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ZDEN:tK SLADEK, JERZY TOMASZEWSKI 

PRÓBY INTEGRACJI EKONOMICZNEJ EUROPY SRODKOWEJ 

I POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ W LATACH TRZYDZlESTYCH XX W. 

W międzynarodowych stosunkach gospodarczych i politycznych Eu

ropy środkowej i południowo-wschodniej lat dwudziestych stałym zja

wiskiem były różnorodne plany i projekty integracyjne. Większość z nich 

w mniejszym lub większym stopniu nawiązywała do tradycyjnych po

wiązań ekonomicznych tego regionu, ukształtowanych w odmiennych 

warunkach przed I wojną światową. Dotyczyło to zwłaszcza prób restau

racji dawnego rynku austro-węgierskiego 1. Wywoływały one duże za

interesowanie, ale nie wykroczyły poza sale konferencyjne. Zasadniczą 

przeszkodą były obawy państw sukcesyjnych przed utratą suwerenności, 
a także konflikty polityczne dzielące kraje tej części kontynentu. Przy

czyniały się do tego również sprzeczne interesy mocarstw. 

W latach trzydziestych natomiast integracja gospodarcza Europy 
środkowej i południowo-wschodniej zaczęła się realizować, aczkolwiek 

w postaci odmiennej, niż dotąd projektowano. Przyczyny tego zjawiska 

wiązały się przede wszystkim z wielkim kryzysem gospodarczym, który 

ogarnął świat kapitalistyczny na początku lat trzydziestych. Katastrofa 

gospodarcza dotknęła wszystkie państwa Europy środkowej i połud

niowo-wschodniej tym dotkliwiej, że dominowało w nich lub odgrywało 

poważną rolę rolnictwo. 

We wszystkich krajach omawianego regionu wystąpiły przeciwstawne 

tendencje polityki gospodarczej. Z jednej strony w obronie równowagi 

gospodarczej, bilansu handlowego i płatniczego oraz waluty kontynuo

wano politykę nacjonalizmu gospodarczego, wzmagając bariery chroniące 

rynek wewnętrzny i rozwijając różnorodne systemy popierania eksportu. 

System ceł ochronnych uzupełniły ograniczenia dewizowe, wprowadza

ne w rozmaitym zakresie i czasie przez poszczególne państwa. Na drogę 

reglamentacji dewizowej ostatnia wkroczyła Polska, czego zresztą z punk

tu widzenia jej gospodarki narodowej należało dokonać wcześniej. Kon-

1 Zob szerzej Z. SI a dek, J. To m as ze ws k i, Próby integracji gospodarczej

Europy środkowej i południowo-wschodniej w latach dwudziestych XX w. (Rocz

niki dziejów społecznych i gospodarczych) (w druku). 
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sekwencją tej ewolucji stała się wymiana clearingowa, w niektórych 
wypadkach praktycznie obejmująca całość obrotów zagranicznych (np. 
w Bułgarii). Na jej kierunki i strukturę wpływała polityka gospodarcza 
rządów. We wszystkich krajach rozbudowywano system interwencjo
nizmu państwowego, który objął zwłaszcza handel zagraniczny. Typo
wym zjawiskiem stało się poddanie kontroli państwowej handlu zagra
nicznego artykułami rolnymi, przede wszystkim zbożem, niekiedy w for
mie monopolu (Chranoiznos w Bułgarii, Ceskoslovenska obilni spolecnost 
w Czechosłowacji, Prizad w Jugosławii), niekiedy w postaci utworze
nia państwowego przedsiębiorstwa prowadzącego skup i eksport, tą drogą 
wpływającego na stosunki rynkowe (Państwowe Zakłady Przemysłowo 
Zbożowe w Polsce). W wielu wypadkach pod naciskiem władz powstawały 
kartele i syndykaty eksporterów, ulegające polityce rządowej. 

Z drugiej strony zaczynano sobie uświadamiać, że indywidualne 
przedsięwzięcia poszczególnych krajów nie przyniosą rzeczywistego roz
wiązania, natomiast zapobiec najgorszym następstwom kryzysu może 
wspólna organizacja, oparta na połączonych siłach. Dopiero gdy okazało 
się, że nie uda się iść tą drogą, część państw rolniczych zaczęła wszystkie 
nadzieje pokładać w rozwijaniu kontaktów gospodarczych z mocarstwem, 
zdolnym do wchłonięcia ich nadwyżek towarowych. 

Logika rozwoju przygotowała więc grunt do nowej fazy walki mo
carstw o sfery wpływu i opanowanie rynków w Europie środkowej i po
łudniowo-wschodniej. Zewnętrzną postacią rywalizacji stała się kolejna 
seria projektów integracyjnych, formułowanych przez poszczególne mo
carstwa. W latach 1930-1933 walka pozostała jednak nie rozstrzygnięta. 
Dopiero w dalszym etapie przemian stosunków międzynarodowych prze
wagę uzyskały mocarstwa faszystowskie, a przede wszystkim Niemcy. 
Ich sukces został ułatwiony systemem interwencjonizmu państwowego. 

Powodzeniu zamierzeń III Rzeszy sprzyjał fakt, że proces integrowa
nia gospodarczego części państw omawianego regionu (zmierzający do 
przygotowania wojny drogą tzw. Grossraumwirtschaft) realizowano w for
mie bilateralnych układów preferencyjnych. Dawały one bezpośrednie 
korzyści ekonomiczne i na pozór nie zagrażały pozycji klas posiadających 
panujących w krajach - partnerach Niemiec. Zarazem już wielki kryzys 
spowodował ograniczanie handlowych i finansowych kontaktów mo
carstw zachodnich z krajami Europy środkowej i południowo-wschod
niej. Zbadania wymaga kwestia, czy i w jakiej mierze postępująca izo
lacja gospodarcza wiązała się w latach następnych z polityką Wielkiej 
Brytanii wobec Niemiec, określaną mianem appeasement. Niezależnie 
od przyczyn, zwłaszcza państwa Europy południowo-wschodniej znalazły 
się w sytuacji, gdy integracyjny program III Rzeszy wydawał się naj
łatwiejszym rozwiązaniem ich problemów ekonomicznych. Konsekwen
cją tego stało się polityczne i wojskowe opanowanie omawianej części 
kontynentu, zapoczątkowane w 1938 r. przez Anschluss. 
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Już podczas rozmów w sprawie tzw. rozejmu celnego zainicjowanych 
na forum Ligi Narodów 2 pojawiła się w 1930 r. myśl, by kraje uprze
mysłowione przyznały europejskim państwom rolniczym preferencje cel
ne, nie podlegające klauzuli największego uprzywilejowania. Projekt 
rozejmu celnego - jak wiadomo - nie doczekał się realizacji, zamiast 
niego w Europie rosły bariery hamujące handel międzynarodowy. Nato
miast idea preferencji znalazła uznanie zainteresowanych państw rol
niczych i stała się punktem wyjścia próby ich porozumienia się, o dość 
daleko sięgających konsekwencjach. 

Na drugą połowę lipca 1930 r. do Rumunii zwołano konferencję, 
o której celach tak mówił minister handlu Virgil Madgearu: ,,Celem
konferencji ekspertów Rumunii, Jugosławii i Węgier było opracowanie
odpowiedzi, jaką każde z tych państw ma udzielić na kwestionariusz
Ligi Narodów, dotyczący dróg i środków, jakie należy obrać dla zreali
zowania kolaboracji gospodarczej między krajami Europy przemysłowymi
a rolniczymi" s.

Spotkanie ekspertów wymienionych trzech krajów żywo zaintereso
wało inne państwa. W Polsce dostrzegano rysę dzielącą Małą Ententę. 
Podobne wrażenie odniesiono w Pradze. Tamtejszy poseł polski pisał: 
,,Wiadomość o mającej odbyć się w Sinaji pomiędzy 20 a 25 lipca r.b. 
konferencji gospodarczej ekspertów; na którą rumuński minister handlu 
Madgearu zaprosił przedstawicieli Jugosławii i Węgier - bardzo niemile 
zaskoczyła zarówno opinię tutejszą, jak i rząd czechosłowacki". Zaprosze
nie Węgier uważano „za postępek niezbyt lojalny, w każdym razie 
sprzeczny z decyzjami powziętymi na konferencji w Strbskem Plesie" 4. 

Już wówczas w prasie czechosłowackiej pojawiło się określenie Blok 
Agrarny 5

. 

Inicjatywę rumuńską podjęła Polska, gdzie zapewne spotkanie to 

2 T. L y c h o  w s k i, Rozejm celny i luto wa konferencja ekonomiczna (Prze

gląd Gospodarczy, 1930, nr 3); t e n ż e, Druga konfe?"encja w sprawie zespolenia 

akcji gospodarczej (Polska Gospodarcza, 1930, nr 50). 

3 Poselst wo RP w Budapeszcie do MSZ, 26 VII 1930 r. Archiwum Akt No wych 

(dalej AAN), Poselstwo RP w Pradze 65, k. 17. 
4 Poselstwo RP w Pradze do MSZ, 17 VII 1930 r. AAN, Poselstwo RP w Pradze

65, k. 5-6. Wspomina się tu konferencję Malej Ententy. 

s Sinaia oder Agrarblock (Prager Presse, 16 VII 1930). O Bloku zob. szerzej: 

M. M. G o r a n o w i c z, Agrarnyj krizis i raspad Agrarnogo bloka stran wostocznoj

i jugo-wostocznoj Jewropy (1930-1933 gg.), Moskwa 1971; A. Ba s c h, The Danube

Basin and the German Economic Sphere, London 1944, s. 60 i nast.'; N. 'V u c o ,

Agrarna kriza u Jugoslaviji 1930-1934, Beograd 1968, s. 161 i nast.; Chr. S z i s z  ma

n o w, Konferencijata na zemedelskite strani w Sofija (Spisanie na Bylgarskoto

ikonomiczesko drużestwo, 1931, nr 10); J. K o s  ta n e c  k i, Naddunajski problem

gospodarczy, Warsza wa 1937, s. 159-161; I. N e u s tadt, Le probleme de l'organisa

tion internationale en Europe centrale 1919-1939, Paris 1939 , s. 112-115. Dokumen

tację zob. AAN MSZ 1838; Poselstwo RP w Belgradzie 95; Poselstwo RP w Buda

peszcie 69.
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potraktowano jako szansę przezwyciężenia konfliktów, uniemożliwiają

cych dotąd zrealizowanie szerszej współpracy międzynarodowej z udzia
łem Węgier, przy ograniczeniu roli Czechosłowacji. Z Warszawy rozesła
no więc zaproszenie na kolejną konferencję w sierpniu, tym razem 
o szerszym zasięgu; wzięły w niej udział delegacje Bułgarii, Czechosło
wacji, Estonii, Finlandii, Jugosławii, Łotwy, Polski, Rumunii i Węgier.
Omawiano wspólną politykę wobec krajów przemysłowych. W następnych

miesiącach i latach odbywały się kolejne narady ministrów oraz eks

pertów, uzgodniono niektóre poczynania i utworzono wspólne instytucje.
Akcja powyższa wzbudziła w Pradze tym większy niepokój, że w ra

mach Bloku Agrarnego zaczęła się krystalizować współpraca Jugosławii, 
Polski, Rumunii i Węgier, która zagrażała trwałości Małej Ententy. Już 

od pewnego bowiem czasu jugosłowiańskie koła rządowe wywierały na
cisk na Czechosłowację, by zmieniła swą politykę gospodarczą umożli
wiając stworzenie podstaw ekonomicznych dla politycznych związków 
łączących Czechosłowację, Jugosławię i Rumunię 6

• Blok Agrarny zdo
minowany przez Polskę mógł stać się alternatywą dla dotychczasowego 
systemu powiązań. 

Na konferencji w Sinai w lipcu 1930 r. dyskutowano projekt prefe
rencji celnych, których udzieliłyby przemysłowe kraje Europy zachodniej 
dla produktów rolnych wywożonych z rolniczych państw środkowej i po
łudniowo-wschodniej części kontynentu. Stało się to następnie jednym 
z podstawowych punktów programu Bloku Agrarnego. Rozważano także 
utworzenie wspólnego syndykatu eksportowego 1. Bezpośrednio potem na 
naradzie ekspertów jugosłowiafo;kich i rumuńskich uzgodniono zalecenie 
dla rządów obu państw, by zawarły unię celną s. W Warszawie dyskuto
wano także projekty stworzenia międzynarodowego systemu kredytu rol
nego, racjonalnego rozmieszczenia produkcji, powołania kartelu sprzedaży. 
W uchwałach znalazł się również postulat zawarcia międzynarodowej 
konwencji weterynaryjnej, która by utrudniła stosowanie zarządzeń sani
tarnych do celów protekcjonizmu agrarnego, co stawało się coraz po
wszechniejszą praktyką. Konferencja warszawska doprowadziła do osta
tecznego ukonstytuowania się Bloku Agrarnego i oznaczała istotny krok 
ku integracji gospodarczej Europy środkowej i południowo-wschodniej 
wokół wspólnych postulatów 9

• 

Równocześnie dojrzewały koncepcje współpracy regionalnej w krajach 

o Niezadowolenie wybuchło na wiosnę 1930 r. przed sesją Małej Ententy, na któ

rej przyjęto więc postanowienie, że ministrowie spraw zagranicznych sprzymierzo

nych krajów będą zmierzać do zapewnienia współpracy gospodarczej. ,,Zahranifoi 

politika", 1930, s. 713-717. 

1 Archiv Frederalniho ministerstva zahrani�nich veci (dalej AFMZV), IV sekce, 
pudło 461, w. 5, nr 105605. 

s „Zahranifoi politika", 1930, s. 961. 

o Tamże, s. 958; por. też G o r a n o w i c z, op. cit., s. 71.
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bałkańskich 10. W ciągu 1929 i 1930 r. jugosłowiańscy i rumuńscy poli

tycy wypowiadali się za potrzebą unii narodów bałkańskich w dziedzinie 
gospodarczej, politycznej i intelektualnej, do której należy stopniowo 
zmierzać. Projekty obejmowały powiązanie Albanii, Bułgarii, Grecji, 
Jugosławii, Rumunii i Turcji. Zarysowały się jednak istotne rozbieżności 
polityczne. Grecja, Jugosławia, Rumunia i Turcja chciały przy tej sposob
ności uzyskać jednoznaczne zobowiązania, które by oznaczały ostateczne 
wyrzeczenie się przez Bułgarię jakiejkolwiek myśli o zmianie granic 
(zwłaszcza bolesnymi problemami były Dobrudża i Macedonia). Bezpo
średnio zaś spory wywoływała kwestia położenia mniejszości narodo
wych. Zarazem Grecja nie chciała wyrzec się roszczeń do fragmentu 
terytorium Albanii. Mimo tych różnic, w październiku 1930 r. delegacje 
wymienionych krajów zebrały się w Atenach na pierwszej konferencji 
bałkańskiej. Inicjatorem i organizatorem jej był Aleksandros Papana
stasiou. Obrady tej, jak również następnych konferencji przyniosły owo
ce przede wszystkim w dziedzinie politycznej, doprowadzając m. in. do 
ukonstytuowania się w 1934 r. Ententy Bałkańskiej (Grecja, Jugosławia, 
Rumunia i Turcja). 

Na konferencjach bałkańskich rozpatrywano także różne formy współ
pracy gospodarczej. Uczestników łączyło wspólne zainteresowanie wywo
zem zbóż, tytoniu i niektórych innych produktów oraz ułatwienia ko
munikacyjne. Przedstawiciel Bułgarii proponował powiązanie walut, 
ułatwiające rozliczenia międzynarodowe. W rezultacie opracowano pro
jekt bałkańskiej unii celnej, utworzono Bałkańską Izbę Przemysłowo
-Handlową (1932 r.) oraz Izbę Rolniczą (1933 r.). Sprzeczności polityczne, 
nacisk Włoch obawiających się realizacji idei „Bałkany dla ich miesz
kańców" a wreszcie penetracja gospodarcza Niemiec stanęły na prze
szkodzie realizacji projektów. Nie odegrała również większej roli Rada 
Ekonomiczna powołana przez Ententę Bałkańską. Istotną przeszkodą był 
fakt, że kraje te nie uzupełniały się gospodarczo, ale raczej konkurowały 
ze sobą na rynkach zagranicznych 11. 

10 R. J. Ke r n er, The Balcan Conference and the Balcan Entente 1930-1935. 

A Study in the Recent History of the Balcan and the Near East Peoples, Berkeley 
1936, s. 30-37; R. L. W o 1 ff, The Balkans in Our Time, Harvard 1974, s. 157-158; 
E. C a  m p u s, lnfelegerea Balcanicii, Bucure$ti 1972, s. 55 i nast.; C. P o p  i $ t e  a n u,
Romania $i Antanta Balcanicii, Bucure$ti 1971, s. 80 i nast. O przesłankach polityki
bułgarskiej zob. I. Di m i t r  o w, Bułgaria i polityka europejska w latach międzywo
jennych (Studia z dziejów ZSRR i Europy środkowej, 1978, t. XIV). Por. też
N. S. Ka s z k i  n, Balkanskije konfierencii (1930-1934 gg.) (Actes du premier
Congres international des etudes balcaniques et sud-est europeennes, t. V., Sofia 1970,
s. 183-195), a także artykuły w „Studia balcanica", 1975, t. 9, i 1977, t. 11.

11 Por. B. D f o r d ze v i ć, P,regled ugovorne trgovinske politike od osnivanja

drzave Srba, Hrvata i Slavenaca do rata 1941 godine, Zagreb 1960 (dodatek dr. 

S. Obradovicia); R. G i r a u 1 t, Aspects economiques de la politique francaise dans les
Balcans de 1933 a 1936 (Studia balcanica, 1975 t. 9, s. 70); J. K il h l, FoderationspUine

im Donauraum und in Ostmitteleuropa, Milnchen 1958, s. 94 i nast.
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Działalność bloków jednoczących kraje Europy środkowej i połud

niowo-wschodniej napotkała niemożliwe do przezwyciężenia trudności 
ze strony mocarstw, które nie skłaniały się do ustępstw i poświęceń na 
rzecz poprawy położenia gospodarczego omawianej części kontynentu. 

Pozycja Bloku Agrarnego na rynkach światowych była słaba. Nie mógł 
myśleć o monopolu, a konkurencja zamorska miała niższe koszty, lepszą 
organizację i łatwo wypierała z rynków zachodniej Europy produkty 

jego uczestników. Jedyną bronią pozostawała groźba wstrzymania im

portu wyrobów przemysłowych oraz podjęcia industrializacji, ale tego 
nie traktowano poważnie. 

W rezultacie postulaty Bloku Agrarnego zrealizowano w niewiel
kim tylko zakresie. Już na sesji Komitetu Ekonomicznego Ligi Narodów, 
gdy delegaci Jugosławii i Węgier popierani przez delegata Polski wysu
nęli koncepcję preferencji, zabrakło poparcia mocarstw. Jak informował 
Franciszek Doleżał, reprezentujący na sesji Polskę, miała raczej widoki 
powodzenia myśl preferencji regionalnych: Jugosławia, Rumunia i Węgry, 
ewentualnie także Polska, miały je otrzymać od Austrii, Czechosłowacji, 
Niemiec i Szwajcarii w zamian za zniżki celne dla artykułów przemysło
wych, podlegające klauzuli największego uprzywilejowania. Projekt ten 
poparły gorliwie Austria, Niemcy i Węgry. Delegat polski komentował, 
że w istocie rzeczy była to idea Mitteleuropy - zdobycia rynków rol
nych przez przemysł niemiecki, niemożliwa do zaakceptowania w Pol
sce 12. Projekt kolidował również z interesami czechosłowackimi. 

Ostatecznie Liga Narodów zaaprobowała preferencje celne wyłącznie 
dla eksportu zbóż z rolniczych krajów naddunajskich. Latem 1931 r. 
podpisały one odpowiednie układy dwustronne z Austrią, Czechosło
wacją, Francją, Niemcami i Włochami, ale postanowienia te przeważnie 
nie weszły w życie z powodu sprzeciwu państw trzecich 13

. Największe 
korzyści odniosły Niemcy, które wyzyskały kontakty do stopniowego 
rozszerzania swych wpływów gospodarczych i politycznych 14

. 

Wpływowe koła zachodnie interesowały się głównie losem udzielo
nych dawniej kredytów oraz inwestycji. Wydaje się, że to przyczyniło 
się do ponownego sformułowania koncepcji integracyjnych, zmierzają
cych do stworzenia organizmu przypominającego dawny rynek austro
-węgierski. Do nich należał m. in. projekt francuskiego finansisty i po-

12 Sprawozdanie F. Doleżała z sesji Komitetu Ekonomicznego Ligi Narodów,

27 X-11 XI 1930. AAN MSZ 1799, k. 16-18. O zainteresowaniu Niemców zob. Ku h 1, 

op. cit., s. 45. 

13 G o r an o w i c z, op. cit., s. 116-121; V u co, op. cit., s. 164; Ba s c h, op. cit., 

s. 62-63; T. Ły c h  o w s ki, Preferencje celne (Polska Gospodarcza, 1931, nr 34);

t e  n że, Traktaty celno-preferencyjne (,,Przegląd Gospodarczy, 1931, nr 16); K o s  t a

n e c  k i, Naddunajski ... , s. 162-163. W życie weszły preferencje przyznane w 1931 r.

przez Austrię i Czechosłowację dla pszenicy jugosłowiańskiej, w 1932 r. przez Niem

cy dla zbóż bułgarskich.

14 Por. Ba s c h, op. cit., s. 61--62.
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lityka Louisa Loucheura z 1930 r., który spotkał się z bardzo niechętnym 
przyjęciem w Czechosłowacji 15. 

Kolejną próbą wytworzenia większej całości ekonomicznej był plan 
unii celnej między Austrią a Niemcami 16. Rozmowy w tej kwestii roz
poczęły się jeszcze w 1927 r., projekt zaś ogłoszono w marcu 1931 r. 
Uczynił on nieaktualnym sformułowany w październiku 1930 r. przez 
kanclerza Johanna Schobera niezbyt sprecyzowany program regionalne
go zrzeszenia państw związanych gospodarczo z Austrią. 

Projekt austriacko-niemieckiej unii celnej rozpatruje się często w izo
lacji jako zagadnienie dotyczące tylko tych dwóch krajów, podczas gdy 
Niemcy liczyły się z perspektywą utworzenia szerszego bloku połączonego 
unią celną. Konkretne propozycje wysuwały od początku 1931 r. 11 Znaj
dowały one w krajach agrarnych przychylny oddźwięk. Swiadczą o tym 
raporty dyplomatyczne przedstawicielstw Czechosłowacji, wskazujące na 
zagrożenie trwałości Małej Ententy. Jugosławia chciała wykorzystać sy
tuację w celu przeprowadzenia swych postulatów. Minister handlu Juraj 
Demetrović oświadczył, że Czechosłowacja winna dotrzymać zobowiązań 
wynikających z układu z Jugosławią i nalegał na rozpoczęcie rozmów 
o współpracy gospodarczej państw Małej Ententy 18. Jeszcze bardziej nie
pokoiła reakcja rumuńskich kół rządzących; szereg ministrów sprzyjał
projektom niemieckim, król zaś podobno spodziewał· się po nich korzyści
w postaci preferencji dla towarów rumuńskich 19. 

Jakkolwiek politycy czechosłowaccy zdołali przekonać sojuszników, by 
przeciwstawili się projektowi unii celnej Austrii z Niemcami, jasne było, 
że nie wystarczą jedynie propozycje negatywne. Benes w przemówieniu 
parlamentarnym 26 III 1931 r. zadeklarował więc, że istniejąca sytuacja 
wymaga rozwiązania ogólnoeuropejskiego 20. 4 IV poinformował zaś 
o swym ramowym planie, który dostarczył rządowi francuskiemu. Zgod-

15 Przemówienie K. Krofty 8 V 1930 AFMZV, Kroftuv archiv. J. Friedmann pod
czas debaty nad przemówieniem Krofty podkreślił, że kapitał zachodni chce zdusić 
gałęzie, dla których według jego opinii nie ma warunków w Europie środkowej i po
łudniowo-wschodniej. 

16 K. Z. K o l o d z i e j c z y k, Stosunki polsko-austriackie w okresie dwudziesto

lecia międzywojennego (,,Studia z dziejów ZSRR i Europy środkowej, 1976 t. XII, 
s. 73-78); M. Ho us t e  c k  y, Plan rakousko-nemecke celni unie v r. 1931 a postoj

Ceskoslovenska (Ceskoslovensky casopis historicky, 1956 nr 1, s. 29).
17 Go r a n  o w i c z, op. cit., s. 160; V. V i n a ve r, Jugoslavija i Madżarska, 

1918-1933, Beograd 1970 s. 449-452. 
1s AFMZV, Telegramy odesłane 1931, nr 216. Zapewne to właśnie skłoniło rząd 

czechosłowacki do potajemnego przyznania Jugosławii preferencji. V i n a ve r, 
Jugoslavija ... 1918-1933, s. 446-448. 

19 AFMZV, Politicke zpravy, Bukure�t 1931, nr 44. Jak wynika z doniesień 
Poselstwa RP w Bukareszcie, nadzieje na korzyści odniesione z niemieckich prefe
rencji przeradzały się w niechęć do Francji, która torpedowała owe projekty. Por. 
raport z 28 maja 1931 r. AAN Poselstwo RP w Belgradzie, 62, k. 8-13. 

20 „Zahranicni politika", 1931, s. 380. 
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nie z nim państwa rolnicze (Czechosłowacja, Jugosławia, Polska, Ru
munia i Węgry) miały otrzymywać za swe produkty rolne ceny prefe
rencyjne od krajów importerów (Austrii, Czechosłowacji, Francji i Nie
miec). W zamian za to państwa przemysłowe nie otrzymywały jednak pre

ferencji dla swego eksportu. ,,W ten sposób upadnie główna przyczyna 

wpływu Niemiec w Europie południowo-wschodniej, gdyż nie będą mogły 

wykorzystać swej większej zdolności konsumpcyjnej i przewagi gospo

darczej celem zyskania krajów agrarnych dla swego planu" 21. Propozycja 

Benesa była w istocie planem Bloku Agrarnego, uzupełnionym postu

latami czechosłowackich agrarników. 

Propozycja ta zarazem przeciwstawiała się planowi Aristide Brianda 

i Andre Fran�ois-Ponceta, zgłoszonemu na trzecim posiedzeniu komisji 

europejskiej w maju 1931 r. 22 Francuskie kola rządowe zalecały utwo

rzenie kartelu produkcji i zbytu artykułów rolnych, od którego państwa 

zachodnie kupowałyby towary na warunkach preferencyjnych. Upoważ
niałoby je to do priorytetu przy sprzedaży wyrobów przemysłowych 

w Europie środkowej i południowo-wschodniej. Projekt francuski łączył 

się z finansowym planem sanacyjnym, który miał zapewnić zwrot udzie
lonych pożyczek oraz przynieść Francji dominację w całym systemie. 

Nic dziwnego, że plan Brianda-Fran�ois-Ponceta napotkał zastrzeże

nia również wśród krajów Małej Ententy. Członkowie jej mieli gorzkie 
doświadczenia z francuską polityką handlową forsowania własnego eks

portu. Uzasadniony okazał się również sceptycyzm wobec Francji 
w związku z ofiarowywaniem preferencji. 

Benes natomiast, który uświadamiał sobie niebezpieczeństwo zagraża

jące Europie środkowej i południowo-wschodniej w następstwie kryzysu 
gospodarczego - zwłaszcza w Austrii i Niemczech - kontynuował wy

siłki celem realizacji swego programu. 
Uwagę skierował przede wszystkim na Węgry 2s. Wykorzystali to tam

tejsi politycy, którzy po odejściu z urzędu premiera Istvana Bethlena 

w sierpniu 1931 r. zaczęli nawiązywać kontakty z Czechosłowacją. Nie 
wiadomo na razie, czy sondaże powierzono prof. Elemerowi Hantosowi, 

znanemu już wówczas z aktywnej działalności na rzecz integracji Europy 

środkowej i południowo-wschodniej 2•, który na jesieni 1931 r. odwiedził 

Francję, Niemcy, Austrię i Czechosłowację propagując swoJ program, 
zawierający jako wstępny krok unię celną Austrii i Węgier 2s. Benes 

21 AFMZV, Telegramy odesłane 1931, nr 265. Por. V. V i n a v e  r, Jugosiavija ...

1918-1933, s. 452. 
22 AFMZV, Telegramy do�le 1931, nr 265. 
2s W końcu 1931 r. Bene� w rozmowie z węgierskim politykiem i działaczem 

gospodarczym Gustavem Gratzem podkreślił, że Czechosłowacja chce osiągnąć zbli
żenie krajów środkowej Europy, ale nie kosztem ich niezależności. AFMZV, Poli
ticke zpravy, Budape�t· 1931, nr 121. 

u Kiih l, op. cit., s. 54-56; S ł a d e k, T o m a s z e w s k i, op. cit.

2s „Lidove noviny", 24 XI 1931 r. 
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natomiast dawał pierwszeństwo zbliżeniu państw Małej Ententy oraz 
Austrii i Węgier na podstawie preferencyjnych układów handlowych 2s.

Oświadczał przy tym otwarcie, że razem z Francją nie dopuści do aus
triacko-węgierskiej unii celnej. 

We Włoszech koncepcje Benesa uważano za wielkie niebezpieczeń
stwo dla ich interesów w Europie środkowej i przy rozmowach z byłym 
premierem Bethlenem proponowano utworzyć unię celną między Wło
chami, Austrią i Węgrami 21. Rokowania jednak załamały się, gdyż rynek 
włoski nie dawał wystarczających możliwości wchłonięcia wszystkich 
nadwyżek Austrii i Węgier, a przemysł włoski obawiał się austriackiej 
konkurencji. Jedynym efektem stało się podpisanie dalszych skrycie pre

ferencyjnych układów (typu Brocchiego) z Austrią i Węgrami w lutym 
1932 r. 2s 

Niemcy miały do pewnego stopnia związane ręce w następstwie nie
zwykle ciężkiej sytuacji finansowej i narastającego protekcjonizmu rol
nego. Jedyną bronią, którą mogły wykorzystać przeciwko zbliżeniu kra
jów środkowej Europy, była propozycja wprowadzenia w życie układów 
preferencyjnych z Rumunią i Węgrami, złożona we wrześniu 1931 r. 29 

Był to wstępny etap wzrastającego w owym czasie zainteresowania Nie
miec krajami położonymi na południe od ich granic 30. Najbardziej spek
takularnym projektem stał się wspomniany wyżej plan unii celnej 
z Austrią. 

Na początku 1932 r. znaczną aktywność rozwinął także rząd angielski, 
który wobec katastrofalnej sytuacji Austrii, w obawie o losy swych tam
tejszych wierzytelności, rozważał utworzenie środkowo-europejskiej unii 

!6 Zentrales Staatsarchiv (dalej ZStA) Potsdam, Auswartiges Amt (dalej AA) 
Nr 43001, k. 110-119, raport z 28 XI 1931 r. Te okoliczności sprzyjały Hantsowi, 
który zapewne był inspiratorem konferencji działaczy gospodarczych w Budapesz
cie 12 i 13 II 1932 r., z udziałem przedstawicieli wszystkich krajów sukcesyjnych. 
Obrady - z inicjatywy Hantosa - kontynuowano w Brnie 22 II. Uczestnicy dysku
towali nad możliwościami wzmożenia wzajemnego handlu drogą systemu umów, jak 
też usunięciem wzajemnej konkurencji. Opracowane przez nich memorandum do 
rządów państw sukcesyjnych postulowało zwołanie oficjalnej konferencji, celem 
stworzenia związku gospodarczego. W przyszłości uczestniczyć mogłyby w nim także 
inne państwa. Por. Chr. S z i  s z m a  n o w, Stopanski blok na dunawskite dyrżawi 

(Spisanie na Byłgarskoto ikonomiczesko drużestwo, 1932, nr 3, s. 159). 
27 ZStA Potsdam, AA, Nr 43002, k. 109-110. 
2s „Zahranil:ni politika", 1932, s. 267-268. 
f9 Rządy rumuński i węgierski nie chciały się jednak decydować w sytuacji, 

która powstała w marcu 1932 r., na niemiecką ofertę, o niebudzącym wątpliwości 
podłożu. ZStA Potsdam, AA, Nr 43006, k. 264-266; Nr 43005, k. 202. 

so Szerzej zob. B. P u  c h e r  t, Ekspansja gospodarcza niemieckiego imperializmu

w Europie środkowej i wschodniej 1933-1939 (przygotowane do druku przez Uni
wersytet Warszawski). P. Kr ii g e r, Das europii.ische Staatensystem und die deut

sche Politik gegenii.ber die Tschechoslowakei in den 30er Jahren (Gleichgewicht -
Revision - Restauration. Die Aussenpolitik der Ersten Tschechoslowakischen Re
publik im Europasystem der Pariser Vorortvertrage, Miinchen-Wien 1976, s. 244). 
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celnej 31. Głównym celem planu było rozłożenie gwarancji dla należności 
brytyjskich na kilka krajów. 

W tych okolicznościach Benes zdecydował się wykorzystać sprzyja
jący moment. Udało mu się przekonać francuskie koła polityczne, że 
nadszedł czas, by wystąpić z projektem integracyjnym, który by zapo
biegł załamaniu się Austrii oraz - ewentualnie - Węgier, odwrócił 
możliwe ponowienie prób Anschlussu, jak również umocnił pozycje 
Francji i Małej Ententy w Europie środkowej i południowo-wschodniej. 
W tym sensie stał się ojcem chrzestnym planu Andre Tardieu, którego 
istota nie ograniczała się jedynie do treści memorandum rządu francus
kiego z 2 III 1932 r. 32, lecz obejmowała także znacznie bardziej kon
kretną koncepcję polityki handlowej. Francja zalecała system umów 
preferencyjnych oraz porozumień kartelowych dotyczących produkcji 
i zbytu w Europie (a więc nie tylko w środkowej i południowo-wschod
niej jej części) 3s oraz tzw. program Pierre-Etienne Flandina, przewidują
cy unię celną i walutową państw Europy środkowej i południowo-wschod
niej. Propozycje francuskie stanowiły warunek sanacji finansów nad
dunajskich krajów sukcesyjnych 34. 

Plan Tardieu w pewnej mierze zarzucał już myśl bloku państw agrar
nych z jednej strony i bloku krajów przemysłowych z drugiej, która 
legła u podstaw wzmiankowanego poprzednio planu Brianda-Franc;ois
-Ponceta z wiosny 1931 r. Zbliżał się natomiast do idei odbudowy rynku 
austro-węgierskiego, z tym że patronowałaby mu Francja oraz Mała 
Ententa (czyli w praktyce Czechosłowacja). 

Projekt francuski został bez trudu zgładzony ze świata na konfe
rencji londyńskiej w początkach kwietnia 1932 r., gdzie - wskutek 
nalegań pozostałych mocarstw - Francja zgodziła się poddać go pod 
dyskusję. Przeciwko preferencjom wystąpiła zdecydowanie Wielka Bry
tania z uwagi na stanowisko swych dominiów; odrzuciła ona także udział 
w sanacji finansowej i wezwała sąsiadów państw naddunajskich, aby 
im pomogli. Przeciw planowi Tardieu wystąpiły Niemcy i Włochy ss. 
Obydwa państwa słusznie oceniały projekt jako próbę umocnienia fran
cuskich pozycji w Europie środkowej i południowo-wschodniej oraz za
grożenie własnych wpływów. Krytycy planu trafnie też wskazywali, że 

si ZStA Potsdam, AA, Nr 43005, k. 34, raport z 17 III 1932.

32 „Zahranićni politika", 1932, s. 266. 

:J3 Por. niedatowany dokument pt. Idees generelles qui inspirent le Gouverne

ment francais dans ses projets de l'organisation economique de l'Europe danubienne. 

AFMZV IV sekce, pudło 581; V. B y  s t r  i c k  y, L. D e a k, Eur6pa na prelome. 

Diplomaticke a politicke vzt'ahy v rokoch 1932-1933, Bratislava 1974, s. 63; Kiihl, 

op. cit., s. 46 i nast. 

34 ZStA Potsdam, AA, Nr 43005, k. 149-151. 

:is Italia zakomunikowała swe stanowisko notą z 7 III 1932 r. ,,Zahranićni 

politika", 1932, s. 267-268. Stanowisko Niemiec zostało przekazane 16 III 1932 r. 

Tamże, s. 350-351. 
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ani Austria, ani Czechosłowacja nie były zdolne wchłonąć nadwyżki pro

dukcji rolnej ich sąsiadów ss.

Podkreślić należy, że plan Tardieu nie znalazł wystarczającego po
parcia również w krajach, które miały wejść w skład proponowanej 
wspólnoty. Podczas gdy Węgry zajęły postawę wyczekującą, gdyż nie 
chciały pozbawić się szansy uzyskania obiecanych w planie środków 
finansowych, z Rumunii, Jugosławii, Austrii, a także z Czechosłowacji 
odezwały się głosy sprzeciwu. Znów ścierały się z jednej strony interesy 
kół agrarnych austriackich i czechosłowackich, z drugiej strony środo
wisk przemysłowych pozostałych krajów, które nie chciały rezygnować 
z ochrony rynków wewnętrznych i narażać się na niebezpieczną kon
kurencję. 

Czechosłowacja - po porozumieniu z partnerami z Małej Ententy -
zajęła wobec planu Tardieu stanowisko wstrzemięźliwe 37, po niepowo
dzeniu zaś konferencji londyńskiej zatrąbiła na odwrót. Zapewne była 
rozczarowana pasywnością Francji wobec nacisku dyplomacji niemiec
kiej as i zaniepokojona programem Flandina, wywołującym nie tylko 
obawy, lecz i rozgoryczenie. 

Także w Polsce przyjęto plan Tardieu z zastrzeżeniami, które wy
raziła m. in. delegacja polska na konferencji międzynarodowej izby hand
lowej w Innsbrucku. Postulowała takie modyfikacje planu, by nie wpły
nął on ujemnie na powiązania gospodarcze projektowanej wspólnoty 
gospodarczej z jej naturalnymi rynkami uzupełniającymi 39. Podłożem 
tego stanowiska były względy polityczne. Realizacja planu oznaczałaby 
przekreślenie polskich zamierzeń zdobycia czołowego miejsca w Europie 

środkowej i południowo-wschodniej, konieczność podporządkowania się 
polityce francuskiej, ewentualnie uznania przewagi Czechosłowacji. W tej 
sytuacji akcja przeciwko inicjatywie francuskiej stała się dodatkowym 
czynnikiem ułatwiającym przezwyciężenie sprzeczności polsko-niemiec
kich 4o. 

Do dyskusji nad uporządkowaniem ekonomicznym omawianej części 
kontynentu powrócono kilka miesięcy później. ,,Konferencję dla odbu
dowy gospodarczej Europy środkowej i wschodniej", zwołaną do Stresy 

36 E. H a  n t o  s, Der Weg zum neuen Europa. Die wirtschaftliche Neugestaltung,

Berlin 1933, s. 91. Ciekawe zestawienie liczb podaje B a s  c h, op. cit., s. 38-41. Wy
nika zeń malejąca rola Austrii i Czechosłowacji jako odbiorców produktów rolnych 
z omawianego regionu Europy. 

37 AFMZV, Politicke zpravy, Belehrad 1932, nr 60.

38 ZStA Potsdam, AA, Nr 43005, k. 213-216.
39 K o s  t a  n e c k  i, op. cit., s. 163. Do planu owego przyłączył się Hantos, który 

m. in. zalecał udział Polski. Por. notatkę z narady u Krofty z 24 IX 1931 r. AFMZV,
Kroftovy porady. Hantosa nazwano tam „białą damą" Europy środkowej.

40 J. Kr a s  u s  k i, Stosunki polsko-niemieckie 1926-1932, Poznań 1964, s. 286-

290; S. S c  h i  m i t  z e k, Drogi i bezdroża minione; epoki. Wspomniilnia z lat pracy 

w MSZ (1920-1939), Warszawa 1976, s. 229-231. 

4 - Sobćtka 3/i9 
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na czerwiec 1932 r., oczekiwano w zainteresowanych krajach z nadzieją 
posunięcia naprzód kwestii przezwyciężenia skutków kryzysu. Jeśli jed
nak kraje rolnicze spodziewały się ułatwień dla eksportu ich produktów, 
a zwłaszcza przedsięwzięć pozwalających zmniejszyć rozwarcie nożyc cen 
między towarami pochodzenia rolniczego i artykułami przemysłowymi, 
państwa przemysłowe interesowały się głównie sprawą wypłacalności 
dłużników, natomiast nie były skłonne do poniesienia w jakiejkolwiek 
mierze ewentualnych kosztów niezbędnej akcji gospodarczej. W rezulta

cie zalecono liberalną politykę celną, stopniowe znoszenie restrykcji de
wizowych, w kwestii preferencji zaś uchwała wyrażała ogólnikowo na
dzieję, że państwa korzystające z klauzuli największego uprzywilejowa
nia nie będą stawiały przeszkód ustanawianiu wyjątków od niej. Prak
tyczne wyniki obrad okazały się znikome u. 

Rezultaty międzynarodowych rokowań gospodarczych w 1932 r., po
dobnie jak wydarzenia polityczne związane z działalnością mocarstw, 
wywoływały w Europie środkowej i południowo-wschodniej rozczarowa
nie oraz obawy. Widoczne były one zwłaszcza w Czechosłowacji. Stano
wiska poszczególnych państw wobec planu Tardieu dowodziły zacieś
niającej się współpracy Austrii i Węgier z Włochami, które zarazem usi
łowały rozszerzyć swe wpływy na Bałkanach i izolować Jugosławię. Gro
ziło to sparaliżowaniem Małej Ententy '2

• 

Pod tym wrażeniem trwały dalsze próby integracyjne podejmowane 
przez Czechosłowację. Cele tej akcji, związanej programowo i taktycz
nie z podpisaniem statutu Małej Ententy, tak określał Benes na spotka
niu ministrów spraw zagranicznych sprzymierzonych krajów w grudniu 
1932 r.: ,,musimy przygotować się do sprzeciwu wobec zapędów mo
carstwowych, gdyż wielkie państwa będą nieraz skłonne komendero
wać nami jak koloniami. Zwłaszcza trzeba pod tym względem zwrócić 
uwagę na Niemcy, Włochy, lecz także czasem na Me Donalda" 43

. Temu 
realnemu niebezpieczeństwu przeciwstawiał Benes ideał Małej Ententy 

jako związku, którego siłę polityczną wsparłaby ścisła współpraca gos
podarcza. Niejednokrotnie oświadczał, że Mała Ententa winna stać się 
silna dzięki swemu potężnemu potencjałowi, pomnożonemu wysokim 
stopniem integracji w postaci podziału pracy. Z teoretycznego punktu 
widzenia wymiana towarowa między trzema sojuszniczymi państwami 
mogła dokonywać się nie tylko w postaci wywozu czechosłowackich pro

duktów przemysłowych w zamian za jugosłowiańskie i rumuńskie pro
dukty rolne, lecz także na podstawie zasobów surowcowych: czechosło

wackiego węgla, rumuńskiej nafty i jugosłowiańskich rud metali. 

41 K il h I, op. cit., s. 64-68. 
42 Por. A History of the Czechoslovak Republic 1918-1948, Princeton 1973,

s. 227.
43 Notatka o obradach ministrów państw Małej Ententy na spotkaniu w grud

niu 1932 r. AFMZV, Politicke zpravy, Belehrad 1932. 
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Instrumentem integracji miała być Rada Ekonomiczna Małej Ententy, 

której utworzenie przewidywał statut organizacyjny z 16 II 1933 r. 44 

Założenia teoretyczne zaczęły jednak od samego początku napotykać 
przeszkody praktyczne, stworzone przez protekcjonistyczny blok cze

chosłowackich agrarników z jednej strony, a jugosłowiańskich i rumuń
skich przemysłowców z drugiej. Agrarnicy proponowali zastąpić kon
cepcję Benesa rozwojem gospodarczych i politycznych stosunków z Pol

ską. Ta linia jednak nie odpowiadała zamiarom czechosłowackiego mi

nistra spraw zagranicznych 45_ 

Podkreślić jednak należy, że w ciągu 1933 r. Benes coraz bardziej 

interesował się usunięciem przyczyn rozbieżności dzielących Czechosło

wację od Polski w świadomości narastającego zagrożenia ze strony Nie

miec, w których do władzy doszedł Adolf Hitler. Zwłaszcza na jesieni 
tego roku, gdy rozpoczęły się utrzymywane w ścisłej tajemnicy rozmowy 
między nowym posłem polskim w Ber linie Józefem Lipskim a politykami 
niemieckimi, ze strony czechosłowackiej formułowano zapewnienia o go

towości do daleko idącej pomocy dla Polski w wypadku konfliktu z Niem
cami (włącznie z pomocą militarną), a także wyrażano zamiar ustępstw 
w stosunkach handlowych 46. Nie oznaczało to jednak rezygnowania z do
tychczasowego systemu sojuszów i powiązań, ale jedynie próbę włączenia 
doń Polski. Propozycje czechosłowackie spotkały się z niepowodzeniem. 

Program integracyjny Małej Ententy miał być zapoczątkowany rocz
nymi planami wymiany handlowej. Plan na rok 1934 uchwaliła sesja 

Rady Ekonomicznej, która odbyła się w styczniu 1934 r. 47 Wyniki tych 
postanowień oceniano ze znacznym sceptycyzmem 48_ 

Jakkolwiek w 1933 r. Benes poświęcał szczególną uwagę politycz
nemu i gospodarczemu umocnieniu Małej Ententy, nie zarzucał zamiarów 
ukształtowania naddunajskiego organizmu politycznego i gospodarczego. 

Częścią tych prób było jego memorandum z czerwca 1933 r. (Plan les 

negotiations entre la France et l'Italie au sujet de l'Europe centrale). 

Projekt przedłożony Francji zmierzał do zagwarantowania neutralności 

Austrii, której istnienie miały gwarantować Francja, Włochy, Mała 

Ententa i Węgry. Wyniki rokowań w tej kwestii przewidywał Benes 

H „Zahranicni politika", 1933, s. 221-223. 

45 A History ... , s. 228. 

�6 R,. Raczyński do MSZ, 22 XI 1939 r. AAN MSZ 5504, k. 24, Konsulat PR

w Pradze do MSZ 10 X i 25 XI 1933 r. AAN MSZ 9423, k. 265-266, 289-291. 
47 Basch, op. cit., s. 152 i nast.; protokół końcowy z 17 I 1934 r. AFMZV IV sekce,

pudło 455. 
48 Jan Gawroński pisał o rozmowie z kanclerzem Engelbertem Dolfussem: ,,Ze

szczególnym żalem wspominał o właśnie zakończonej konferencji ekonomicznej 

Malej Ententy w Pradze: w szumnym komunikacie obwieszczały one światu o za

wartych układach ścisłej współpracy gospodarczej między trzema państwami, choć 

było publiczną tajemnicą, że ich interesy gospodarcze są sprzeczne". J. G a w r  o ń

s k i, Moja misja w Wiedniu 1932-1938, Warszawa 1965, s. 27. 
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przedłożyć Austrii i Niemcom, w końcowej zaś fazie także Polsce i Wiel

kiej Brytanii. Stworzenie przesłanek politycznych stanowić miało wstęp 

do nawiązania ścisłej współpracy gospodarczej Małej Ententy, Austrii 

i Węgier •e. O zamiarach tych wspomniał Benes w wywiadzie dla „Pra
ger Tagblatt", wyrażając przekonanie, że najlepszym rozwiązaniem prob

lemów austriackich byłaby współpraca „z tworem, który jest mocar
stwem, właściwie nim nie będąc" 5o. 

Na jesieni 1933 r. Benes propagował otwarcie współpracę gospodarczą 

Austrii, Czechosłowacji i Węgier. Jeszcze bardziej zdecydowanie wypo

wiedział się prezydent Tomas G. Masaryk w rozmowie z austriackim 
posłem Ferdinandem Markiem, zalecając wytworzenie nowych Austro

-Węgier w postaci zjednoczenia Austrii, Czechosłowacji i Węgier 51
. 

Bodźcem do takich propozycji stała się wzmożona aktywność poli
tyków francuskich, którzy - w związku z rokowaniami wokół paktu 
czterech - próbowali odnowić swój plan naddunajski w zmodyfikowanej 
wersji. Główna zmiana polegała na tym, że w projektowanym związku 
wyznaczono Włochom rolę o wiele większą niż w planie Tardieu. Mała 

Ententa zaś nie miała występować jako blok s2. Na stanowisko Czechosło

wacji zapewne wpływały także nieustanne obawy przed urzeczywistnie
niem Anschlussu. 

Włochy nie zamierzały jednak zadowolić się miejscem wyznaczonym 
im przez Francję w ramach planów integracyjnych. Przedłożony przez 

nie Lidze Narodów 30 IX 1933 r. program świadczył, że rządowi tego 
kraju chodzi nie tyle o rozwiązanie trudności państw naddunajskich, 
ile o zrealizowanie dążeń do hegemonii w tej części Europy 53. Sceptycz

ne stanowisko Małej Ententy wobec memorandum włoskiego okazało się 
więc uzasadnione. 

W Polsce obserwowano projekty czechosłowackie, francuskie i włoskie 

49 G. R e  i c h e r t, Das Scheitern der Kleinen Entente. Internationale Beziehungen

im Donauraum von 1933 bis 1938, Milnchen 1971, s. 139; R. K va ce k, Nad Europou 
zatazeno. Ceskoslovensko a Evropa 1933-1937, Praha 1966, s. 57; V. By s t r  i c k  y, 
L. D e a k, op. cit., s. 372.

50 Znalazło się tam m. in. następujące stwierdzenie: ,,sympatie świata są po

stronie tej polityki, którą Austria zainicjowała obecnie, świadoma siebie i swojej 

prawdziwej misji w środowisku naddunajskim. Ja sam wiedziałem o tym od 14 lat 

i często uczciwie mówiłem, że Austria pewnego dnia tę politykę rozpocznie i tym 

samym natychmiast znajdzie poparcie najważniejszych czynników siły świata. Gos

podarcze interesy państw naddunajskich nie są we wzajemnej sprzeczności. Stara 

monarchia, powiada min. Benes, była gospodarczo bardzo zdrowym i mocno ugrunto

wanym tworem i jestem przekonany, że wcześniej czy później gospodarczo będziemy 

zmuszeni do powrotu do tego związku, jeżeli chcemy znowu wznieść się na wysoki 

poziom". Raport Poselstwa RP w Pradze 19 VI 1933 r. AAN Poselstwo RP w Pra

dze 4, k. 19-20. 
;;i R e i c h e r t, op. cit., s. 140; Kvace k, op. cit., s. 58. 
s! B y s t r i c k y, D e a k, op. cit., s. 262-263. 

53 Tamże, s. 378-379. 



Próby integracji ekonomicznej Europy środkowej 391 

zarówno ze sceptycyzmem, jak i z niezadowoleniem. Ministerstwo Prze

mysłu i Handlu wypowiadało opinię, że „mnożące się . . . programy od

budowy gospodarczej Europy środkowej nie cieszyły się jak dotąd sta

łością i szybkim pędem ku realizacji. Trwałym, bodaj jedynie trwałym 

elementem tych programów była natomiast . . . tendencja do wyelimi

nowania Polski od poważniejszego udziału w życiu gospodarczym państw 

naddunajskich" i dalej: ,,plany gospodarczej Małej Ententy oraz trój

przymierza włosko-austriacko-węgierskiego noszą już w szczegółach wy

raźne cechy świadomej antypolskiej akcji gospodarczej" s4_ Jednakże 

włoskie memorandum zostało w zasadzie przyjęte w Polsce przychylnie, 

jakkolwiek z zastrzeżeniem akceptowania istniejących dotąd więzi hand

lowych, ewentualnie innych jeszcze warunków 55_ 

W tym właśnie czasie Włochy przygotowywały kolejny, ważny krok 

w swej polityce środkowo-europejskiej, zmierzającej do przeciwstawie

nia się wpływom niemieckim oraz próbom Małej Ententy utworzenia po

litycznego i gospodarczego ośrodka w Europie środkowej i południowo

-wschodniej. W marcu 1934 r. w Rzymie podpisano protokoły między 

Włochami, Austrią i Węgrami o współpracy gospodarczej na podstawie 

systemu wprowadzonego wspomnianymi już wyżej układami Brocchie

go 56. Protokoły rzymskie miały zarazem zapewnić zwiększenie tranzytu

przez włoskie porty na Adriatyku. Były one w praktyce raczej doku

mentem politycznym niż zapoczątkowaniem intensywnego programu 

integracyjnego, ale mimo to zyskały znaczny rozgłos. Z punktu widzenia 

gospodarczego znaczenie ich było małe, ponieważ gospodarka włoska sta
nowiła nader ograniczony rynek dla przemysłowych i rolnych towarów 

z Austrii i Węgier. 

Inicjatywa powyższa była fragmentem szerszego programu politycz

no-gospodarczego. Włochy traktowały bowiem Bałkany jako naturalny 
teren swej ekspansji i zmierzały do wyeliminowania stąd innych wpły

wów. Skłaniało to polityków włoskich do podważania Małej Ententy. Po

czątkowo usiłowały izolować i okrążyć Jugosławię (stąd wynikało zainte

resowanie współpracą z Bułgarią), jednakże w 1937 r. doprowadziły do 

podpisania jugosłowiańsko-włoskiego układu o przyjaźni (w tym samym 
czasie doszło do zbliżenia jugosłowiańsko-bułgarskiego), co osłabiało po

zycje zarówno Małej Ententy, jak i Ententy Bałkańskiej 57_ Słusznie 
jednak pisze historyk bułgarski: ,,pod względem gospodarczym Włochy 

54 Ministerstwo Przemysłu i Handlu do MSZ 2 XI 1933 r. AAN Poselstwo RP 

w Wiedniu 221, k. 6-9. 

55 Ministerstwo Przemysłu i Handlu do MSZ 23 XI 1933 r. Tamże, k. 10-12. 

56 W. Sc h u m a n n, Die romischen Protokolle als wirtschaftspolitisches Pro

blem, Leipzig 1939; Ba s c h, op. cit., s. 158 i nast.; Kii h 1, op. cit., s. 68-74, 86-87. 

Tekst zob. ,,Zahranifoi politika", 1934, s. 254-256. 

57 Ga w r ońs k i, op. cit., s. 39; W o lff, op. cit., s. 158-159; K. M a n c z ew, 

V. B y s t r i c k y, Bylgaro-jugoslawskoto sbliżenie i Czechoslowakija (1933-1937 g.)
(Istoriczeski pregled, 1968 nr 4, s. 26-27).
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okazały się zbyt słabe, aby pokonać swych rywali i stworzyć poważne 
podstawy wpływów politycznych" ss_ 

Protokoły rzymskie stały się punktem wyJscia jeszcze inneJ m1cJa
tywy, ze strony Austrii. W połowie grudnia 1934 r. kanclerz Kurt Schu
schnigg - w porozumieniu z politykami węgierskimi - wystąpił z su
gestią przyciągnięcia do współpracy z nowym blokiem Polski, a zapewne 
myślał także o Niemczech. Działo się to w krótkotrwałym okresie zbli
żenia francusko-włoskiego. Polska wyraziła zainteresowanie tą koncep
cją - konkurencyjną w stosunku do polityki czechosłowackiej - i w na
stępnych miesiącach brała aktywny udział w debatach nad problemami 
naddunajskimi. Cała akcja wkrótce jednak się zawaliła wobec sprze
ciwu III Rzeszy w kwestii francusko-włoskich gwarancji dla Austrii 59

. 

Józef Beck wnioskował stąd o braku perspektywy utrzymania niezależ
ności Austrii i przy stosownej okazji wyraził brak zainteresowania jej 
losem. 

Równolegle Polska podjęła myśl - o wyłącznie politycznym cha
rakterze - zmontowania bloku obejmującego Jugosławię, Polskę, Ru
munię i Węgry, z nadzieją na pozyskanie także Bułgarii. Wiosną 1934 r. 

podjęto próby przezwyciężenia sprzeczności dzielących Węgry od ich 
sąsiadów, ale bez wyniku. Istotną przeszkodą stało się też zawarcie paktu 
bałkańskiego, który zamiast zjednoczyć - zdezintegrował ten region 60. 

„Francuskiej koncepcji Małej Ententy usiłowaliśmy przeciwstawić linię 
Warszawa-Bukareszt-Sofia i linię Warszawa-Budapeszt-Belgrad, 
oparte na odprężeniu rumuńsko-bułgarskim i węgiersko-serbskim", pisał 
we wspomnieniach poseł polski w Wiedniu Gawroński 01. Warto wskazać 
gospodarcze aspekty owych projektów. Przez Bałkany wiodły drogi 
tranzytowe, do których w Warszawie przykładano pewną wagę, jako do 
połączenia od krajów Lewantu do portów bałtyckich. Z tego też względu 
Polska poparła projekt budowy mostu na Dunaju i próbowała przyczynić 
się do porozumienia bułgarsko-rumuńskiego 02. 

Obok projektów południowo-wschodnich w Warszawie usiłowano na
dal uzyskać wpływ na kraje nadbałtyckie. W zamysłach Becka te dwa 
kierunki działania łączyły się w projekt zorganizowania państw znajdu-

58 I. D i m  i t r o  w, Bylgaro-italianski politiczeski otnoszenija 1922-1943, Sofija

1976, s. 171. 
59 K. Z. Kołodziejczyk, op. cit., s. 85-87; G a w r o ń s k i, op. cit., s. 235 i nast .
60 A. Gar 1 i c ka, Polska-Jugosławia 1918-1939 (Studia z dziejów Z SRR i Eu

ropy środkowej, 1976 t. XII, s. 108-109); A. Z i e  1 iński, Stosunki polsko-rumuń

skie (grudzień 1933-maj 1935) (tamże , s. 173). 
81 Ga wr oń ski, op. cit., s. 27. P or. też H. Ba to w ski, La Pologne et les etats 

balcaniques entre 1933 et 1939 (Studia balcanica, 1973 t. 7, s. 196-300); W. Bal c e

r a k, Polsza i politika wielikich dierżaw po otnoszeniju k gosudarstwam cientral

noj i jugo-wostocznoj Jewropy (1932-1939), (tamże, s. 305-310). 
82 Pisze o tym w nie opublikowanej rozprawie kandydackiej E .  D a m j a n o w a,

Polsza, Bylgarija i meżdubalkanskite otnoszenija (1929-1939), Sofija 1977. 
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jących się „między Niemcami a ZSSR" w system, stanowiący podstawę 

polskiej polityki zagranicznej, przydający jej cechy mocarstwowości 63. 

W warunkach, gdy integracja krajów Europy południowo-wschodniej nie 

przynosiła wyników, znaczenie kierunku północno wschodniego rosło. 

15 VI 1936 r. na konferencji w niewielkim gronie zaufanych polityków 

Beck stwierdził nawet: ,,Właściwym rejonem naszych zainteresowań jest 
rejon obejmujący państwa bałtyckie, gdzie pozycja nasza wyraźnie się 

wzmocniła. Rejon ten posiada dla nas w każdym razie większe znaczenie, 

niż rejon południowy, rozciągający się na południe od Karpat" 64. I w tym 

kierunku jednak Beck nie osiągnął oczekiwanych rezultatów. Państwa 

bałtyckie obawiały się hegemonii polskiej. Zarazem podtrzymywały -

mimo pewnych rozbieżności - współpracę między sobą, której wyrazem 

stało się utworzenie w 1934 r. Ententy Bałtyckiej 65
. Wyniki zbliżenia 

ujawniły się jednak bardziej w sferze politycznej niż gospodarczej. 

Według oceny polskiej „wysiłki nad zacieśnieniem stosunków gospodar

czych nie rokują jednak widoków powodzenia, ponieważ analogie struk

tury gospodarstwa narodowego Estonii, Litwy i Łotwy stwarzają między 

nimi warunki sprzyjające bardziej konkurencji, aniżeli współpracy 

w międzynarodowym życiu gospodarczym" 66.

Powstanie Rady Ekonomicznej Małej Ententy, powołanie do życia 

Ententy Bałkańskiej, podpisanie protokołów rzymskich oraz utworzenie 

Ententy Bałtyckiej zamykało kolejny rozdział prób integracyjnych. Ich 

praktyczne wyniki były znikome. Wprawdzie ukształtowały się ugrupo

wania podkreślające konieczność współpracy gospodarczej i podejmujące 
pewne kroki w tym kierunku, ale przesłanki porozumień kryły się raczej 
w sferze życia politycznego, a co więcej, ugrupowania cierpiały na we

wnętrzne rozbieżności. 
Niepowodzenie prób integracyjnych przypisać należy w dużej mierze 

temu, że mocarstwa starały się nie dopuścić, by jeden z rywali zdołał 

przyczynić się do utworzenia systemu, osłabiającego wpływy pozostałych. 

Ich rozgrywki prowadziły do dalszej dezintegracji powiązań gospodar
czych wewnątrz omawianego regionu. Dodatkowym elementem była 

rywalizacja między niektórymi krajami, a zwłaszcza między Czechosło
wacją a Polską. Koncepcje, które usiłowały wprowadzić obydwa państwa, 

88 Por. H. Ro o s, Polen und Europa. Studien zur polnischen Aussenpolitik 1931-

1939, Tubingen 1957, s. 260 i nast.; H. Batowski twierdzi, że Beck chciał te kon
cepcje realizować co najwyżej w 1938 r. H. B a t o w s k i, Europa zmierza ku prze

paści, Poznań 1977, s. 85. 
84 Diariusz i teki Jana Szembeka (1935-1945), t. Il. Londyn 1965, s. 222 (notatka 

z 15 VI 1936 r.). 
Gs Por. tamże, t. III, Londyn 1969, s. 230-231 (rozmowa z posłem RP w Tallinie 

W. Przesmyckim 23 XII 1937 r.). Por. też S. Z ab i e  ł l o, W kręgu historii, Warszawa
1970, s. 189-190. 

66 „Polska a zagranica", 8 I 1936, nr 1. AAN MSZ 115, k. 6.
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wzajemnie się krzyżowały. Czechosłowacja wprawdzie zachowała czoło

wą pozycję w Małej Entencie, ale polska dyplomacja różnymi metodami 

sojusz ten podważała. Beck uważał, że istnieją „w Europie dwa orga
nizmy państwowe, które prędzej czy później skazane będą niewątpliwie 

na destrukcję terytorialną" 67. Starał się wyłączyć Czechosłowację z ewen
tualnych międzynarodowych porozumień, zarazem organizował na jej 

terenie dywersję polityczną, zmierzającą do przyśpieszenia oczekiwanej 

destrukcji 6B. Wiele wysiłków integracyjnych zmarnowała wreszcie krót

kowzroczna polityka ugrupowań, które wpływały na stanowisko po
szczególnych państw. Dla losów Małej Ententy okazał się zwłaszcza 

fatalnym protekcjonizm czechosłowackich agrarników. 
Rolnicze kraje Europy środkowej i południowo-wschodniej wychodziły 

z kryzysu osłabione gospodarczo, pozbawione dewiz, skazane przeważnie 
na handel clearingowy, co uzależniało je od państw gotowych do przyj
mowania nadwyżek rolnych i surowców. Dotyczyło to zwłaszcza Europy 
południowo-wschodniej. Francja i Wielka Brytania nie zapewniały od
bioru tych produktów, a co więcej, w latach kryzysu zaczęły wycofywać 
kredyty i udziały kapitałowe. Powodowało to zaostrzenie trudności fi
nansowych, a zwłaszcza kłopoty w rozliczeniach zagranicznych. Większość 
krajów musiała wprowadzić reglamentację dewizową, niekiedy wstrzy
mać wypłaty. Kredyty przyznane w latach kryzysu przeważnie wyko
rzystywano do obsługi dawnych zobowiązań. Zmniejszały się obroty hand
lowe między większością krajów Europy środkowej i południowo-wschod
niej a mocarstwami zachodnimi, które podniosły bariery celne chroniące 
własną produkcję rolną. Cła takie wprowadziła nawet Wielka Bry
tania - klasyczny zwolennik wolnego handlu. Zarówno ten kraj, jak 
i Francja coraz bardziej orientowały się na handel ze swymi koloniami 
lub dominiami. Ich polityka gospodarcza pociągała za sobą także skutki 
polityczne. 

W latach trzydziestych program integracyjny podjęły natomiast Niem

cy, zręcznie wykorzystując słabość gospodarczą potencjalnych partnerów, 

a także własne trudności w handlu zagranicznym 69. Memorandum Alfre
da Hugenberga z 1933 r. przewidywało podporządkowanie gospodarki 
Europy środkowej i południowo-wschodniej potrzebom ekonomicznym 
Niemiec. Wprawdzie dokument został zdezawuowany, lecz wypowiedzi 
polityków III Rzeszy świadczyły o tym, że Hugenberg miał rację, popełnił 
jedynie poważny błąd, publicznie przedstawiając hitlerowski program 

Grosswirtschaftsraum w niewłaściwym momencie i miejscu. 

87 Diariusz ... , t. I. Londyn 1964, s. 316 (notatka z 12 VI 1935 r.).
se Por. tamże, t. I, s. 287 (konferencja z Pierre Lavalem 11 V 1935 r.); s. 312 

(rozmowa z Beckiem i Tadeuszem Schatzlem 11 VI 1935 r.). 
89 z. S 1 ad e k, M. Tej c h m  a n, Hospodai'ske pronikan{ nacistickeho Nemecka 

do zem{ jihovychodn{ Evropy v letech 1933-1940 (Slovanske historicke studie, 

1976 t. XI, s. 175-176). 
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Nie będziemy tu przedstawiali bliżej mechanizmu handlu Niemiec 
z szeregiem krajów Europy środkowej i południowo-wschodniej (zwłasz
cza z Bułgarią, Rumunią i Węgrami), który był już niejednokrotnie 
przedmiotem analizy historyków i ekonomistów. Ograniczymy się do 
stwierdzenia, że system umów handlowych i rozliczeniowych (na zasa
dach clearingu) spowodował szybki wzrost udziału Niemiec w obrotach 
zagranicznych tych państw 10. Utrzymywanie biernego salda rozliczeń 
oznaczało w praktyce, że Niemcy otrzymywały kredyt od swych partne
rów handlowych. 

W literaturze spotkać można często pogląd, że Niemcy zmuszały 
partnerów do płacenia wysokich cen za swe towary 71. Problem ekwiwa
lentności handlu niemieckiego jest jednak bardziej złożony i do tej pory 
nie był analizowany szczegółowo i we wszystkich aspektach 12. Niektóre 
dane świadczą, że III Rzesza zyskała monopolistyczną pozycję w wy
wozie produktów rolnych części państw Europy środkowej i południowo
-wschodniej dzięki temu, że za pomocą ułatwień preferencyjnych płaciła 
ceny przewyższające poziom światowy do 300/o. Niemcy mogły sobie po
zwolić na płacenie takich cen nie tylko dlatego, że państwo pokrywało 
koszty preferencji, lecz również z tego powodu, że ich poziom cen we
wnętrznych kształtował się wysoko 1s. Już w początkach wielkiego kry
zysu w Niemczech - za pomocą rozbudowanego systemu protekcjo
nistycznego - udało się utrzymać ceny artykułów rolnych ponad pozio
mem światowym, później zaś państwo to potrafiło umiejętnie manipulować 
kursem marki i wykorzystać techniczne warunki płatności związane 
z clearingiem. Za swe produkty Niemcy żądały cen obowiązujących na 
ich rynku wewnętrznym. Konsekwencje, które wynikały dla partnerów 
III Rzeszy, polegały nie tyle na nieekwiwalentnej wymianie, ile raczej 
na tym, że musieli podporządkować się polityce zakupów Berlina i jego 
warunkom rozliczeń. Podstawowa formuła nie brzmiała: drogie niemiec
kie wyroby przemysłowe za tanie surowce rolnicze, ale: sprzedaż nie
mieckich towarów przemysłowych, które z trudem mogłyby znaleźć zbyt 
w innych krajach, w zamian za surowce, za które w innym wypadku 
należało płacić dewizami. Dodać trzeba, że każdy z małych partnerów 
Niemiec uczestniczył w ich obrotach handlowych niewielkim procentem, 
wobec czego ewentualne zerwanie stosunków gospodarczych przyszłoby 

10 Tamże, s. 177.
71 Por. m. in. J. B. Ho p t n e r, Yugoslavia in Crisis 1934-1941, New York 1962.
72 Dla niektórych krajów dysponujemy wprawdzie studiami zawierającymi ob-

liczenia (np. D. B. K o e n, Ograbwaneto i razorjawaneto na bylgarskoto stopanstwo 

ot germanskite imperialisti prez wtorata swetowna wojna, Sofija 1966), jednak 

analiza najczęściej dotyczy szczególnych warunków istniejących podczas wojny. 
1s T. L y c h o w s k i  (Międzypaństwowe umowy gospodarcze, Warszawa 1952, 

s. 119-121) przypisuje tej okoliczności duże znaczenie w technice niemieckiego prze

nikania do krajów Europy środkowej i południowo-wschodniej.
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im dość łatwo zastąpić rozwojem wymiany z innymi krajami. Natomiast 
pod koniec lat trzydziestych dla Bułgarii, Rumunii i Węgier obroty 
z Niemcami (zwłaszcza wywóz do nich) tworzyły najważniejszą pozycję 
bilansu handlowego, której utrata oznaczałaby prawdziwą katastrofę eko
nomiczną. 

Polityka gospodarcza Niemiec prowadziła do tego, że zyskały nie 
tylko dominującą pozycję w handlu zagranicznym, lecz także odgrywały 
ważną rolę na rynkach wewnętrznych. Gdy kraje Europy środkowej i po
łudniowo-wschodniej zaczęły uświadamiać sobie konsekwencje, usiłowały 
rozwiązać wynikające stąd problemy. Charakterystycznym paradoksem 
jest, że czyniły to drogą zwiększonych zakupów towarów niemieckich 
oraz składania zamówień w niemieckich koncernach 74

. W wyjątkowej 
sytuacji były Czechosłowacja i Polska, których obroty z Niemcami syste
matycznie malały. Żródeł tego upatrywać należy we względach politycz
nych. Jednakże i dla tych krajów Niemcy były najważniejszymi partnera
mi handlowymi. 

Zasadniczą przeszkodą w staraniach krajów Europy środkowej i po
łudniowo-wschodniej o zachowanie niezależności od Niemiec lub jej od
zyskanie był fakt, że nie zdołały znaleźć innego partnera do współpracy 
gospodarczej. Włochy witały wprawdzie ekspansję niemiecką bez entu
zjazmu, ale w tym czasie punkt ciężkości ich zainteresowań przesuwał się 
ku regionowi Morza Sródziemnego i do Afryki. Wyprawa abisyńska ko
sztowała wiele sił i spowodowała znaczne osłabienie handlu z krajami, 
które podporządkowały się uchwale Ligi Narodów o sankcjach 1s. Pań
stwa zachodniej Europy przejawiały niewielkie zainteresowanie kłopo
tami Europy środkowej i południowo-wschodniej. 

Pomimo tego, że próba integracji państw Małej Ententy przyniosła 
skromne wyniki, prezes Rady Ministrów Czechosłowacji Milan Hodza 
wystąpił na początku 1936 r. z nowym planem integracyjnym, o znacznie 
większym zasięgu. Zachodnioniemiecki historyk określa go nawet jako 
„pierwszy plan gospodarczy o większym znaczeniu, który wyszedł z kół 
Małej Ententy" 1s. 

Plan Hodfy przewidywał stopniowe zbliżenie państw należących do 
Małej Ententy, Ententy Bałkańskiej, protokołów rzymskich oraz Ententy 
Bałtyckiej 77. Liczył się także z ewentualnym udziałem Polski oraz z po-

74 Międzynarodowe zainteresowanie wywołało złożenie państwowego zamówienia 

na budowę zakładów zbrojeniowych w Zenicy u Kruppa, który pokonał w konku

rencji firmy czechosłowackie. 
75 V. V i n av e r, Jugosiavija i Madżarska 1933-1941, Beograd 1976, s. 121

i nast: sprawozdanie Ambasady w Rzymie o polityce gospodarczej Włoch 3 VI 

1938 r. ZStA Potsdam, AA, Nr 67913, k. 35-36. 
15 K il h 1, op. cit., s. 41. 

71 A History ... , s. 230-231; N e u s t a d t, op. cit., s. 181-183; K i.i h 1, op. cit., 

s. 88-89; R. Kval:ek, op. cit., s. 194-207.
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mocą Wielkiej Brytanii. Wprawdzie Hodza zapewniał dyplomację nie
miecką, że nie było to skierowane przeciwko Niemcom, ale miał nadzieję, 
że zbliżenie państw Europy środkowej i południowo-wschodniej wytwo
rzy wspólnotę zdolną rozmawiać z III Rzeszą z pozycji równorzędnej. 
Plan szeroko reklamowano, ale jego praktyczna realizacja stała pod 
znakiem zapytania nawet dla samego autora 78. Świadczyły o tym m. in. 
metody, które zalecał: utrzymanie dotychczasowych umów kontygento
wych i preferencyjnych. Co się tyczy nadwyżek produkcji rolnej pro
jektowanej wspólnoty, liczył na ich eksport do państw zachodniej Euro
py na warunkach preferencyjnych. W celu jego zorganizowania propono
wał utworzenie syndykatu zbytu w Wiedniu 79. Hodza przejął w zmody
fikowanej postaci koncepcje Bloku Agrarnego i łączył je ze składnikami 
planu Tardieu. Jednakże przesłanki, na których opierał się, były nie
realne. Nie znalazł zrozumienia u partnerów z Małej Ententy, którzy 
z naciskiem przypominali, by raczej starał się o lepsze funkcjonowanie 
wzajemnych związków gospodarczych, a zwłaszcza o zagwarantowanie 
odbioru ich nadwyżek rolnych 80_ Hodza nie mógł też znaleźć zrozumienia 
w Bloku Rzymskim. Włochy nie miały zamiaru oddać swych pozycji 
Małej Entencie, na Austrię i Węgry zaś nie można było liczyć w warun
kach, gdy dyplomacja niemiecka rozpoczęła ostrą kampanię przeciwko 
planowi 81. Rząd niemiecki deklarował z naciskiem, że nie wyrazi zgody 
na powstanie środokowoeuropejskiego systemu preferencyjnego ze szkodą 
przemysłu Rzeszy. Po dotychczasowych doświadczeniach z państwami za
chodnimi założenie Hodfy, że będą przyjmować nadwyżki produktów 
rolnych, pozostaje trudne do zrozumienia. Odmawiały przecież wyjścia 
naprzeciw postulatom państw Europy środkowej i południowo-wschod
niej nawet wówczas, gdy żądały rekompensaty za podporządkowanie się 
interesom mocarstw w związku z konfliktem abisyńskim 82•

Być może echem planu Hodzy była klauzula układu handlowego mię-

78 Poselstwo RP w Belgradzie informowało 25 II 1936 r.: ,,stanowisko rządu 
tutejszego jest życzliwe dla inicjatywy mającej tym razem wyjść od zainteresowa
nych, a nie narzuconej przez mocarstwa. Co do możliwości i tempa realizacji, pa
nuje duży sceptycyzm". AAN MSZ 1671, k. 1-2. 

79 K. M a r e  ce k, St'astnej§i Evropa v Hodiove planu, Praha 1937; K va ce k, 
op. cit., s. 340 i nast. 

80 Por. m. in. wyniki narady ekspertów Malej Ententy 6 III 1936 r. Elaborat dele
gacji jugosłowiańskiej i rumuńskiej pt. Remarques et suggestions relatives aux 

Protocols concernant le collaboration en Europe centrale signe a Praga le 6 mars 

1936, AFMZV IV sekce, pudło 447. 
s1 Instrukcja radcy Eberhardta Wilhelma Billowa dla placówek dyplomatycz

nych w Europie środkowej i południowo-wschodniej 13 II 1936 r. ZStA Potsdam, 
AA, Nr 43013, k. 44-45. 

s2 ż. A v r a m  o v s ki, Balkanske zemlje i velike sile 1935-1931. Od Italijanske

agresije na Etiopiju do jugoslovensko-italijanskogo pakta, Beograd 1968, s. 81-86. 
Dyplomacja polska kwitowała z nieskrywaną radością fiasko planu Hodzy. Por. 
raport Poselstwa RP w Pradze 8 IV 1936 r. AAN MSZ 5448, k. 176. 



398 Zdenek Sładek, Jerzy Tomaszewskii 
---

dzy Czechosłowacją a Stanami Zjednoczonymi Ameryki, zawartego 7 III 

1938 r., przewidująca wyłączenie od największego uprzywilejowania ko

rzyści przyznanych przez Czechosłowację Austrii, Bułgarii, Jugosławii, 

Rumunii i Węgrom „for the purpose of close mutual co-operation 

between the Danubian countries" ss. Wydarzenia polityczne najbliższych 

dni i miesięcy spowodowały, że nie miało to praktycznego znaczenia. 

Na dalsze podporządkowanie gospodarki omawianej części kontynentu 

interesom niemieckim wpłynął Anschluss. Niemcy w jego wyniku zwięk

szyły udział w obrotach handlowych poszczególnych krajów, zwiększyły 

udziały kapitałowe, zyskały kontrolę nad systemem komunikacyjnym. 

Wykorzystały także austriackie rezerwy dewizowe oraz aktywne saldo 

bilansu handlowego. 
Jakkolwiek Niemcy do początku 1938 r. nie podjęły bezpośredniego 

politycznego podporządkowywania sobie państw Europy środkowej i po

łudniowo-wschodniej, w znacznej mierze zdołały włączyć ich gospodarkę 

do swego systemu ekonomicznego, we własnych interesach zapoczątko
wując proces integracji. Umożliwiła to świadoma polityka gospodarcza, 

która w rozmaitym stopniu oddziaływała na handel zagraniczny i rynek 

wewnętrzny poszczególnych krajów. Ich waluty zostały związane z mar

ką niemiecką. Również plany zakupów zależały od tego, jakie towary 
Niemcy chciały dostarczać, co wpływało nie tylko na spożycie, lecz także 
na projekty inwestycyjne s,. 

Sile przenikania gospodarczego III Rzeszy nie zdołała zapobiec Cze

chosłowacja, nawet w ramach Małej Ententy. Sojusz ów ulegał więc stop

niowej erozji od strony ekonomicznej. Uchwały monachijskie ostatecz
nie zdecydowały o gospodarczej dominacji Niemiec w Europie środkowej 

i południowo-wschodniej, niezależnie od intencji mocarstw zachodniej 
Europy ss. 

Niebezpieczeństwo całkowitej zależności od Niemiec dostrzegano 

w poszczególnych stolicach. Wprawdzie podejmowano próby uzyskania 

dostaw z innych źródeł - zwłaszcza dla wojska - a także starano się 

o pozyskanie kapitału, ale przedsięwzięcia te nie dały pożądanych wy

ników. W niektórych wypadkach sprzęt wojskowy dostarczała Polska
(do Bułgarii i Rumunii), lecz przemysł jej nie mógł zastąpić nawet w częś-

ss H. T e n n e n b a u m, Europa środkowo-wschodnia w gospodarstwie świato
wym, London 1942, s. 111. 

s• Por. m. in. W. Dl u go bo r ski, (noha okupovanych a satelitnich zemi 

v hitierovske vcilecne ekonomice (Zajem rfsskonemeckych koncernu o ceskoslovenske 
prumyslove oblasti. Materiały z konference, konam� v Opave ve dnech 16.-17. 
tijna 1973, Opava 1974). 

ss A Teichova udowodniła wprawdzie, że do jesieni 1938 r. kapitał angielski 
i francuski bronił swych pozycji w gospodarce czechosłowackiej przed ekspansją 
niemiecką, ale wydarzenia polityczne spowodowały później przymusowe wycofa
nie się z niektórych spółek. A T e i c h o v a, An Economic Background to Mu.nich. 
International Business and Czechoslovakia 1918-1938, Cambridge 1974. 



Próby integracji ekonomicznej Europy środkowej 399 

ci dostaw niemieckich. Niektóre kraje próbowały uzyskać pożyczki na 

zachodzie Europy, ale efekty okazały się niewielkie. W lecie 1939 r. cały 

omawiany region znalazł się pod bezpośrednią dominacją gospodarczą 

III Rzeszy. 

Przegląd prób integracji gospodarczej Europy środkowej i południo
wo-wschodniej w latach międzywojennnych dowodzi, że wiązały się one 
ściśle z usiłowaniami uzyskania politycznej hegemonii w tym regionie. 
Z jednej strony rywalizowały ze sobą najsilniejsze państwa omawianej 

-części kontynentu - Czechosłowacja i Polska - przy czym pierwsze 
z nich dysponowało większym potencjałem ekonomicznym i możliwościa

mi skupienia wokół siebie innych krajów. Ważną rolę odegrał fakt, że 

ziemie Czechosłowacji obejmowały przemysłowe jądro dawnej monarchii 

babsburskiej. 
Z drugiej strony o wpływy rywalizowały mocarstwa europejskie, 

wykorzystujące regionalne konflikty interesów. Przedmiotem walki było 

zachowanie lub zniszczenie systemu ukształtowanego układami pokojo
wymi. W walce tej zwyciężyła III Rzesza. 

Z punktu widzenia teoretycznego byłoby paradoksem stwierdzenie, 

że do innego wariantu integracji Europy środkowej i południowo-wschod
niej nie istniały wówczas obiektywne przesłanki. Należy przecież pod
kreślić, że rynek austro-węgierski nie stanowił przed I wojną światową 

niezawisłej całości, miał silne powiązania z Niemcami oraz z rynkami 

bałkańskim i rosyjskim es. I gdyby nawet sytuacja polityczna umożliwiła 

doprowadzenie do jakiejś postaci powiązań integracyjnych państw oma
wianego regionu, wolnej od dominacji jednego z mocarstw, wówczas mu
siało powstać pytanie, co robić z nadwyżkami produktów rolnych, któ
rych organizm ten nie mógłby wchłonąć w warunkach struktury gospo
darczej i poziomu konsumpcji drugiej połowy lat trzydziestych. 

Usiłowania integracyjne napotykały w praktyce dwa rodzaje prze
szkód, o wyraźnie politycznym charakterze. Każda integracja wywoły
wała pytanie, kto zyska hegemonię polityczną w nowym organizmie 

ekonomicznym. Zrozumiałe było, że klasy rządzące w krajach sukcesyj
nych nie zamierzały rezygnować z pozycji, zdobytej w wyniku powsta
nia niezależnych państw. Konstytuowanie krajów sukcesyjnych łączyło 

się z formowaniem rynku wewnętrznego, którego opanowanie miało za

sadnicze znaczenie gospodarcze i polityczne dla klas rządzących. W całej 
omawianej części kontynentu ukształtowały się siły, które swym politycz
nym i gospodarczym nacjonalizmem uniemożliwiały jakiekolwiek formy 
integracji, zagrażającej ich przodującej roli. Co więcej, na obszarze tym 

wyróżnić możemy dwa typy państw. Jedne z nich w następstwie trakta-

aa F. Tr e me I, Wirtschafts- und Sozialgeschichte Oesterreichs, Wien 1969. Por. 

też G. Gr at z, R. Sc h il Ie r, Die iiussere Wirtschaftspolitik bsterreichs-Ungarns. 

Mitteleuropiiische Pliine, Wien 1925. 
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tów pokojowych, a także - na Bałkanach - dawniejszych konfliktów 
zbrojnych odniosły sukcesy, zwiększając swe terytorium. Inne poniosły 
porażkę, której najważniejszym efektem były straty terytorialne lub 
utrata politycznej dominacji. Klasy posiadające drugiej grupy państw, 
a także pokaźna część społeczeństw kierujących się rozmaitymi motywa
mi, pragnęły rewizji układów pokojowych. Bez rozwikłania konfliktów 
wynikających z różnorodnych przesłanek politycznych nie istniały szanse 
na zbliżenie ekonomiczne, które nie pociągnęłoby niepożądanych dla jed
nej ze stron skutków politycznych. 

Inną grupą przeszkód obiektywnych, o jeszcze większym znaczeniu, 
były interesy mocarstw. Europa środkowa i południowo-wschodnia stała 
się w okresie międzywojennym peryferią, na której terenie rozgrywała 
się część konfliktów o zachowanie lub zniweczenie systemu wersalskiego. 
Mocarstwa dokładały starań, aby uniemożliwić realizację jakiegokolwiek 
projektu integracyjnego, zagrazaJącego osłabieniem własnej pozycji 
i przynoszącego korzyść rywalowi. W decydujące stadium konflikt wstą
pił w latach wielkiego kryzysu gospodarczego, gdy Francja nie miała już 
sił na utrzymanie na tym obszarze swej przewagi, Niemcy i Włochy zaś 
nie zdołały jeszcze zyskać dominacji. Dopiero po zakończeniu kryzysu 
gospodarczego przewaga przechyliła się na stronę mocarstw faszystow
skich. Wykorzystały one umiejętnie konflikty dzielące państwa Europy 
środkowej i południowo-wschodniej, niechęć Francji i Wielkiej Brytanii 
do współpracy z ZSRR oraz związaną z tym politykę appeasementu. 

VERSUCHE EINER OKONOMISCHEN INTEGRATION 

MITTEL- UND St1D0STEUR0PAS IN DEN 30ER JAHREN DES 20.JH. 

In den internationalen Beziehungen Mittel- und Sildosteuropas der Zwischen

kriegszeit tauchten stiindig verschiedene Integrationsprojekte in bezug auf diesen 

Raum auf. In den 20er Jahren knilpften sie meistens an die Tradition des Marktes der 

osterreichisch-ungarischen Monarchie an, doch sie verliessen nie die Konferenzsale. 

In den 30er Jahren dagegen iinderte sich ihr Charakter und sie wurden nach und 

nach realisiert, allerdings in fiir die Staaten dieser Region ungilnstigen Formen. 

Die Ursachen dieser Veriinderungen lagen in der grossen Wirtschaftskrise, die 

sich besonders auf die Agrarlander auswirkte. Diese Liinder suchten nach Moglich

keiten, ihren Export und die Preise fiir landwirtschaftliche Erzeugnisse aufrecht zu 

erhalten und haben zugleich - nach dem Vorbild Westeuropas - unterschiedliche 

Massnahmen zum Schutz ihrer eigenen Wirtschaft getroffen. 

Im Jahre 1930 tauchte die Idee eines Agrarblocks auf, dem u.a. die Tschecho

slowakei und Polen angehoren sollten. Die beteiligten Staaten bemilhten sich inten

siv um die Schaffung eines internationalen Agrarkredits und die Zuerkennung von 

Priiferenzen fiir die von ihnen hergestellten Waren. Dieses Vorhaben scheiterten in 

ihrer ursprilnglichen Version, sie erleichterten jedoch Deutschland die Penetration. 

Konzeptionen liber eine wirtschaftliche Zusammenarbeit gab es auch auf dem 

Balkan, innerhalb der Balkanentente, unter den Liindern der Kleinen Entente sowie 

der Baltischen Entente. Sie wurden jedoch nie verwirklicht. Den Integrationsprozessen 
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der Lander Mittel- und Sildosteuropas widersetzten sich die Grossmiichte. Diese 

bevorzugten ihre eignen Konzeptionen und strebten die Schaffung eines Systems an, 

das einer von ihnen den Vorrang sichern sollte. Der Konkurrenzkampf verhinderte 

die Verwirklichung dieser Projekte. Andererseits befilrchteten manche der kleinen 
Staaten, dass sie sich durch die Integration von der Politik der Grossmlichte abhiingig 
machen wilrden, andere wiederum stellten politische Forderungen, die einer engeren 
Zusammenarbeit im Wege standen. Zur politischen und wirtschaftlichen Vorherr
schaft aspirierten u.a. Italien und Polen. 

In der Praxis gewann sukzessiv Deutschland am wirtschaftlichen und spiiter 
auch politischen Einfluss, das den Partnern (Ungarn, Rumlinien, Bulgarien, im 
gewissen Grade auch Jugoslawien) okonomische Vorteile zusicherte und ein System 

integrativer Verflechtungen unter seiner Filhrung aufbaute. Dies filhrte zur Erosion 
der Kleinen Entente, erleichterte den Anschluss Osterreichs, der ein Vorspiel zur 

Teilung der Tschechoslowakei und zum Ausbruch des 2. Weltkrieges war. 




