływające na sytuację przemysłu 
górnośląskiego, wywołujące w efekcie od siebie tylko zależne rezultaty.

Obie tendencje w ystępują szczególnie w yraźnie w dobie wielkiego 
kryzysu gospodarczego lat 1929-1933. Problematyka gosppdarcza kryzysu 
jest dla badacza jakby soczewką skupiającą różnorodne zjawiska, które 
istniały i poprzednio, choć były może trudniej dostrzegalne lub zgoła 
niewidoczne. Tak często bywa, że w trudnych momentach historii ujaw 
niają się nagle lub ulegają szczególnemu zagęszczeniu braki, niedoma
gania i błędy, których nie widać było dotąd, mimo że początki ich się
gają okresów daleko wcześniejszych i wywodzą się z samej istoty ustroju 
społeczno-gospodarczego.

Artykuł nasz ogranicza się pod względem chronologicznym do po
czątkowej fazy kryzysu. W ydaje się nam, że sam okres przełomowy 
zasługuje na osobne omówienie, w nim bowiem ujawnią się najwyraźniej 
p r z y c z y n y  załamania się koniunktury, tu  dadzą się najdokładniej 
prześledzić obie tendencje: działanie koniunktury światowej przez rynek 
i zmiany ilościowe w rezultacie procesów lokalnych. Później, w miarę



postępu depresji, zjawiska kryzysowe będą się mnożyć na podobieństwo 
reakcji łańcuchowej i trudniej wówczas odnaleźć i ustalić, gdzie tkwią 
przyczyny zasadnicze. Praca nasza omawia sprawy nie tknięte niemal 
przez historiografię. Literatura historyczna sensu stricto jest więcej niż 
uboga. Opracowania współczesne — ekonomiczne i polityczne — mają 
przeważnie charakter publicystyczny, polemiczny, cząstkowy, co siłą 
rzeczy obniża ich walor. W innych przypadkach zaliczać się mogą raczej 
do źródeł.

Ze względu na oszczędność miejsca powstrzymujemy się od ich szer
szego omówienia, zaś z literatury powojennej tylko kilka najkrótszych 
uw ag poświęcić chcemy książce L. Grosfelda 2, jedynej polskiej mono
grafii kryzysu lat 1929-1933. Nie chcemy podejmować pełnej oceny me
rytorycznej tej książki, zwłaszcza że miała ona parę w yczerpujących 
recen z ji3. Niemniej musi ona interesować jako rezultat pewnego 
zamkniętego etapu badań, który stanowić ma punkt w yjścia dla dalszych 
badaczy.

Najważniejsze tezy autora, zwłaszcza teza o początku kryzysu, znaj
dują pełne potwierdzenie w naszym szczegółowym studium. Pozostaje 
jednak rzeczą niewątpliwą, iż praca Grosfelda jest za mało analityczna, 
a cały szereg twierdzeń wymaga rozwinięcia. W tym miejscu pragniemy 
tego dokonać w odniesieniu do początków kryzysu; tw ierdzenia i wnioski 
chcemy oprzeć na możliwie gruntownej analizie materiału.

Tym bardziej więc korzystać musimy ze źródeł. Nie miejsce tu na 
wywody hermeneutyczne. Ze względu na mnóstwo nieporozumień, jakie 
naw arstw iły się w ostatnim czasie, tyle tylko warto powiedzieć, że nie 
ma najmniejszych podstaw do kwestionowania rzetelności przedwo
jennych materiałów źródłowych, właściwych kw antytatyw nej metodzie 
badawczej, i to zarówno publikowanych drukiem, jak i archiwalnych. 
Można mieć wprawdzie niekiedy zastrzeżenia co do słuszności klasyfi
kacji statystycznej, przy tym na pewno rzadziej w ynikała ona ze świa
domej chęci ukryw ania czy tuszowania pewnych zjawisk (np. w statysty
kach bezrobocia), niż była rezultatem niesłusznej — z naszego współ
czesnego punktu widzenia — metody. Większego krytycyzmu wymagają 
współczesne m ateriały opisowe, zwłaszcza ich fragmenty wartościujące 
{memoriały i sprawozdania władz, zrzeszeń kapitalistycznych lub osób 
trzecich). Poza krytyką merytoryczną natury — powiedzmy otwarcie — 
politycznej (byle nie przesadną) trzeba mieć na uwadze, że brak im było 
dostatecznej perspektyw y czasowej, brak koniecznego oddalenia, by stać

2 L. G r o s f e l d ,  Polska w latach kryzysu gospodarczego 1929-1933, Warszawa 1952.
3 Przede wszystkim W. K u l i  w „Kwartalniku Historycznym", LX, nr 1, i J. J a 

r o s ł a w s k i e g o  w „Nowych Drogach".



się mogły podstawą dzisiejszych sądów, jeśli nawet w innym miejscu 
dają w ierny obraz rzeczywistości.

Po krótkich uwagach w stępnych przechodzimy do meritum sprawy. 
Ogólnie uważa się, że kryzys ekonomiczny na przełomie lat dwudziestych 

•i trzydziestych rozpoczyna się w skali światowej od w yjątkowo silnej 
i nagłej depresji, której gwałtownym sygnałem był krach na nowojorskiej 
giełdzie — pam iętny ,,czarny czwartek" 24 X 1929 r. Od jesieni 1929 r. 
rozwija się w całym świecie silny kryzys ekonomiczny, w którym nad
produkcja przemysłu splata się z kryzysem agrarnym  i kryzysem finan
sowym.

Kryzys miał, jak wiadomo, charakter totalny, wszechogarniający, 
objął swym zasięgiem wszystkie kraje kapitalistyczne na świecie. Jest 
to całkowicie zrozumiałe ze względu na rozprzestrzenienie gospodarki 
kapitalistycznej w jej monopolistycznym stadium tudzież ze względu na 
obejm ujący całą kulę ziemską, coraz dalej postępujący proces podziału 
pracy i wymiany międzynarodowej. Nie znaczy to jednak, aby różne 
kraje w różnych częściach świata przechodziły kryzys jednakowo i z re 
latywnie (zależnie od swego potencjału i udziału w obrotach światowych) 
analogicznymi skutkami. Inny był przebieg i następstwa kryzysu w silnie 
uprzemysłowionych metropoliach kapitalizmu, inny w krajach zacofanych 
i zależnych. Inaczej reagowała ekonomika krajów wierzycieli i ekspor
terów  kapitału, inaczej krajów dłużników i eksploatowanych przez obce 
kapitały. W  sposób specyficzny odbiły się wreszcie na poszczególnych 
krajach skutki wojny. W ogóle zaś kryzys światowy jest problemem zbyt 
obszernym i mimo wszystko zbyt mało chyba zbadanym z perspektyw y 
historii, aby silić się na zbyt daleko idące konkluzje. Nie mieści się to  
zresztą w granicach zakreślonych tematem. Nas interesuje przede w szyst
kim sytuacja w Polsce, i to zgodnie z założeniami pracy — na przełom ie 
dwóch cykli koniunkturalnych.

Jakkolw iek udział naszego kraju w obrotach światowych był więcej 
niż nikły, bowiem w r. 1928 Polska uczestniczyła w obrotach światowego 
handlu zagranicznego w około 0,01% (przywóz towarów — 0,012% przy
wozu światowego, wywóz towarów — 0,0098% wywozu światowego) 4, 
w arto dokonać pewnego porównania rozwoju koniunktury w przełomo
wym okresie 1928-1929-1930 w Polsce i innych krajach. Porównanie 
to przyda się, aby przekonać się o specyfice rozwoju koniunktury w Pol
sce, w  konsekwencji zaś skieruje naszą uwagę bądź w stronę stosunków 
krajowych, bądź każe nam zastanowić się dłużej nad koniunkturą świa
tową.

4 Obliczono według „Vierteljahreshefte für KoeiunJcturforschung", t. V (1931), z. 4Br 
e. 64 i n.



W ybraliśmy dla porównania kraje przodujące w świecie kapita
listycznym: Stany Zjednoczone, W ielką Brytanię, Francję oraz kraje 
najbardziej związane z Polską przez handel międzynarodowy, włączając 
w to również Niemcy i częściowo Francję; drugą grupę krajów  tworzyć

Tab. 1. Zmiany koniunkturalne w Polsce, Stanach Zjednoczonych, W. Brytanii, 
Niemczech, Francji, Szwecji, Austrii, Czechosłowacji i na Węgrzech 1928—1930

Wskaźnik kursu Wskaźnik cen hurto- Wskaźnik
Kraj Rok akcji przemysło- wych w złocie (dla produkcji

wych każdej daty poszcz. (1928=100)
(1924-1926=100) kraj ów = 100)

Stany Zjednoczone 
A. P.

1928
1929

171,2
218,4

(1926)98
97

100,0
106,3

1930 171,2 86 105,3

1928 121,1 (1913)140 100,0
Wielka Brytania 1929 124,8 137 107,9

1930 107,2 120 96,3

1928 148,4 (1913)140 100,0
Niemcy 1929 133,9 137 101,8

-
1930 109,2 125 84,4

1928 194,4 (1913)131 100,0
Francja 1929 236,7 127 109,4

1930 204,4 113 110,2

1928 144,7 (1913)148 100,0
Szwecja 1929 146,5 140 122,7

1930 128,2 122 119,1

1928 96,6 (1914)130 83,4*
Austria 1929 98,6 130 78,2*

1930 102,3 117 76,9*

1928 136,5 (1914)143 brak danych
Czechosłowacja 1929 138,4 135 19 H

1930 112,3 119 99 H

1928 179,9 (1913)135 99 99

Węgry 1929 160,2 121 19 19

1930 144,6 96 99 91

1928 127,0 (1914)120 100,0
Polska 1929 96,3 113 99,8

1930 65,2 98 82,2

Przemysł bawełniany w %>°/o pełnego zatrudnienia.



będą Austria, Czechosłowacja, Szwecja i W ęgry. Należały one nadto do 
tego samego regionu gospodarczego Europy.

Zastrzegamy się, że podane poniżej wskaźniki zaczerpnięte z niemiec
kiego źród ła5 mają przy porównaniu wartość raczej aproksymatywną 
z powodu różnicy w metodach obliczenia i punktu wyjściowego w czasie. 
Zniekształcenia stąd wynikające nie będą jednak tego rodzaju, aby nie 
pozwalały na porównanie; mimo różnic w podstawie obliczenia wskaź
nika da się uchwycić dynamikę zmian.

Porównanie trzech wskaźników barom etru koniunkturalnego Polski 
i innych krajów wskazuje, iż w yraźna i trw ała recesja gospodarcza, 
a więc kryzysowe załamanie koniunktury, w ystąpiła u nas wcześniej niż 
w głównych krajach kapitalistycznych i miała ostrzejszy niż gdzie indziej 
przebieg. W skaźnik kursu akcji przem ysłow ych6 spadł u nas prawie 
dw ukrotnie w ciągu dwóch lat, wskaźnik cen hurtowych obniżył się 
o 1/4 cen z 1928 r., wskaźnik produkcji o prawie 1/5. Potwierdza to rów 
nież w dużej mierze przedstawiony graficznie na stronie 65 przebieg 
faz koniunktury w najważniejszych krajach przemysłowych, opracowany 
przez Instytut Badania Koniunktur Gospodarczych i Cen. Z wyjątkiem 
Austrii, nie odgrywającej większej roli w gospodarce światowej, w żad
nym z krajów  recesja gospodarcza, jaka pojawiła się w r. 1929, 
a w Niemczech naw et wcześniej, nie przybrała do końca roku ostrzej
szych kryzysowych form. We Francji cały r. 1929 był nawet ciągle 
jeszcze okresem ożywienia.

Na tle trzech wymienionych wskaźników i graficznego porównania 
faz koniunkturalnych odcina się w yraźnie sytuacja krajów  przodujących, 
dadzą się natomiast zaobserwować analogie (raczej w kierunku niż tempie 
zmian) do krajów  Europy środkowej, szczególnie do W ęgier, najbardziej 
zbliżonych pod względem struktury  gospodarczej do Polski. Jednak 
zmiany in minus są w Polsce większe. W szystko to rażem skłania do 
szczegółowego zajęcia się sytuacją krajową. W pływy zagraniczne bę
dziemy obserwować na tle wewnętrznych stosunków w Polsce.

Przejdźmy zatem z kolei do próby analizy naszej sytuacji w ewnętrz
nej, ażeby przekonać się, jakie czynniki zaważyły u nas na takim, a nie 
innym postępie kryzysu. Przyjęliśmy jako założenie, że przemysł górno
śląski jako decydujący dla całego przemysłu ciężkiego w Polsce tudzież 
najsilniej związany z rynkiem światowym będzie miarodajnym polem 
badania. Aby uściślić przesłanki naszego rozumowania, przypatrzmy się

5 Obliczenie jak wyżej.
6 Z tym zastrzeżeniem, że w Polsce lata 1924-1926 są prawie w całośai okresem 

depresji.



danym o udziale wytworów śląskiego przemysłu ciężkiego w światowej, 
europejskiej i krajow ej produkcji tych dóbr, posiadających równie silne 
znaczenie dla światowego rynku.

Największe znaczenie dla powiązań z rynkiem światowym ma udział 
Polski i Górnego Śląska w światowej produkcji węgla kamiennego, stali 
i cynku. Udział ten osiąga w r. 1929 dla Polski 3,5°/o ogólnej wytwórczości

Przebieg faz koniunktury w najważniejszych krajach przemysłowych7 w latach
1927—1929

POLSKA
i------ r i ------ r

NIEMCY

AUSTRIA
i ------- 1------- 1-------1------- 1------ 1------- r

CZECHO
SŁOWACJA — _ _ _ .

i ' ----------1---------1----------1--------1----------1--------- i r  i

FRANCJA
i ------ r i ------1------ r

STAN Y
ZJEDNOCZONE

I II III IV  I I  ' U III 1 IV  I /  *~Tl m  ' IV
1927 1928 19 2 9

poprawa

ożywienie

napięcie

recesja

depresja

7 Według „Koniunktury Gospodarczej", listopad 1930, z. 11, s. 297.



Tab. 2. Udział produkcji Górnego Śląska, całej Polski i Europy w produkcji świa
towej węgla kamiennego, żelaza, stali, cynku i ołowiu w latach 1928—19298

Świat Europa Polska Górny Śląsk

tyś. ton % tys. ton 0//0 tys. ton % tys. ton %

a. p r o d u k c j a  w ę g l a  k a m i e n n e g o
1928 1 245 247 100 588 582 47,27 40 616 3,25 30 448
1929 1 325 822 100 636 718 48,02 46 236 3,49 34 444

b. p r o d u k c j a ż e l a z a s u r o w e g o

1928 89 352 100 46129 51,6 684 0,8 464
1929 98 564 100 50 540 51,2 705 0,7 476

c. p i o d u k c j a s t a l i  s u r o w e j
1928 110 264 100 53 752 48,8 1 437 1,3 937
1929 120 900 100 58 749 48,6 1 377 1,1 899

d. p r o d u k c j a  c y n k u  s u r o w e g o
1928 1 425 100 696,4 49,0 161,7 11,3 141,7
1929 1 470,5 100 705,6 48,0 169,0 11,5 147,3

e. p r o d u k c j a  o ł o w i u
1928 1 669,3 100 393,4 23,6 36,4 2 ,2 36,4
1929 1 752,3 100 414,9 23,7 35,8 2,0 35,8

węgla, 1,1% stali i 11,5% cynku surowego; dla Górnego Śląska zaś odpo
wiednio 2,6%, 0,7% i 10,0%.

Dominująca rola okręgu górnośląskiego w krajowej produkcji prze
mysłu ciężkiego w zrasta jeszcze bardziej, gdy rozpatrujem y jego udział 
w eksporcie wyrobów tego przemysłu. Widać to najlepiej w tab. 3 9. 

Udział Górnego Śląska w eksporcie węgla kamiennego, wyrobów

Tab. 3. Procentowy udział Górnego Śląska w krajowej produkcji i eksporcie

Rok

Węgiel
kamienny

Wyroby
walcowane

Wyroby dzia
łów dalszej 

obróbki
Cynk Ołów

pro
dukcja

eks
port

pro
dukcja

eks
port

pro
dukcja

eks
port

pro
dukcja

eks
port

pro
dukcja

eks
port

1928
1929

74,49
74,03

84,26
82,61

66,03
64,57

89,70
92,50

68,24
66,03

68,22
64,01

87,05
87,13

91,55
90,71

99,80
99,84

99,21
99,96

8 Opracowano według danych zawartych w odpowiednich rocznikach: „Statystyki 
Przemysłu Węglowego w Państwie Polskim"; „Statystyki Zakładów Górniczych i Hutni
czych na Polskim Górnym Śląsku"; „Sprawozdań z Działalności Związku Polskich Hut 
Żelaznych".

9 Zestawiono według danych jak wyżej.



Tab. 4. Wartość eksportu wyrobów przemysłu ciężkiego w bilansie handlowym
Polski10

Rok
Ogólny 
wywóz 

z Polski

W tym

Razem
węgla

wyrobów
walcowa

nych

wyrobów
działów
dalszej
obróbki

cynku, py
łu cynko

wego i bla
chy cynko

wej

ołowiu

tys. zł 0//0 tys. zł 0//o tyś. zł o//0 tyś. zł o//0 tys. zł o//0 tys zł. % tys. zł o//o
1928 2 507 990 100,0 369 879 14,7 39 121 1,6 35 516 1,4 152 691 6,1 12 067 0,5 573 758 22,9
1929 2 813 360 100,0 391 003 13,9 51 765 1,8 73 437 2,6 153 574 5,5 16 543 0,6 686  322 24,4

walcowanych i cynku był więc znacznie wyższy niż w ich produkcji. 
Odnośnie do wyrobów działów dalszej obróbki udziały te są prawie 
proporcjonalne, a produkcja i eksport ołowiu niemal w 100% należą do 
hut górnośląskich. Trzeba przy tym pamiętać, że eksport węgla i w yro
bów przemysłu hutniczego stanowił główną pozycję naszego bilansu 
handlowego, decydującą o jego saldzie. Znaczenie tego eksportu w bi
lansie handlowym Polski przedstawiamy w tab. 4, porów nując jego w ar
tość z ogólnym wywozem za granicę w latach 1928— 1929.

Udział przemysłu ciężkiego wynosił więc w ogólnym wywozie z Polski 
22,9% w r. 1928, w zrastając do 24,4% w r. 1929. Największą pozycję 
stanowił oczywiście węgiel, następnie w yroby hut cynkowych, walcowni 
żelaza, działów dalszej obróbki oraz ołowiu. W r. 1929 Polska wywiozła 
14 371 tys. ton węgla, co stanowiło 10,4% światowego eksportu i stawiało 
Polskę na czwartym miejscu w rzędzie największych eksporterów świata, 
za Anglią, Niemcami i Stanami Zjednoczonymi n .

Ten właśnie wysoki udział przemysłu górniczo-hutniczego w bilansie 
handlowym Polski i światowym obrocie węgla przesądzał rolę Górnego 
Śląska jako pomostu łączącego kraj z rynkiem międzynarodowym i w ią
żącego jego sytuację gospodarczą z ogólną koniunkturą świata kapita
listycznego. Rola ta była tym większa, iż wiązała się z podstawowymi 
działami produkcji, decydującymi tak o rozwoju ekonomicznym poszcze
gólnych krajów, jak i całej gospodarki światowej.

II. Za punkt wyjścia do dalszych rozważań przyjm ujem y szereg szcze
gółowych danych o przebiegu koniunktury gospodarczej Polski w okresie 
przełomowym, za jaki przyjm ujem y lata 1928— 1929. Dane te zawarte są 
w opracowaniach Instytutu Badań Koniunktur Gospodarczych i C e n 10 11 12.

10 Opracowano na podstawie danych jak wyżej.
11 Według „Statystyki Przemysłu Węglowego w Państwie Polskim" za r. 1929, 

s. 175.
12 „Koniunktura Gospodarcza Polski w Liczbach i Wykresach w Latach 1928-1938 , 

z. specjalny, grudzień 1938.



Nie mogąc ich tu z braku miejsca przytaczać, odsyłamy czytelnika po 
szczegóły do wymienionego wydawnictwa, poprzestając na wnioskach.

Ze wskaźników rynku pieniężnego w ybraliśm y najbardziej charakte
rystyczne: liczbę ogłoszonych upadłości oraz kursy akcji przemysłowych. 
Liczba upadłości utrzym ywała się przez cały r. 1928 na stosunkowo 
niskim poziomie. Jednak już w ostatnich miesiącdch, tj. w listopadzie 
i grudniu, wykazywała silniejszą tendencję zniżkową, która utrzymała 
się, a nawet wzmocniła w  ciągu r. 1929, osiągając pod jego koniec już 
w ybitnie kryzysow y poziom. Najwyższy wskaźnik kursów 9 akcji prze
mysłowych przypada w omawianym okresie na sierpień 1928 r. Od tego 
czasu spada on systematycznie do końca 1929 r., z nieznacznym tylko 
zahamowaniem w miesiącu lipcu. W grudniu 1929 r. osiąga on już tylko 
60,5°/o przeciętnego poziomu z roku poprzedniego.

W skaźnik ogólny cen hurtow ych wykazuje już od maja 1928 r. w y
raźną tendencję zniżkową, przerw aną jedynie niewielkim wzrostem 
w okresie od lutego do kwietnia roku następnego. Bardziej m iarodajny 
je.st tu jednak wskaźnik cen nie skartelizow anych i niezależnych od za
granicy, a przez to niewspółmiernie czulszych na zmiany koniunktury. 
W skaźnik ten, obejm ujący pozostałe ceny artykułów  przemysłowych, 
obniżał się począwszy od lutego 1928 r. nieprzerwanie na przestrzeni 
obydwu lat z jedynym odchyleniem w listopadzie pierwszego roku. Od 
czerwca 1929 r. jest on już ponad 10% niższy od najwyższego poziomu 
roku poprzedniego, co można zaliczyć do w yraźnych przejawów kryzysu. 
Podobną tendencję wykazują ceny artykułów  sprzedawanych bezpo
średnio przez rolników, z tym że okresowa podwyżka w ystąpiła nieco 
później, bo w pierwszym kw artale 1929 r. Poza tym ich spadek był na j
silniejszy, a poziom w końcu roku najniższy.

Zupełnie inaczej zachowywały się ceny artykułów  przemysłowych 
nabywanych przez rolników. Ich wahania są nieznaczne, nie przekra
czają 0,1 — 0,4 wskaźnika wynoszącego 100 dla r. 1928. Ich sztywność 
i praw ie nie zmieniony na przestrzeni obydwu lat poziom jest szczególnie 
charakterystyczny dla sytuacji rolnictwa i pogłębiających się nożyc cen.

Prawie że przeciwstawną do pozostałych cen tendencję wykazuje 
wskaźnik cen na artykuły skartelizowane. Podnosi się on od początku 
r. 1928 aż do maja następnego roku włącznie, by utrzymać się na wyso
kim poziomie, przekraczającym  108 aż do końca okresu. Ilustruje on 
nam najlepiej wpływ karteli na przebieg koniunktury. Przeciwstawiając 
się ogólnym tendencjom cyklu rozwojowego gospodarki kapitalistycznej, 
kartele opóźniają procesy przystosowane, przyczyniając się przez to do 
przedłużania i pogłębiania faz kryzysu i depresji.

Rynkowe sygnały zbliżającego się kryzysu znalazły swoje, jak  zwykle 
opóźnione w czasie, potwierdzenie w rozwoju produkcji przemysłowej.



W skaźnik ogólny tej produkcji ulega zmiennym wahaniom do końca 
r. 1928, by w grudniu osiągnąć najwyższy w tym roku poziom 107 
i wzrosnąć jeszcze wyżej w styczniu następnego roku. Po załamaniu się 
w lutym wzrastał on znowu do m aja 1929 r., kiedy to znacznie się obni
żył i z lekką tendencją zniżkową utrzym ał się na tym poziomie do końca 
roku. Zbliżoną tendencję wykazywały wskaźniki dóbr wytwórczych 
i dóbr spożycia. Odbiegała natomiast od nich produkcja węgla kam ien
nego, która najwyższy poziom, 117,2, osiągnęła dopiero w sierpniu 1929 r. 
Po niewielkim spadku utrzym ał się on do końca roku. Również własnymi, 
specyficznymi wahaniami charakteryzow ało się hutnictwo cynkowe, 
bezpośrednio uzależnione od sytuaćji na rynkach światowych. Także 
przemysł chemiczny utrzym ywał do końca 1929 r. w ysoką koniunkturę, 
przy zwiększających się jednak zapasach i narastających trudnościach 
zbytu, zwłaszcza w przemyśle nawozów azotowych.

Ogólnie jednak widać wyraźne załamanie produkcji już pod koniec 
pierwszego półrocza, chociaż jest ono częściowo zniekształcone lub 
opóźnione w poszczególnych gałęziach przemysłu, związanych poprzez 
eksport z koniunkturą światową. Załamanie to nosi w sobie już wyraźne 
cechy ostrej i długotrwałej kryzysowej recesji.

W yraźne zmiany i pogorszenie się koniunktury przemysłu polskiego, 
jakie wystąpiło w  połowie r. 1929, nie znalazły jeszcze równie ostrego 
odbicia w zatrudnieniu oraz w liczbie bezrobotnych zarejestrow anych 
w państwowych urzędach pośrednictwa pracy. Niemniej porów na
nie drugiego półrocza 1929 r. z tym samym okresem roku poprzedniego 
wyraźnie wskazuje na znaczny naw et spadek zatrudnienia z w yjątkiem  
obejmującego przemysł węglowy górhictwa. Tak np. liczba przeciętnie 
zatrudnionych w całym przemyśle w ynosiła w 6 miesiącach drugiego 
półrocza 1929 r. 821,2 tys. robotników wobec 835,7 tys. w  odpowiednim 
okresie r. 1928, czyli zmniejszyła się o l,7°/o. Spadek ten byłby dwu
krotnie większy, gdyby nie równoczesny wzrost tego wskaźnika w gór
nictwie o 15,3 tys. W samym dużym i średnim przemyśle przetwórczym 
spadła w tym okresie liczba zatrudnionych o 27,6 tys., czyli o 4,5%, 
a w hutnictwie o 2,9 tys., czyli o 4,4%.

Odpowiednio do spadku zatrudnienia wzrosła w drugim półroczu 
1929 r. liczba zarejestrow anych bezrobotnych. W ynosiła ona dla tego 
okresu przeciętnie 97,1 tys. miesięcznie wobec 80,6 tys. w drugim pół
roczu 1928 r. W zrost bezrobotnych wyniósł więc 20,5%. Zarówno więc 
wskaźnik zatrudnienia, jak  i liczba bezrobotnych, w ystępujące zawsze 
z pewnym opóźnieniem, potwierdzały jednak kryzysowe załamanie się 
koniunktury gospodarczej Polski na przełomie pierwszego i drugiego 
półrocza 1929 r.

Recesja gospodarcza, której pierwsze przejaw y w ystąpiły już pod ko-



nieć 1928 r., ogarnęła więc w drugiej połowie 1929 r. prawie całe życie 
gospodarcze kraju, z wyraźną tendencją do dalszego pogłębiania się. 
Szczególnie niepokojący był zbieg w czasie kryzysowej sytuacji w rol
nictwie z załamaniem produkcji przemysłowej. Jakkolw iek bowiem ko
niunktura rolnictwa w ykazuje względną niezależność od ogólnej koniun
ktury gospodarczej, to jej wpływ na całość gospodarki jest znaczny, 
zwłaszcza w kraju o decydującej przewadze rolnictwa, jakim była Polska.

Postępujący spadek cen płodów rolnych, mimo pewnej naw et zwyżki 
globalnej produkcji, obniżył znacznie siłę nabywczą ludności rolniczej, 
stanowiącej około 65°/o ogółu ludności kraju, i tym samym zmniejszył jej 
popyt przede wszystkim na artykuły przemysłowe. Ceny zboża, po przej
ściowej nieznacznej zwyżce w okresie przednówkowym, spadły pod 
koniec roku do poziomu nie notowanego dotychczas w Polsce i daleko 
niższego od innych krajów.

Ceny zbóż na giełdach w W arszawie, Berlinie i Chicago kształtowały 
się następująco 13:

Tab. 5. Ceny zbóż 1928—1929 w Warszawie, Berlinie i Chicago

Rok Miesiąc
Pszenica Żyto

Warszawa Berlin Chicago W arszawa Berlin Chicago

1928 5,90 5,58 4,86 4,78 5,70 4,48
1929 I 5,04 5,10 4,67 3,74 4,94 —

IV 5,65 5,36 4,25 3,96 4,88 3,88
VIII 5,72 6,09 5,22 2,96 460 —

X 4,30 5,44 4,68 2,76 4,13 4,04
XII 4,33 5,88 4,68 2,73 4,06 4,23

Sytuację pogarszało równocześnie znaczne osłabienie ruchu budowla
nego, dalsze ograniczenie działalności inwestycyjnej, restrykcje k redy
tów budowlanych i inwestycyjnych, ciasnota na rynku pieniężnym w yra
żająca się we wzroście obiegu weksli i protestów  wekslowych, redukcja 
stanu zatrudnienia przemysłu przetwórczego i wreszcie osłabienie obro
tów handlowych.

Jak w ynika z analizy wskaźników koniunkturalnych, pierwszy kw ar
tał r. 1929 nie w ykazywał jeszcze objawów zbliżającego się kryzysu, cho
ciaż wzrost produkcji w porównaniu z r. 1928 jest widocznie zahamowany, 
a produkcja wielu gałęzi przemysłu wykazuje już tendencję spadkową. 
Niemniej produkcja przemysłowa utrzym ała się nadal na wysokim po
ziomie, a pewien spadek wytwarzania tłumaczono raczej działającymi

13 Według „Związku Polskich Hut Żelaznych". Sprawozdanie z działalności za rok 
1929, s. 19.



normalnie w tej porze roku zjawiskami sezonowymi niż koniunktural
nymi. Był to więc raczej okres przedkryzysowego napięcia. W szczegól
ności pomyślny rozwój wykazywało wydobycie węgla kamiennego, które 
utrzymało się na wysokim poziomie prawie do końca roku. Zadecydowały
0 tym w głównej mierze korzystne warunki klimatyczne (ostra zima) oraz 
eksportowe ^ograniczone jedynie wąskimi możliwościami przewozo
wymi). Ta w yjątkowa sytuacja przemysłu węglowego wpłynęła zresztą 
w poważny sposób na zniekształcenie przebiegu koniunktury w r. 1929, 
powstrzymując względnie opóźniając na pewien czas gwałtowne zała
manie, które wystąpiło tak w yraźnie już w roku następnym.

Zamówienia styczniowe w Syndykacie Hut Żelaznych były nawet 
w tym okresie znacznie wyższe niż w r. 1928, co miało świadczyć o ocze
kiwanym ożywieniu gospodarczym na wiosnę. Zamówienia te wykazały 
jednak już w następnych miesiącach tendencję spadkową, przekreślając 
słabe zresztą nadzieje na poprawienie koniunktury. W zrastające napięcie 
finansowe w procesie obrotów towarowych, w yrażające się ostrym 
brakiem kapitału pieniężnego, wysokim wskaźnikiem obiegu weksli, w y
sokim poziomem kredytów  bankowych oraz w zrastającym  korzystaniem 
z zagranicznych kredytów  krótkoterminowych, uważane było za proces 
przejściowy, nie zwiastujący bynajm niej ostrego załamania produkcji.

W konsekwencji w ystępujący w pierwszym kwartale 1929 r. słaby 
jeszcze i tylko częściowy ruch recesyjny koniunktury uległ w kwietniu 
tegoż roku krótkotrw ałem u zatrzymaniu, przekształcając się nawet 
w lekką poprawę. Poprawa ta jednak nie wykazała w maju żadnych 
postępów, przechodząc w czerwcu i lipcu w wyraźną już fazę drugiej 
recesji. C harakteryzujący ją już system atyczny spadek produkcji, silne 
pogorszenie się wypłacalności i zmniejszenie się rozmiarów działalności 
gospodarczej były niewątpliwie potwierdzeniem nieuchronnego prze
kształcenia się tej recesji w  kryzys gospodarczy, chociaż w sierpniu
1 wrześniu występow ały jeszcze oznaki popraw y na rynku pieniężnym.

Ostrożna zwykle „Koniunktura G ospodarcza"14 podkreśla po raz 
pierwszy kryzysową sytuację rolnictwa i takich przemysłów konsump
cyjnych, jak włókienniczy i skórzany.

III. Załamanie sytuacji gospodarczej rozwijającej się pomyślnie w po
przednim okresie (lata 1926-1928) nastąpiło na Górnym Śląsku z pewnym 
opóźnieniem w porównaniu z resztą kraju. W yraźne objawy nadciąga
jącego załamania uwidoczniły się tu w drugim kw artale 1929 r. w postaci 
trudności na rynku pieniężnym i w obrocie towarowym. Poważną rolę 
w pogłębieniu tych trudności odegrała również polityka finansowa rządu, 
której skutków nie mógł złagodzić brak restrykcji kredytow ych ze strony

14 1929, z. 11, s. 309.



Banku Polskiego i banków prywatnych. „Raz w ydęty budżet państwa nie 
zdołał się już nagiąć do zmniejszonej zdolności płatniczej społeczeństwa 
i za pomocą śruby podatkowej ogałacał je z niezbędnych środków obro
tow ych” — podaje Sprawozdanie Izby Handlowej w  Katowicach za 
rok 1929 15. ,

Przejawiającą się na Górnym Śląsku płynność obiegu pieniężnego 
w r. 1929 oraz towarzyszące mu zjawiska upadłości i nadzorów oraz 
wkładów oszczędnościowych przedstawia tab. 6 16.

Tab. 6. Obieg pieniężny oraz towarzyszące mu okoliczności w woj. śląskim w 1929 r.

Weksle
zaprotestowane Upadłości firm Nadzory firm

Wkłady oszczęd
nościowe w tyS. zł

Mie
siąc

liczba

f

suma 
w tyś. zł

za-
rejes-
tro-

wane

nie
zare

jestro
wane

razem

za-
rejes-
tro-

wane

nie
zare

jestro
wane

razem
kasy

oszczęd
nościowe

spół
dzielnie
kredy

towe

I 6 939 2 140 _ 1 1 24168 4 891
II 7 188 2 610 1 — 1 1 26 503 5 303
III 8 319 2 332 — — 3 — 3 26 880 5 654
IV 9 492 3 702 1 1 2 — 2 26 977 5 879
V 10 051 3 245 — 2 2 1 1 26 776 5 941
VI 10 209 3 105 2 2 4 — 1 1 27 538 6134
VII 10 942 3 284 3 1 4 2 2 28 280 6 160
VIII 10 725 3179 1 — 1 1 1 2 28 657 6 208
IX 11 489 3 470 2 — 2 2 2 28 351 6  234
X 12 994 3 969 4 2 6 2 2 4 28 669 6 300
XI 12 422 4311 — 1 1 2 2 29 742 6 409
XII 12 954 3 880 1 1 2 3 3 6 30 294 6 527

W yjątkow y w grudniu spadek sumy zaprotestowanych weksli, gdy 
normalnie w okresie tym ujawniał się sezonowy wzrost protestów, wiąże 
sprawozdawca Izby Handlowej z dwoma okolicznościami: ze zwiększoną 
ostrożnością przy udzielaniu nowych kredytów oraz przeprowadzonymi 
w związku z tym ograniczeniamij z panującą w przemyśle tendencją do 
zmniejszania produkcji, która się zresztą ujawniła w zmniejszanych 
rozmiarach przewozów kolejow ych17.

A więc i ten odbiegający od ogólnej tendencji wypadek potwierdza 
fakt załamania się sytuacji gospodarczej Górnego Śląska.

Procesem upadłości i nadzorów objęte były — jak w yjaśnia cytowane

15 S. 5.
16 Według Sprawozdania Izby Handlowej w Katowicach za rok 1929, fi. 7-8.
17 Ibid., s. 7.



wyżej spraw ozdanie18 — branże o słabszej organizacji i większej ela
styczności popytu, a więc nie skartelizowane i tym samym silniej odczu
wające zmiany w popycie, wywołane między innymi utrzymaniem się 
cen skartelizowanych na stosunkowo wysokim poziomie.

Stan niepewności, jaki zarysował się pod koniec trzeciego kwartału 
w postaci zmniejszonej podaży dobrego ‘materiału wekslowego, ostroż
niejszym udzielaniu kredytu i likwidacji niepewnych interesów, prze
kształcił się pod koniec roku w ogólne załamanie sytuacji gospodarczej.. 
Załamaniu temu nie mogła już zapobiec pomyślna koniunktura przemysłu 
węglowego, gdyż i on znalazł się w końcu roku w trudnej sytuacji. 
Zarówno bowiem na rynku krajowym, jak i na rynkach zagranicznych 
w ystąpiły znaczne rezerw y węgla, nagromadzone w przewidywaniu po
nownej ciężkiej zimy, a prawie nie naruszone wobec niezwykle łagodnej 
tem peratury. Silny wpływ na kształtowanie się koniunktury gospodarczej 
Polski w przełomowym okresie lat 1928-1929 w ywierał przemysł ciężki 
Górnego Śląska.

Analizę sytuacji gospodarczej górnośląskiego przemysłu otwieramy 
zestawieniem liczbowym produkcji19 (zob. tab. 7 i 8).

Przemysł węglowy w Europie, a więc również i w Polsce, wykazywał 
w r. 1928 w dalszym ciągu w yraźną tendencję zwyżkową. Strajk w ko
palniach antracytu w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej nie 
w yw arł nań większego wpływu. W dalszym ciągu trw a walka konkuren
cyjna polskiego przemysłu węglowego z angielskim na rynkach pół- 
nocnoeuropejskich, przy czym, rzecz charakterystyczna, na skutek sprzy
jającej koniunktury eksportowej obydwie strony zwiększają swój wywóz 
do tych krajów. Mimo zwiększonej zdolności konkurencyjnej angiel
skiego przemysłu węglowego, spowodowanej znacznym postępem tech
nicznym i organizacyjnym oraz obniżką płac roboczych, eksport węgla 
polskiego wzrósł w stosunku do r. 1927 o 27,65%. Pełne w ykorzystanie 
sprzyjających w arunków eksportowych było utrudnione z powodu nie
dostatecznej zdolności przeładunkowej portów oraz niewystarczającej 
przelotowości kolei. W zrósł również o 7,23% eksport do innych krajów' 
mimo wzmożonej konkurencji Niemiec, które rozbudowały kopalnictwo 
węglowe przy równoczesnym zmniejszeniu się ich zużycia własnego.

Ogółem eksport polskiego węgla wzrósł-w porównaniu z rokiem 1927 
o 15,79%, osiągając 13 406 765 ton. W zrost ten miał w pewnej mierze 
charakter dumpingowy, gdyż osiągnięty został kosztem rynku wew nętrz
nego. Rząd bowiem zgodził się na podniesienie przez Ogólnopolską Kon

18 Ibid., s. 8 .
19 Zestawiano według danych: „Statystyki Przemysłu Węglowego w Państwie 

Polskim''; „Statystyki Zakładów Górniczych d Hutniczych na Polskim Górnym Śląsku".



wencję W ęglową od 16 IV 1928 r. cen węgla zbywanego w kraju (z w y
jątkiem kolejowego) o 10%>, a od września tegoż roku dokonano dalszej 
podwyżki ceny miału (o 0,70 zł na tonie) i kostki, a także węgla dla 
kolei 20.

Podwyżki te poza finansowaniem mało rentownego eksportu uza
sadniano wzrostem płac robotniczych w drugiej połowie 1927 r. o 8% 
oraz o dalsze 6,5% od 1 IX 1928 r. W skazywano również na stosunkowo 
niską cenę jednej tony węgla nie sortowanego, która dla rynku w ew nętrz
nego wynosiła w Polsce (Górny Śląsk) $ 3,22 za jedną tonę, gdy odpo
wiednio w Niemczech (Rhein-Westf.) $ 4,02, Francji $ 4,46, Belgii $ 4,31, 
a w Czechosłowacji (miasto Ostrawa) $ 6,05 21. Niezależnie od podwyżki 
cen węgla przemysł węglowy uzyskał cały szereg dalszych ulg, jak zniżkę 
taryf eksportowych na węgiel polski do Austrii, W ęgier, Jugosławii, 
Fiume, Triestu i Włoch, zniżkę taryfy tranzytowej przez Niemcy do 
Szwajcarii, zniesienie opłat statystycznych pobieranych dotąd w Gdań
sku 22. Utrzymano w dalszym ciągu taryfy ulgowe na przewóz węgla 
z kopalń do Gdańska i Gdyni (7,20 zł za tonę) oraz do Tczewa (6,50 zł). 
Rząd zawarł w r. 1928 z głównymi koncernami węglowymi kilka ko
rzystnych dla nich umów na dzierżawę wybrzeży portu, pod warunkiem 
uruchomienia eksportu węgla w określonych ilościach.

Tab. 7. Produkcja Górnego Śląska w roku 1928 w tys. ton

Miesiąc Węgiel
kamienny

Surówka
żelaza

Stal surowa Cynk surowy Ołów

I 2 532 092 38 695 64129 11320 2 153
II 2 406 826 35 791 65 656 11 830 2 202
III 2 608 967 40173 74 939 11 732 2 300
IV 2 235 771 36 991 68  791 11231 1 995
V 2 294 581 36 503 73 451 11 712 3 233
VI 2 404 528 35 486 79 337 11 635 3 104
VII 2 427 833 38147 83 241 11 8Ś7 3 568
VIII 2 537 107 38 419 86 134 11 753 3 850
IX 2 518 789 37 732 85 710 11386 3 609
X 2 853 245 42 008 90 909 11 981 3 066
XI 2 803 051 41 755 86185 11 163 3 318
XII 2 550 830 42 010 78 472 12 574 3 209

R azem * 30 448 000 1 463 710 936 954 1 140 800 37 049

* Suma kwot miesięcznych nie zgadza się dokładnie z sumą całoroczną, tę ostatnią 
ustalono na podstawie osobnych zestawień rocznych.

20 „Statystyka Przemysłu Węglowego w Państwie Polskim za rok 1928", s. III.
21 Ib id .
22 5 guldenów od każdego wagonu węgla wwożonego na terytorium W. M. Gdańska.



Tab. 8. Produkcja Górnego Śląska w roku 1929 w tys. ton

Miesiąc Węgiel
kamienny

Surówka
żelaza

Stal surowa Cynk surowy Ołów

I 2 997 456 43 256 94 357 11 885 1285
II 2 379 663 33 430 78 803 10 107 1 873
III 2 804 570 41 882 82 699 11 041 3 899
IV 2 746 739 40 304 78 533 11317 3 132
y 2 513 040 42 647 80 015 11 188 3 125
VI 2 61 4  881 36 495 73 473 11 157 2 882
VII 3 001 311 43 495 69 710 11 733 2 694
VIII 2 941 222 43 615 73 669 11 747 3143
IX 2 932 088 41 105 67 009 11 266 3 084
X 3 255 596 39 958 74 554 11 389 2 880
XI 3 006 817 41 447 70 629 10 471 3 147
XII 3 950 328 28 615 55 694 10 773 3 146

Kazem* 34 443 724 476 059 899 459 147 320 36 397

Produkcja hutnictwa w Polsce w ciągu całego r. 1928 podążała równo
cześnie za ogólnym wzrostem wytwórczości. W skazuje to tabl. 9. Prze
ciętna produkcja miesięczna hutnictwa żelaznego w ynosiła* 23:

Tab. 9. Produkcja miesięczna hutnictwa polskiego 1927—1928 (1927 =  100)

W y szczególnienie

W roku
1927 1928

ton o//0 ton 0//0

wielkie piece 51 451 100 57 030 110,84
stalownie 103 706 100 119 741 115,46
walcownie 72 912 100 87 8 7I 120,52

Cały wzrost ogólnej wytwórczości przemysłowej pochłaniał rynek 
w ewnętrzny, o czym świadczy fakt, iż przywóz wzrósł w r. 1928 o 16%, 
a  wywóz spadł o 2,0%. Za ogólnym wzrostem produkcji przemysłowej nie 
nadążał jednak ani wzrost realnej siły nabywczej, ani wzrost środków 
obrotow ych kraju, co budziło słuszne obawy, iż w ewnętrzny rynek zbytu 
nie potrafi wchłonąć rosnącej szybko produkcji. Obawy te były tym 
bardziej uzasadnione, iż ożywienie w r. *1928 opierało się głównie na 
wzmożonej działalności inwestycyjnej, o czym świadczy stosunkowo naj
silniejszy rozwój przemysłu hutniczego i metalowo-maszynowego, struk
tura importu, w którym 63% stanowiły środki produkcji, oraz dwukrotny

* Suma kwot miesięcznych nie zgadza się dokładnie z sumą całoroczną, tę ostatnią 
ustalono na podstawie osobnych zestawień rocznych.

23 S p r a w o z d a n i e  S y n d y k a t u  P o ls k ic h  H u t  Ż e l a z n y c h  z a  r o k  1928, s. 5.



wzrost przepracowanych robotnikogodzin w przemyśle budowlanym. 
Na ograniczenie wewnętrznej siły nabywczej wpłynął też spadek cen 
artykułów  rolnych (wskaźnik 94,1 w porównaniu z r. 1927), który mimo 
ilościowo korzystnych wyników zbiorowo obniżył zdolność nabywczą 
wsi.

Za rosnącymi nakładami inwestycyjnymi nie nadążał też proces aku
mulacji kapitałów (wkłady w instytucjach kredytow ych w  Polsce w zrosły 
od 31 XII 1927 do września 1930 r. o 22°/o, a udzielane w tym okresie 
pożyczki krótkoterminowe o 28%) ani też słaby przypływ kapitałów (po
życzek zagranicznych) pomniejszony jeszcze bardziej ujemnym bilansem 
handlowym. W szystko to prowadziło do naruszenia równowagi na rynku 
pieniężnym i zapowiadało piętrzące się trudności zbytu już w najbliższym 
okresie.

Sytuacja gospodarcza Górnego Śląska podobnie jak i całego kraju  
kształtowała się w r. 1928 na ogół korzystnie, co przejawiło się: 1. we 
wzroście produkcji wszystkich podstawowych gałęzi przem ysłu ciężkiego 
i przetwórczego; 2. we wzroście eksportu i zbytu na rynku krajowym?
3. we wzroście zatrudnienia i spadku bezrobocia; 4. w ożywieniu ruchu 
budowlanego; 5. w  odprężeniu na rynku pieniężnym, które jednak pod 
koniec trzeciego kw artału ustąpiło ponownemu pogorszeniu się sytuacji.

W ydobycie węgla osiągnęło w r. 1928 poziom najwyższy z lat powo
jennych, przekraczając produkcję r. 1927 o prawie 10% i osiągając 94,6% 
wydobycia przedwojennego z r. 1913. W zrost ten  jednak nie osiągnął 
jeszcze poziomu ogólnej produkcji wszystkich zagłębi, których w ydoby
cie w r. 1928 stanowiło 98,2% ich produkcji przedwojennej.

Miesięczne wydobycie nie wykazywało w r. 1928 znaczniejszych od
chyleń, odbiegających od normalnej fluktuacji charakteryzującej roczny 
cykl produkcji węgla kamiennego w tym rejonie. Tak więc najsilniejsze 
obniżenie wydobycia w ystępuje w kwietniu i maju, stanowiących m artw y 
sezon dla zbytu węgla. Najwyższy poziom osiąga wydobycie węgla 
w październiku, by po lekkim obniżeniu w listopadzie wykazać dość 
znaczny spadek pod koniec tegoż roku. Podobnie kształtuje się ogólny 
zbyt węgla i jego eksport, gdyż w kraju  w ykazuje wzrost aż do listopada 
włącznie, nieznacznie tylko obniżając się w grudniu.

Należy podkreślić, że poważny wpływ na kształtowanie się zarówno 
produkcji, jak  i zbytu górnośląskiego węgla miał trw ający w dalszym 
ciągu stan w ojny celnej z Niemcami, podtrzym ujący dążenia do rozsze
rzenia zbytu na rynkach pozaniemieckich oraz zwiększający wysiłki 
zmierzające do pełniejszego w ykorzystania chłonności rynku krajowego, 
co miało tym większe znaczenie, że rozmiary eksportu były ograniczone 
zdolnościami przewozowymi kolei w kierunku północnym oraz zdolno
ściami przeładunkowymi naszych portów, Gdańska i Gdyni. Stąd w ysu



wano coraz silniej postulat rozbudowy naszych portów, w szczególności 
Gdyni, oraz przyspieszenia budowy linii kolejowej Śląsk — Gdynia.

Mimo zaostrzania się w arunków konkurencyjnych Górny Śląsk utrzy
muje, a naw et rozszerza pozycje eksportowe, zwłaszcza na rynkach 
skandynaw skich i bałtyckich, zdobyte poprzednio w wyniku strajku gór
ników angielskich z maja 1926 r. Strajk ten, przypominamy, stworzył 
wówczas niezwykle sprzyjające warunki dla ekspansji polskiego węgla 
na opanowane dotychczas przez Anglię rynki północnej, południowej 
i zachodniej Europy, a naw et na sam rynek angielski, dokąd w r. 1926 
wyeksportow aliśm y 3 107 tys. ton.

Utrzymanie, a nawet rozszerzenie rynków skandynawskich i bał
tyckich przy częściowym ograniczeniu eksportu na zdobyte uprzednio 
rynki południowo- i zachodnioeuropejskie odbywało się w warunkach 
ostrej walki konkurencyjnej, zwłaszcza z angielskim przemysłem węglo
wym, który usiłował odzyskać swoją dominującą w okresie przedstraj- 
kowym pozycję. W  konsekwencji doprowadziło to do obniżki cen poniżej 
poziomu z r. 1927 i tym samym pogorszenia wyników finansowych mimo 
ilościowego wzrostu eksportu.

Niemniej utrata rynku niemieckiego była z nadwyżką pokryta po
zyskaniem nowych czy rozszerzeniem dawnych rynków eksportowych. 
W  sumie zarówno wydobycie, jak i eksport węgla w r. 1928 przewyższył 
znacznie poziom z r. 1924 (przed wybuchem w ojny celnej), chociaż w za
kresie eksportu nie osiągnął jeszcze najwyższego stanu z r. 1926, tj. 
z okresu strajku górników angielskich.

Podobnie jak kopalnictwo węgla kamiennego również górnośląski 
przemysł hutniczy żelazny w ykazuje w r. 1928 poważny wzrost produkcji 
i zbytu, a także dalszą częściową modernizację przedsiębiorstw, uw arun
kowaną wyraźną poprawą koniunktury. Najsilniej w stosunku do r. 1927 
wzrosła produkcja stali zlewnej, bo aż o 22,6%, gdy surówka żelaza już 
tylko o 5,2%. Poważny wzrost wykazuje w tym roku wytwórczość za
kładów przetwórczych (wykańczających), 18,6%, oraz walcowni 12,6%. 
Poziom przedwojenny z r. 1913 przekroczony został jedynie w wyrobach 
gotowych o 27,4%, natomiast produkcja żelaza surowego wynosiła 75,7%, 
produkcja stali 85,2%, a wyrobów walcowanych 83,3% tego stanu.

W arto podkreślić, że przyrost produkcji surówki żelaznej był w r.1928 
na Górnym Śląsku niższy od przeciętnego dla całej Polski, wynoszącego 
10,6%, a ten z kolei był niższy od przyrostu światowego, który dopro
wadzał już do przekroczenia poziomu przedwojennego. Natomiast w przy
roście produkcji stali zlewnej Górny Śląsk wyprzedził produkcję ogólno
polską, której przyrost w r. 1928 wynosił tylko 13,5%. W każdym razie 
ani Górny Ś ląsk ,'ani cały kraj nie osiągnął jeszcze poziomu przedwo
jennego. W skazany wyżej wzrost produkcji hut żelaznych znajdował



swoje pokrycie w rozszerzającym się zbycie na rynku wewnętrznym, 
który wchłaniał około 80°/o wyrobów. Rynek ten wykazywał znaczne 
ożywienie popytu aż do października, od kiedy to zaznacza się ponownie 
tendencja spadkowa.

Niezbyt pomyślnie dla hut żelaznych kształtowała się koniunktura 
eksportowa, na którą ujemnie wpływała ostra konkurencja, stosunkowo 
wysokie koszty p rodukcji24 oraz częściowe zamknięcie rynków euro
pejskich, spowodowane zawartymi umowami w przedmiocie ochrony te 
rytorialnej. W skutek tych umów huty polskie musiały poniechać w zu
pełności eksportu żelaza do Austrii, W ęgier i Czechosłowacji25. Pewna 
poprawa koniunktury eksportowej w ystąpiła dopiero w trzecim kw artale 
w wyniku zamówień uzyskanych przez przemysł żelazny ze Związku Ra
dzieckiego i Jugosławii (szyny). Zamówienia te były jednak jednorazo
we i dlatego nie mogły w zasadniczy sposób wpłynąć na rozwój i k ie
runek eksportu tego przemysłu 26. W celu wzmożenia wywozu wyrobów 
gotowych doszło do porozumienia między przemysłem hutniczym a prze
róbczym (zakładami dalszej obróbki i wykańczającymi), w wyniku któ
rego przemysł hutniczy zgodził się na udzielenie przy nabywaniu żelaza 
bonifikat obniżających koszt zakupu do poziomu cen światowych, co 
miało umożliwić przemysłowi przetwórczemu rozwinięcie działalności 
eksportowej.

Zresztą cały przemysł żelazny wykazywał tendencję do zwiększania 
ciężaru gatunkowego produkcji zakładów dälszej obróbki i w ykańcza
jących, w szczególności produkcji rur żelaznych, które zajęły w r. 1928 
domiriującą rolę w eksporcie wyrobów hutniczych. Ogólny wywóz rur 
żelaznych wzrósł z 39 127 ton w r. 1927 do 57 514 w r. 1928, co stanowiło 
44,6% ogólnego eksportu tej gałęzi p rzem ysłu27. Zmianie profilu pro
dukcyjnego przemysłu hutniczego w kierunku pełniejszej obróbki i racjo
nalniejszego w ykorzystania żelaza towarzyszył proceś koncentracji, 
w wyniku którego poszczególne zakłady przeróbcze przeszły na własność 
hut produkujących produkt wyjściowy. Liczono, iż koncentracja oraz 
częściowe unowocześnienie hutnictwa żelaza przyczyni się do obniżki 
kosztów produkcji i tym samym zwiększy zdolność konkurencyjną tego 
przemysłu na rynkach europejskich.

Pomyślna i ustabilizowana sytuacja w produkcji i eksporcie rur że
laznych związana była niewątpliwie z udziałem polskich rurkowni w mię
dzynarodowym kartelu rurkowym, gdy równocześnie huty żelaza (górno

24 Przemysł ten skazany był na przywóz dużej części surowców z zagranicy, jak 
ruda, złom czy nawet koks.

25 Sprawozdanie Izby Handlowej w Katowicach za rok 1927/28, s. 101.
*• Ibid.
27 Ibid., s. 101, 102.



śląskie i staropolskie) mimo toczonych pertraktacji ciągle jeszcze nie 
mogły przystąpić do europejskiego kartelu  stalowego.

Również górnośląski przemysł cynkowy i ołowiowy w ykazuje w r. 
1928 dalszy rozwój. Produkcja cynku wzrosła ze 129 807 ton w r. 1927 
do 140 232 ton, czyli o 8°/o, osiągając najwyższy do tego czasu poziom 
powojenny oraz 82,8% stanu z r. 1913. W ojna celna z Niemcami i zaha
mowanie wywozu blachy cynkowej do tego najbliższego i naturalnego 
odbiorcy nie zdołały zatrzymać wzrostu produkcji. Jest to tym bardziej 
charakterystyczne, że ceny cynku kształtow ały się w ostatnich latach 
niezbyt pomyślnie, a w r. 1928 osiągnęły najniższy poziom z w yraźną 
tendencją do stabilizacji, a nawet nieznacznego pod koniec roku wzrostu. 
Przeciętny poziom cen cynku w latach 1919-1928 wahał się w granicach 
od 25 845 do 44 372, spadając w r. 1928 do 25 304 2B.

Szczególnie niski poziom cen w r. 1928 nie pozostał bez wpływu na 
obniżenie rentowności tego przemysłu. Niemniej zahamowany został 
dalszy spadek cen i zaznaczyła się stabilizacja, na co miała wpłynąć 
zawarta w Brukseli umowa kartelowa, w  w yniku której postanowiono 
zredukować produkcję, ograniczyć podaż europejskiego przemysłu cyn
kowego oraz zmniejszyć od stycznia 1929 r. kwoty eksportow e cynku 
am erykańskiego przeznaczonego na wywóz do Europy. Chociaż produ
cenci am erykańscy, powołując się na prawo antytrestowe, nie ratyfiko
wali umowy, liczono jednak, iż w drodze cichego porozumienia dostosują 
się do jej wymogów.

Podobnie do cynku surowego kształtuje się w tym czasie produkcja 
blachy cynkowej, która w ykazuje wzrost z 12 722 ton w r. 1927 do 14 153 
ton w roku następnym, tj. o 11,2%. Ograniczone silną konkurencją możli
wości eksportu rekompensowane były rosnącym zapotrzebowaniem blach 
cynkowych w kraju na szeroko propagowane przez ten przemysł krycie 
dachów. Stopniowe w yczerpywanie się krajow ych złóż rudy cynkowej 
oraz jej niska zawartość czystego składnika zmuszały przemysł cynkowy 
z jednej strony do zwiększania importu rudy zagranicznej, z drugiej zaś 
skłaniały go do nakładów inw estycyjnych umożliwiających eksploatację 
nieopłacalnych dotychczas rud krajowych. W  wyniku tego zapoczątko
wano w r. 1928 produkcję cynku systemem elektrolitycznym, co umożli
wiło wykorzystanie zapasów cynku zawartego w zwałach i rudach nisko
procentowych, a przez to rozszerzenie eksploatacji krajow ych zasobów 
tego surowca. Równolegle ze wzmożoną produkcją prażelni cynkowych 
rosła produkcja przetworu ubocznego, tj. kwasu siarkowego. Zapotrze
bowanie krajow e na kwas siarkowy, które dotychczas obejmowało 50% 
produkcji, wzrosło do tego stopnia, iż nie tylko zrezygnowano całkowicie

21 Ib id . ,  s. 103.



2 nierentownego eksportu, lecz podjęto dodatkową jego wytwórczość 
systemem samoistnym, tzn. za pomocą wypalania pirytów.

W podobnie niekorzystnych w arunkach jak przemysł cynku rozwijał 
się całkowicie skoncentrowany na Śląsku przemysł ołowiu. Jego pro
dukcja wzrosła w porównaniu z r. 1927 o 25,5%, osiągając 28 883 tony. 
Przemysł ten uzależniony był w dużej mierze od sytuacji na rynkach 
światowych, gdzie zbywał większość swojej produkcji i skąd sprowadzał 
ponad połowę potrzebnych mu rud. Dlatego też niski poziom cen na tych 
rynkach oraz stałe ich wahania określały w decydującej mierze trudną 
sytuację przemysłu ołowiu w Polsce.

Rozwój przemysłu górniczo-hutniczego nie pozostał bez wpływu na 
pozostałe gałęzie produkcji, a zwłaszcza na przemysł chemiczny oraz 
przetwórczy i wyrobów gotowych. W  przemyśle chemicznym rozwija 
się pomyślnie produkcja materiałów wybuchowych, gdyż rośnie na nie 
zapotrzebowanie ze strony górnictwa oraz krajow ych kamieniołomów.

Rosnącego zapotrzebowania rynku wewnętrznego na nawozy sztuczne 
nie mogą pokryć istniejące zakłady produkcyjne, co zdecydowało o roz
poczęciu budowy nowej fabryki związków azotowych w W yrach obok 
istniejącej już Państwowej Fabryki Związków Azotowych w Chorzowie 
i znajdujących się w trakcie budowy zakładów azotowych pod Tarnowem.

W podobnie pomyślnej sytuacji znajduje się przemysł superfósfatowy 
oraz pozostałe gałęzie przemysłu chemicznego. Dalszą poprawę koniunk
tu ry  w stosunku do r. 1927 wykazuje też przemysł przetwórczy i w yro
bów gotowych, a w szczególności produkcja rur spawanych, kotłów, 
arm atur, śrub i nitów, odlewów stali i żelaza, blach dziurkowanych, wy- 
Tobów elektrotechnicznych (motorów i transformatorów, porcelany elek
trotechnicznej i innych). Na ożywienie tych dziedzin produkcji wpłynęła 
rozw ijająca *się akcja inwestycyjno-budowlana oraz modernizacja za
kładów przemysłowych, które zwiększyły znacznie chłonność rynku k ra
jowego.

W yraźnej poprawie uległa również w r. 1928 sytuacja pozostałych, 
działów górnośląskiego przemysłu średniego i drobnego, jak produkcja 
mebli i konstrukcji żelaznych, różnych drobniejszych urządzeń i narzędzi, 
fabryki farb i lakierów czy wreszcie wyrobów przemysłu spożywczego. 
Jeśli sytuację górnośląskiego przemysłu ciężkiego w poważnym stopniu 
określał rynek światowy, z którym był on powiązany wielostronnymi 
stosunkami, to jego wpływ na koniunkturę przemysłu chemicznego, prze
twórczego, wykańczającego i innych gałęzi przemysłu średniego i drob
nego był już bardziej pośredni. Koniunkturę tę w większej mierze niż 
w przemyśle ciężkim określał rynek górnośląski i ogólnokrajowy, który 
jednak pozostawał pod silnym wpływem potrzeb produkcji i zbytu prze
mysłu ciężkiego.



W konsekwencji, mimo ścisłego powiązania przemysłu ciężkiego 
■z lekkim, średnim i drobnym oraz zbliżonych tendencji koniunktural
nych, ich przebieg w obydwu działach przem ysłu różnił się w konkret
nych przejawach, źródłach, nasileniach czy zakresach. Różnice te w ypły
w ały  głównie z ich zakresu i stopnia powiązania z rynkiem  światowym 
czy wewnętrznym, chociaż ten ostatni zaczynał odgrywać coraz w ybit
niejszą rolę w rozwoju całego przemysłu krajowego, pozwalając często 
na  rezygnację z prowadzonego w trudnych warunkach konkurencyjnych 
-eksportu.

Tak na przykład zasadniczo odmiennie przedstawiała się sytuacja 
przem ysłu górniczo-hutniczego i pozostałych gałęzi przemysłu górno
śląskiego po wybuchu w ojny celnej polsko-niemieckiej. Gdy dla prze
mysłu ciężkiego zatarg ten oznaczał oderwanie od najbliższych, a więc 
naturalnych rynków  eksportowych, to przemysł przeróbczy i zakładów 
w ykańczających zyskał nowe możliwości rozwoju wobec zamknięcia 
Tynku górnośląskiego i krajowego dla importu wyrobów przemysłowych 
z niemieckiej części Górnego Śląska i całego obszaru Niemiec. Tym też 
w  dużej mierze należy tłumaczyć przyspieszony rozwój tych gałęzi pro
dukcji, które utraciły silnego konkurenta w postaci zakładów pozostałych 
po podziale po stronie niemieckiej i od czerwca 1925 r. zaopatryw ały 
w  swoje w yroby cały Śląsk, a także pozostały rynek krajowy. Równo
cześnie zmusiło to górnośląski przemysł ciężki do szukania zbytu na 
rynku wewnętrznym, co mu się w dużej mierze udawało (kwas siarkowy, 
blacha cynkowa, rury  spawane itp.).

W zrastające powiązanie z wewnętrznym rynkiem  krajowym uza
leżniało z jednej strony przemysł górnośląski od sytuacji gospodarczej 
kraju, zapewniając mu z drugiej wpływ na koniunkturę gospodarczą 
Polski. Toteż gdy w czwartym kw artale 1928 r. wystąpiły niepokojące 
objaw y w ogólnokrajowym obrocie towarowym w postaci tzw. inflacji 
wekslowej, przemysł górnośląski bronił się przed jej skutkami, przeciw
staw iając się naciskowi handlu w kierunku liberalizowania w arunków 
płatności. Chociaż zapobiegło to znaczniejszemu pogorszeniu warunków 
pewności obrotu, nie usunęło niebezpieczeństwa pogorszenia się sytuacji 
finansowej, co wyraziło się w ograniczeniu transakcji kredytowych 
i zmniejszeniu podaży środków obrotowych. Skłoniło to również banki 
do ograniczenia przydziałów kredytów  lub nawet zupełnego ich w strzy
mania w stosunkach z handlem.

Brak dostatecznych środków kapitałowych w handlu oraz ogranicze
nia kredytow e dla zakładów produkcyjnych zaczynały wywierać pod 
koniec 1928 r. niekorzystny wpływ na koniunkturę przemysłu prze- 
twórczo-wykańczającego, podważając w pewnym stopniu trwałość roz
wojowych warunków tych dziedzin produkcji. W zrastające napięcie na



rynku kredytowo-pieniężnym stało się w ten sposób pierwszym sygna
łem zachwiania ogólnokrajowej koniunktury gospodarczej, jakie zazna
czyło się już z początkiem r. 1929, chociaż na Górnym Śląsku wystąpiło 
ono z pewnym opóźnieniem w porównaniu z resztą kraju.

Przemysł węglowy wykazuje w r. 1929 w porównaniu z rokiem po
przednim wzrost produkcji w skali światowej o 6,1%, w Stanach Zjedno
czonych Ameryki Północnej o 5,7%, w Europie o 8,2%, a w Polsce 
o 13,8%29. Ta szczególnie pomyślna koniunktura przemysłu węglowego 
zbiegała się z ogólną wysoką koniunkturą gospodarczą jedynie w Sta
nach Zjednoczonych, a z krajów  europejskich we Francji i Belgii. W zrost 
produkcji węgla w pozostałych krajach Europy dokonywał się już w w a
runkach w yraźnie pogarszającej się koniunktury i mógł być osiągnięty 
jedynie dzięki nadzwyczaj ostrej zimie i zwiększonemu w związku z tym 
zapotrzebowaniu na ten produkt.

W ydobycie węgla w Polsce osiągnęło w r. 1929 najwyższy w ogóle 
poziom rocznej produkcji, wynoszący 46 236 037 ton i przekraczający 
po raz pierwszy o 12,85% poziom produkcji przedwojennej z r. 1913. 
Równolegle z produkcją w zrastał także zbyt węgla w kraju  i za granicę. 
Zapotrzebowanie na opał domowy wzrosło o 23,32%, zamówienia kolei 
o 22,05%, a instytucji miejskich i państwowych o 35,29. Niemniej zapo
trzebowanie ogólne przemysłu wzrosło zaledwie o 8,5%, z tym że z w y
jątkiem koksowni, brykietowni oraz przemysłów solnego, obróbczego, 
garbarskiego i przetworów zwierzęcych pozostało praw ie na poziomie 
roku poprzedniego, a dla przemysłu naftowego, cementowego i gazowni 
spadło naw et poniżej tego poziom u30. Był to więc jeszcze jeden objaw 
rozwijającego się kryzysu gospodarczego, tym charakterystyczniejszy, 
że zużycie węgla w przemyśle jest jednym z bardziej dokładnych w skaź
ników jego koniunktury.

Na ^wzrost zbytu węgla na rynku krajow ym  w płynęły w tym czasie 
takie szczególne czynniki, jak przede wszystkim obawa powtórzenia się 
ostrej zimy 1928/29 oraz w mniejszym stopniu zakupy antycypacyjne w y
wołane mającą nastąpić i rzeczywiście wprowadzoną od I X 1929 r. zwyż
ką taryfy kolejowej oraz groźbą strajku górników w związku z ich walką
0 podwyżkę płac 31.

Za granicę wywieziono ogółem 14 370 846 ton, a więc ilość zbliżoną 
do eksportu z r. 1926, tzn. roku strajku górników angielskich. W zrósł 
eksport do krajów północnych, jak Norwegii, Danii, Łotwy, Kłajpedy
1 Estonii przy równoczesnym jednak spadku wywozu do Szwecji i Fin
landii. Zaznaczył się również wzrost eksportu do Francji, Włoch, Ho

29 Dane „Statystyki Przemysłu Węglowego w Państwie Polskim za rok 1929".
30 Ibid., s. V.
31 Ibid.



landii, Szwajcarii i Islandii, a nawet Brazylii przy zmniejszeniu sie w y
wozu do Czechosłowacji, Jugosławii i Belgii oraz do W. M. Gdańska 
wraz z węglem okrętowym. Dalszy wzrost eksportu ograniczony był 
trudnościami komunikacyjnymi, brakiem węglarek, a w pierwszym kw ar
tale 1929 r. zamarznięciem portów  oraz koniecznością zaspokojenia 
zwiększonego na skutek mrozów zapotrzebowania rynku wewnętrznego.

Pewnemu złagodzeniu uległa konkurencja polsko-angielska na ryn
kach skandynawskich, chociaż pertraktacje w sprawie porozumienia 
węglowego nie przyniosły definitywnych rezultatów, podobnie zresztą 
jak prace Komitetu Ekonomicznego Ligi Narodów, który w początku 
1929 r. specjalnie zajmował się sprawą międzynarodowego porozumienia 
i zażegnania kryzysu węglowego. Niemniej osłabienie walki konkuren
cyjnej oraz konferencje eksporterów  węgla polskiego z importerami k ra
jów skandynawskich doprowadziły do ustabilizowania i unormowania 
w arunków dostawy, a także znacznej podwyżki cen.(z 13/0 sh w początku 
roku do 17/3 sh fob Gdańsk — Gdynia w końcu ro k u )32. Nie przyniosły 
również wyników dwukrotnie w ciągu roku podejmowane rokowania 
w sprawie trak tatu  handlowego z Niemcami, co w dalszym ciągu odcinało 
węgiel górnośląski od naturalnego rynku zbytu. W  sumie jednak w r. 1929 
po raz pierwszy od czasu przyłączenia Górnego Śląska do Polski w ydoby
cie węgla kamiennego przekroczyło tu o 7,03%> wydobycie ostatniego roku 
przed pierwszą wojną światową. W rejonach bowiem dąbrowskim i k ra
kowskim wydobycie było wyższe od przedwojennego już od dawna, bo 
od 1926 r., a w r. 1929 przekroczono je w  rejonie dąbrowskim o 31,22%, 
w krakowskim o 44,33%, a w cieszyńskim o 19,69%33. Udział Górnego 
Śląska w krajow ej produkcji węgla utrzym ywał się w dalszym ciągu na 
wysokim poziomie (74,49% produkcji ogólnopolskiej), zaś udział w eks
porcie był jak poprzednio wyższy od udziału w produkcji (82,61%).

Obniżający się udział Górnego Śląska w ogólnopolskim eksporcie, 
gdy osiągał on największe rozmiary i, odwrotnie, wzrost tego udziału 
w okresach zmniejszonego eksportu świadczą zarówno o silniejszym po
wiązaniu górnośląskiego przemysłu węglowego z rynkam i światowymi, 
jak też o większej stabilności tych stosunków w porównaniu z pozosta
łymi rejonami węglowymi.

Ogólnie eksport węgla górnośląskiego wzrósł w r. 1929 w porównaniu 
z r. 1928 o 5,70%, a z r. 1927 o 22,76%, osiągając prawie wysokość w y
wozu z r. 1926, czyli okresu angielskiego strajku węglowego.

Jak słusznie utrzym uje Sprawozdanie Izby Handlowej, „zdolność kon
kurencyjna węgla polskiego utrzym uje się dzięki niższym kosztom pro

32 ibid., s. VI.
33 „Statystyka Przemysłu Węglowego w Państwie Polskim za Rok 1929", s. 29.



dukcji, będącym p r z e d e  w s z y s t k i m  w y n i k i e m  n i ż s z e g o  
s t a n d a r t u  ż y c i o w e g o  r o b o t n i k a  p o l s k i e g o " 34 (podkr. —
J. P. i F. R.). Mówiąc prościej, o niższych kosztach produkcji węgla pol
skiego decydował głównie niski poziom płac, najniższy chyba ze wszyst
kich krajów  — głównych producentów węgla. Toteż zrozumiałe są z jed
nej strony dążenia kapitalistów węglowych, zwłaszcza angielskich, do 
uregulowania „międzynarodowych warunków pracy i płacy" w przem y
śle węglowym, z drugiej zaś opory górnośląskich magnatów węglowych 
przed tego rodzaju regulacją, która w pierwszym etapie przewidywała 
między innymi skrócenie czasu pracy w górnictwie, najpierw  do 7 V2, 
a następnie do 7 godzin35.

Zbyt krajow y węgla górnośląskiego w tym czasie wzrósł do 19 147 501 
ton, co oznaczało wzrost o 25,85% w stosunku do roku poprzedniego. 
O pomyślnym wzroście zbytu na rynku wewnętrznym zadecydował 
przede wszystkim wzrost zapotrzebowania kolei, rolnictwa, przemysłu 
przetwórczego oraz zwiększenie zużycia dla celów opału domowego, 
spowodowane podobnie jak w wywozie ostrą i długotrwałą zimą.

Pewną rolę w kształtowaniu się zbytu krajowego odegrał miesiąc 
luty, na który przypadł okres najsilniejszych mrozów, związane z nimi 
zakłócenia komunikacyjne oraz głód węglowy poszczególnych ośrodków 
kraju, spowodowany wyczerpaniem się niewielkich, bieżących zapasów. 
Zaszła naw et konieczność zajęcia sześciu transportów  węgla, przeznaczo
nego na eksport drogą morską, na potrzeby rynku wewnętrznego.

Późniejsze obniżanie się zbytu krajowego, pogłębiane zastojem 
w przemyśle, trudną sytuacją w rolnictwie i ograniczeniem dostaw kole
jowych, rekompensowane było w części wzrostem zapotrzebowania 
eksportowego. Już od lipca w ystępuje wzrost zapotrzebowania wew nętrz
nego wywołany zapotrzebowaniem cukrownictwa (kampania cukrowni
cza) oraz spekulacyjnymi zakupami w związku z przewidywanym bra
kiem wagonów, zwyżką taryfy kolejowej, a także obawą strajku. Wysoki' 
poziom zbytu utrzym uje się z niewielkimi odchyleniami (najwyższy stan 
w październiku) prawie do końca roku, przy czym silny popyt ze strony 
zagranicy reprezentują rynki północne.

W yraźnie odmiennie kształtowała się w r. 1929 sytuacja w hutnictwie 
żelaza i całym przemyśle żelaznym, którego optymistyczne przewidy
wania, potwierdzone początkowo względnie wysokim poziomem zamó
wień w pierwszym kwartale, zostały przekreślone przez dalszy rozwój 
sytuacji. W ywołana brakiem kapitału stagnacja w wielu gałęziach prze
mysłu przerabiającego żelazo, poważne ograniczenia zapowiadanych

34 Sprawozdanie Izby Handlowej w Katowicach za rok 1929, s. 20.
35 Piszemy o tym szerzej w dalszych częściach naszej monografii.



wcześniej inwestycji budowlanych, a w szczególności wstrzymanie bu
dowy planowanych nowych linii kolejowych i ograniczenie prac konser
wacyjnych na kolejach w skutek braku środków finansowych oraz spo
wodowane szczupłością środków pieniężnych zmniejszenie zapasów skła
dowych handlu hurtowego — oto główne przyczyny znacznego skurcze
nia się chłonności rynku wewnętrznego, stanowiącego główny teren 
zbytu dla przemysłu hutniczo-żelaznego.

Całkowity ubytek zleceń krajow ych napływ ających do Syndykatu 
Hut Żelaznych wynosił w r. 1929 w porównaniu z rokiem ubiegłym 
28,67%, a same zlecenia rządowe uległy w tym czasie zmniejszeniu aż 
o 44% 36. W zrósł natom iast w r. 1929 o 28 564 ton, czyli o 16,8%, eksport 
gotowych wytworów walcowni, gdy wywóz wszystkich pozostałych w y
robów, z w yjątkiem rur w ykazujących wzrost (3,2%), poważnie się 
obniżył.

Mimo dość znacznego zmniejszenia się zapotrzebowania i zbytu kra
jowego żelaza górnośląskiego (o 18,3%) jak też zbytu ogólnego (o 10,6%) 
zasadnicza cena syndykacka żelaza sztabowego pozostała w kraju przez 
cały rok nie zmieniona i wynosiła dalej 350 zł loco wagon stacja Chebzie 
(Górny Śląsk).

Odmiennie nieco od zbytu kształtował się poziom produkcji górno
śląskich hut żelaznych, której wysokość przedstawia tab. 10 37.

Tab. 10. Produkcja górnośląskich hut żelaznych w latach 1928—1929

Wyszczególnienie
1928 1929

ton 0//o ton o//0

surówka 463 710 100 476 059 102,7
stal surowa 936 954 100 899 459 96,0
żelazo walcowane 689 922 100 621 389 90,1
wyroby dalszej przeróbki 191 703 100 201  701 105,2

Gdy wytwórczość stali surowej spadła do 96,0% poziomu z roku po
przedniego, a żelaza walcowanego do 90,1%, to produkcja surówki wzro
sła jeszcze o 2,0%, a wyrobów dalszej przeróbki o 5,2%. W zrost ten 
wynikał raczej z trudności w  ograniczeniu nadm iernych programów pro
dukcyjnych niż z rzeczywistego zapotrzebowania i dlatego przyczynił się 
do dalszego pogłębiania dysproporcji między produkcją a zbytem. Glo
balnie jednak różnice w poziomie wytwórczości tych hut w latach 1928 
i 1929 były niewielkie, a zdecydowanie kryzysowe załamanie ich pro
dukcji wystąpiło właściwie pod koniec r. 1929.

36 „Statystyka Zakładów Górniczych i Hutniczych na Polskim Górnym Śląsku za 
rok 1929", s. IX.

37 Ibid., s. VIII.



W ten sposób hutnictwo żelazne Górnego Śląska, a także i całej 
Polski, wstąpiło znowu w fazę kryzysu, będąc jeszcze dalekie od osiągnię
cia poziomu z r. 1913, wytw arzając w porównaniu z tym okresem za
ledwie 77,62% surówki na 80,90% stali surowej oraz 71,95% wytworów 
walcowanych (wraz z półfabrykatam i na sprzedaż).

Ponieważ, jak  oceniano, inwestycje techniczne i ulepszenia organiza
cyjne przeprowadzone w hutach w poprzednim dziesięcioleciu podniosły 
ich zdolność produkcji o około 25°/o38, w ykorzystanie mocy produkcyjnej 
hutnictwa górnośląskiego przed wejściem jego w stan kryzysu nie prze
kraczało 65%, jeśli oczywiście stopień wykorzystania tej mocy w r. 1913 
będziemy uważali za pełny, tzn. 100%.

W ahania miesięcznej produkcji (wyjąwszy miesiąc luty, gdy w ystą
piły trudności komunikacyjne i związane z tym zaburzenia w w ytw ór
czości, oraz grudzień, kiedy to nastąpiło ogólne załamanie) były mniejsze 
i bardziej opóźnione w porównaniu ze zbytem. Już bowiem w pierwszej 
połowie r. 1929 w yraźnie zmniejszyła się chłonność rynku krajowego, 
o czym w dużej mierze zadecydował spadek zamówień rządowych dla 
kolei. Po znacznym zmniejszeniu się zamówień w lutym, ich stopniowym 
wzroście w następnych miesiącach, z których najpomyślniejszym pod 
tym względem był lipiec, zbyt żelaza poprzez Syndykat Polskich Hut 
Żelaznych, obejmujący około 80% całego zbytu, w ykazuje w końcowych 
miesiącach roku system atyczny i znaczny spadek, osiągając w grudniu 
najniższy w skali rocznej poziom miesięczny.

W przełomowych okresach 1929 r. ogólny przydział zamówień Syndy
katu przedstawiał się w tonach następująco: styczeń 67 768, luty 35 623, 
lipiec 60 450, grudzień 26 000.

Rosnąca rozpiętość między produkcją a zbytem krajowym  rodziła 
z jednej strony tendencję do forsowania eksportu, naw et w  w arunkach 
zmniejszającej się rentowności, wobec nieuniknionego na rynkach świa
towych spadku cen, z drugiej zaś — do rosnących zapasów na składzie, 
które w ykazują 20% wzrost w porównaniu z r. 1928. Każde bowiem 
znaczniejsze obniżanie produkcji groziło zwiększeniem jej kosztów oraz 
zmniejszeniem stopnia wykorzystania mocy produkcyjnej urządzeń i do
konanych uprzednio inwestycji.

Spadek cen eksportowych żelaza w Belgii, Niemczech i częściowo 
w Anglii oraz jego wpływ na rynek światowy musiał niewątpliwie obni
żyć rentowność hut, którą Syndykat usiłował ratować, utrzymując na 
nie zmienionym poziomie zasadnicze ceny żelaza na rynku wewnętrznym. 
Głównym krajem  eksportowym dla hutnictwa żelaza był w r. 1929 ZSRR, 
dokąd wywieziono w tym okresie samych wyrobów walcowanych 9033 
tony, co stanowiło 65,99% całego ich wywozu.

38 Ibid., s. IX.



Importerami polskich wytworów walcowanych było w tym roku łącz
nie 35 krajów europejskich i zamorskich, z których poza ZSRR najpo
ważniejszymi były kolejno: Jugosławia (12,55%), Rumunia (4,95%), 
Japonia (2,69%), Niemcy (2,69%), Dania (1,95%), W łochy (1,72%), 
Łotwa (1,56%), Litwa (1,30%), Bułgaria (1,06%), Czechosłowacja (0,93%), 
Szwecja (0,77%). Łączny wywóz do tych krajów  stanowił 98,16% 39.

Niemniej perspektyw y eksportowe hutnictwa żelaznego wyraźnie się 
pogarszały wobec coraz silniejszej konkurencji na rynkach światowych. 
W raz ze zmniejszającą się konsumpcją krajow ą stanowiło to pewien 
bodziec do realizacji znaczniejszych inwestycji, mających obniżyć koszty 
produkcji i zwiększyć lub chociażby utrzymać dotychczasową rentowność 
i zdolność konkurencyjną. Niemniej i w tej dziedzinie nastąpiło wyraźne 
załamanie zainicjowanego w latach 1927-1928 postępu technicznego. Prze
jawiło się ono przede wszystkim w koncentrowaniu wysiłków nad ukoń
czeniem inwestycji rozpoczętych oraz w ograniczeniu zaplanowanych.

Huty^ ,,Falwa" i ,,Pokój" ukończyły budowę dwu nowych wielkich 
pieców o dziennej produkcji 400 ton. Poza tym ukończono przebudowę 
dwu dalszych pieców: jednego na Śląsku, drugiego w okręgu dąbrowskim, 
wstrzymując jednak rozpoczętą przebudowę trzeciego. W arto również 
podkreślić wybudowanie nowych pieców koksowych dla uzyskania koksu
0 większej wytrzymałości, wprowadzenie aglomeracji rudy żelaznej oraz 
instalacje urządzeń elektrycznych do oczyszczania gazów wielkopie
cowych.

W  pełnej zależności od rynków światowych kształtowała się w roku 
1929 sytuacja przemysłu cynkowego i ołowiowego. Przemysł ten był 
związany z tymi rynkami zarówno zbytem większości swojej produkcji, 
jak i koniecznością importowania znacznej ilości rud cynkowych i oło
wiowych. Zależność tę ilustrują nam najlepiej tab. 11 i 12 40.

Eksport podstawowej produkcji hut cynkowych w r. 1929 obejmował 
więc 91,4% ogólnego zbytu cynku surowego, 82,4% blachy cynkowej
1 97,9% pyłu cynkowego, z tym, że 43,8% rud cynkowych musiał być 
przez huty importowany. To podwójne obciążenie frachtem musiało 
znacznie osłabiać zdolność konkurencyjną przemysłu cynkowego, zwłasz
cza w w arunkach obniżki cen, dla których koszty dwukrotnego trans
portu stanowiły coraz większą część składową.

A właśnie w r. 1929 ceny cynku spadły* do poziomu nie notowanego 
od 20 lat, wahając się w granicach od 26 1/4 Ł w styczniu 1929 do 19 5/8 Ł 
w grudniu tegoż roku. Na rynku londyńskim po powolnym wzroście w po
czątku roku i osiągnięciu w wyniku spekulacyjnych zakupów najwyż-

39 Sprawozdanie Związku Polskich Hut Żelaznych za rok 1929, s. 123.
40 Zestawiono i obliczono według danych „Statystyki Zakładów Górniczych i Hutni

czych na Polskim Górnym Śląsku za Rok 1929“.



Tab. 11. Zbyt górnośląskich hut cynkowych i ołowiowych
Zbyt, w latach

Wyszczególnienie 1927 1928 1929
ton o//0 ton o//o ton o//0

A. H u t y  c y n k o w e  (cynk su
rowy, blacha cynkowa, pył cyn
kowy)

a) ogółem 79 495 100 93 374 100 117 163 100
b) w kraju 8 246 10,9 10 946 11,9 11 018 9,4
c) za granicę 71249 89,1 82 449 88,1 106 145 90,6

B. H u t y  o ł o w i u  (ołów i wy
roby z ołowiu)
a) ogółem 22 149 100 22 671 100 26 131 100
b) w kraju 6 297 28,4 10 057 43,5 9 981 38,2
c) za granicę 15 852 71,6 12 614 56,5 16 150 61,8

Tab. 12. Pochodzenie rud cynkowych i ołowiowych
Sprowadzono w latach

Wyszczególnienie 1927 1928 1929
ton 0//o ton 0//0 ton o//o

A. R u d y  c y n k o w e  
a) ogółem 332 179 100,0 325 980 100,0 300 642 10 0 ,0
b) z kraju 238 746 71,9 203 300 62,4 168 869 56,2
c) z zagranicy 93 433 28,1 122 680 37,6 131 773 43,8

B. R u d y  o ł o w i o w e  
a) ogółem 33 312 100,0 38 741 100,0 38 718 10 0 ,0
b) z kraju 16 110 48,2 18 348 47,4 14 616 37,7
c) z zagranicy 17 202 51,8 23 193 52,6 24102 62,3

szego poziomu 18 marca (Ł 29 5/0) spadły raptow nie w  dziesięć dni póź
niej i systematycznie obniżały się do końca roku. Średnia roczna spadła 
z 25,26967 Ł w r. 1928 do 24,88300 Ł 41.

Charakterystyczne jest, iż spadek cen nie wpłynął w zasadniczy spo
sób na rozmiary światowej produkcji, która wzrosła w  r. 1929 o dalsze 
3,88°/o. W prost przeciwnie, sztuczne utrzym ywanie produkcji na wysokim 
poziomie przy zmniejszającej się konsumpcji musiało pogłębiać spadek 
cen niezależnie od znacznego wzrostu zapasów, które osiągnęły nie spo
tykane dotychczas rozmiary 119 400 ton w porównaniu z 71700 ton 
w r. 1928.

41 S p r a w o z d a n i e  I z b y  H a n d l o w e j  w  K a t o w i c a c h  z a  r o k  1929, s. 26,



Nieznaczną obniżkę produkcji wykazały z krajów europejskich jedy
nie Belgia, Francja, Hiszpania i Szwecja, natomiast poważnie, bo 5,8%* 
wzrosła produkcja cynku w Stanach Zjednoczonych, które w r. 1929 
wytw orzyły 39,4°/o produkcji światowej.

W takiej sytuacji bezskuteczne okazało się zarządzenie ograniczenia 
produkcji, wprowadzone przez europejski kartel cynkowy, gdyż nie za
hamowało ono ani spadku cen, ani też rozmiarów produkcji. Spoistość 
kartelu osłabiało i pogłębiało jego bezsilność zupełnie nie skrystalizo
wane wydobycie rudy cynkowej. Obniżka cen cynku, a tym samym i rudy 
cynkowej, skłaniała huty opierające swą produkcję na własnych kopal
niach rudy raczej do rozszerzenia produkcji i obniżenia kosztów przez 
pełne wykorzystanie urządzeń niż do jej ograniczenia. W takiej sytuacji 
znajdowały się w pewnej mierze również huty górnośląskie.

Produkcja cynku w Polsce wzrosła w r. 1929 o 4,5°/o, osiągając 87,9% 
poziomu z r. 1913. Huty górnośląskie w yprodukowały 147 271 ton cynku, 
czyli 87,13% produkcji ogólnopolskiej i 87,0% swojej produkcji przed
wojennej. O wzroście produkcji cynku zadecydował przede wszystkim 
rozwój nie objętej kartelem produkcji cynku elektrolitycznego, którego 
wytworzono na Górnym Śląsku w r. 1929 już 13 171 ton, gdy w roku 
poprzednim zaledwie 612 ton. Natomiast produkcja cynku muflowego 
spadła dość znacznie, bo aż o 6091 ton. Miesięczną produkcję cynku w hu
tach górnośląskich przedstawia tab. 13 42.

Tab. 13. Miesięczna produkcja cynku na Górnym Śląsku w 1929 roku (w tonach>

Miesiąc Cynk surowy Cynk elektro
lityczny

Miesiąc Cynk surowy Cynk elektro
lityczny

I 11 885 772 VII 11 733 931
II 10107 600 VIII 11 747 1006
III 11 041 932 IX • 11266 1501
IV 11 317 1 2 2 1 X 11389 1516
y 11 188 1 2 0 2 XI 10471 1290
VI 11157 864 XII 10 773 1411

W ytwarzanie cynku elektrolitycznego zaczęło więc odgrywać coraz; 
poważniejszą rolę w hutnictwie, co, jak już uprzednio zaznaczyliśmy, nie 
pozostawało bez wpływu na szersze w ykorzystanie zwałów niskopro
centowych rud krajowych.

Związana ściśle z przemysłem cynkowym produkcja kwasu siarko
wego wykazała dalszy wzrost, wynosząc 43 w r. 1927 — 227 380 ton; w  r.

42 Ib id . ,  s. 29.
42 „Statystyka Zakładów Górniczych i Hutniczych na Polskim Górnym Śląsku za

Rok 1929", s. 130.



1928 — 270 467 ton i w r. 1929 — 295 179 ton. W zrost produkcji kwasu 
siarkowego o 9,0% przy zmniejszonej o 4°/o ilości wyprażanej blendy 
cynkowej był wynikiem zużytkowania rud ubocznych, jak też postępu 
technicznego w pełniejszym w yzyskaniu zawartości tego kwasu w ru
dach.

Spadek zapotrzebowania na nawozy sztuczne ze strony przeżyw ają
cego już w yraźny kryzys rolnictwa zwiększył zapasy nie sprzedanego 
kwasu siarkowego, a obniżka cła przy jego imporcie okazała się zby
teczna. Pomimo to ceny kwasu siarkowego, którego sprzedaż była skon
centrow ana w Biurze Sprzedaży Kwasu Siarkowego, pozostały przez 
cały rok nie zmienione i wynosiły 77,40 zł za tonę kwasu 60° B e44.

W podobnym jak przemysł cynkowy powiązaniu i uzależnieniu od 
rynku światowego pozostawał przemysł ołowiowy, którego produkcja 
praw ie w całości, z w yjątkiem  kilkudziesięciu ton, skoncentrowana była 
na Górnym Śląsku. Eksportował on w 1929 r. 61,8% ogólnego zbytu, 
a sprowadzał z zagranicy 62,3% rud ołowiowych. Jakkolw iek ceny oło
wiu objawiały mniejsze wahania od cen cynku, niemniej i one w ykazy
w ały pod koniec roku silną tendencję zniżkową, spadając w listopadzie 
i grudniu do 21 5/16 Ł i 21 7/16 Ł. Średnia roczna cen ołowiu wykazała 
jednak pewną zwyżkę z 21,16468 Ł w r. 1928 do 23,24576 Ł w 1929 r . 45

Miesięczna produkcja wahała się wokół 3000 ton z w yjątkiem  szcze
gólnie niskiego poziomu w styczniu (1286 ton) i lutym (1873 ton) oraz 
najwyższego w marcu (3899 ton). Globalna produkcja roczna wykazuje 
już wyraźny, choć stosunkowo niewielki, spadek (około 2%) w stosunku 
do 1928 r.

Trudne położenie przemysłu górniczo-hutniczego odbiło się także na 
sytuacji przem ysłu metalowoprzetwórczego, chemicznego i innych. Od
czuwano tu szczególnie silnie ograniczenie zamówień ze strony kolei 
i samorządów, wstrzymanie inwestycji pryw atnych oraz brak środków 
obrotowych, pogarszający w arunki płatności. Z przem ysłu metalowo
przetwórczego w stosunkowo najlepszej sytuacji pozostawał jeszcze prze
mysł elektrotechniczny (motory, transformatory) oraz cynkownie blachy 
(dzięki zwiększonemu zapotrzebowaniu na pokrycie dachów, na które 
udzielał kredytów  Bank Rolny). Dział maszyn i kotłów parow ych odczu
wał coraz silniej konkurencję stoczni gdańskiej, a fabryki arm atur 
i odlewów żelaznych dumpingową konkurencję zagraniczną, zachęconą 
niskimi cłami ochronnymi. Zawarte w dziale naczyń blaszanych i emalio
w anych porozumienie doprowadziło do podwyżki cen mimo zmniejszenia 
konsumpcji krajowej. Natomiast rozbite zostało środkowoeuropejskie 
porozumienie w tej dziedzinie, co ograniczyło eksport jedynie do Austrii,

44 Sprawozdanie Izby Handlowej za rok 1929, s. 31.
45 Ibid., s. 32, stan na ostatni dzień miesiąca.



W ęgier i Czechosłowacji przy zmniejszonej rentowności na skutek w y
sokich ceł ochronnych.

Górnośląski przemysł chemiczny wykazywał w przekroju całego r. 
1929 względnie pomyślne, choć jednolite warunki rozwoju. W zrosła 
między innymi produkcja przemysłu elektrochemicznego, przede w szyst
kim dzięki rozbudowie centrali elektrycznej w pow. pszczyńskim (Zakła
dy Elektro), wytw arzającej karbid i żelazokrzem. W przemyśle zużywa
jącym  odpady z produkcji cynku pewne pogorszenie przynosi dopiero 
czw arty kwartał; w zakresie nawozów sztucznych utrzym uje się na nor
malnym poziomie, przy 'narastających  pod koniec roku trudnościach 
zbytu i zwiększeniu się nie sprzedanych zapasów. Dużo wcześniej i silniej 
odczuł katastrofalny spadek cen zbóż przemysł nawozów azotowych, 
którego zwiększona znacznie produkcja znalazła jedynie częściowy zbyt 
na skutek wstrzymania się rolników od zakupów.

Przemysł środków wybuchowych rozwijał się pod wpływem utrzym u
jącego się na wysokim poziomie zapotrzebowania ze strony górnictwa 
oraz korzystnych transakcji eksportowych mimo narastającej konku
rencji. Również na zapotrzebowanie kopalń nastawiony był przemysł 
drzewny Górnego Śląska i dlatego nie odczuł on jeszcze w całej pełni 
skutków ogólnego załamania.

Przejdźmy do konkluzji końcowych. Ogólnie rzecz biorąc, można 
stwierdzić, iż r. 1929 był dla górnośląskiego przemysłu górniczo-hutni
czego i gałęzi produkcji z nim związanych okresem wyraźnego załamania 
tej pomyślnej linii rozwoju, jaka w ystąpiła na przestrzeni lat 1926-1928. 
Sygnały zbliżającej się recesji, jakie pojawiły się pod koniec r. 1928, 
przybrały w ciągu r. 1929 na sile i ostrości, przekształcając się w m n ie j1 
lub bardziej wyraźne objawy nadciągającego kryzysu. Rozwoju niepo
myślnej sytuacji nie mógł zatrzymać znajdujący się w specyficznej sy
tuacji przemysł węglowy, utrzym ujący swoją produkcję na wyjątkowo 
wysokim poziomie. Nadciągające pod koniec roku załamanie i w tej 
podstawowej dla całego przemysłu dziedzinie musiało być z tym większą 
siłą odczute przez całą gospodarkę, pogłębiając, zaostrzając i przyspie
szając jej powszechny kryzys.

Załamanie pomyślnej koniunktury lat 1927-1928 nastąpiło w gospo
darce Polski międzywojennej w ciągu r. 1929. Po okresie napięcia, jakie 
wystąpiło w pierwszym kwartale tego roku, przybierają na sile tendencje 
recesyjne, w decydujących z wyjątkiem węgla gałęziach gospodarki na
rodowej. Począwszy od drugiego półrocza nabierają one cech trwałości 
i  systematyczności, pogłębiając się i przechodząc w wyraźnie kryzysową 
fazę.

Opóźniająco na rozwój kryzysu w Polsce wpływała określona sytuacja 
na rynkach światowych, koniunktura przemysłu ciężkiego w ogóle,



a węglowego w szczególności. Stąd określony warunkami wewnętrznymi 
wcześniejszy niż gdzie indziej rozwój sytuacji kryzysowej hamowany 
był pomyślną jeszcze, a w każdym razie pomyślniejszą koniunkturą 
gospodarki głównych przemysłowych krajów  kapitalistycznych. Niemniej 
początek drugiej połowy 1929 r., a więc lipiec i sierpień, można uw ażaj 
za początek rozwijającego się stale i pogłębiającego się przez dłuższy 
czas kryzysu.

Zasadniczy regres gospodarki wystąpił w Polsce nieco później, w raz 
z załamaniem się koniunktury całego świata kapitalistycznego. Był on 
tym głębszy i bardziej długotrwały, że załamanie to zastało gospodarkę 
polską już w fazie rozwijającego się kryzysu.

Jedną z głównych transm isji przenoszących wpływy koniunktury 
światowej na gospodarkę Polski w tym okresie był przemysł ciężki 
w ogóle, a przemysł górniczo-hutniczy Górnego Śląska w szczególności. 
Rolę tę odgrywał przemysł górnośląski zarówno ze względu na swój 
dominujący w podstawowych gałęziach udział w gospodarce narodow ejr 
jak też w bilansie handlowym Polski, wiążącym go bezpośrednio z ryn 
kiem światowym.

* *
*

Analiza, którą przeprowadziliśmy, stanowi bodaj pierwszą próbę histo
rycznego ujęcia podstawowych procesów ekonomicznych w dwudziesto
leciu. Staraliśmy się ją  wykonać możliwie gruntownie, korzystając z sze
rokiego wachlarza źródeł mało dotąd w ykorzystyw anych lub wcale nie 
tkniętych przez historyka (opracowania Instytutu Badania Koniunktur 
*i Cen). Zastosowaną przez nas metodę pragniem y poddać pod osąd k ry 
tyczny specjalistów problemu, zarówno ekonomistów, jak  i historyków. 
W  momencie, kiedy przystępujem y do budowania syntezy najnowszej 
historii Polski, w ydaje się nam to szczególnie potrzebne. W iele bowiem 
pisze się o sprawach politycznych, o ruchach społecznych i ideologii, 
ale historia gospodarcza, która winna być fundamentem przyszłej syn
tezy, ciągle jeszcze tkwi w powijakach albo co gorsza nie może wyzwolić 
się ze schematów i uproszczeń.


