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ZBIGNIEW LANDAU 

TENDENCJE ROZWOJOWE PitZEMYSLU POLSKIEGO 

W LATACH 1927-1929 

Cech� charakterystyczn,i, wyrcizniaj,iq boom lat 1927-1929 od ko
niunktury inflacyjnej lat 1920-1923, stanowil wzrost znaczenia rynku 
wewn�trznego. Gdy w okresie inflacji rozw6j produkcji opieral si,: w zna
cznym stopniu na mozliwosciach eksportowych, to w latach 1927-1929 
zasadnicze znaczenie odgrywat rynek krajowy. W okresie inflacji ekspor
towano np. okoto 400/o wyrob6w walcowanych, a w latach 1926-1927 juz 
tylko 11 %, odpowiednio tkanin bawelnianych 250/o i 80/o, w�gla 400/o 
i 35%1-

0d wrzesnia 1926 r. az do 1928 r. produkcja przemyslowa nieustannie 
i szybko rosta. Wysokie tempo wzrostu uleglo zahamowaniu dopiero na 
poczqtku 1929 r. W drugiej polowie roku miesi,:czne wskazniki produkcji 

zacz�ly malec i ksztaltowaly si� na poziomie nizszym niz w analogicznym 
okresie 1928 r.' M6wiqc o produkcji mamy przez caly czas na mysli wy
tw6rczosc traktowam1 calosciowo. W r6znych bowiem dzialach przemyslu 
przebieg koniunktury byl r6zny. 

W celu skonkretyzowania przeprowadzonej analizy w tab. 1 podajemy 
informacje o ksztaltowaniu si� og61nego wskaznika produkcji przemyslo
wej i g6rniczej w poszczeg6lnych miesiqcach interesujqcego nas okresu. 
Prezentowany og6lny wskaznik wymaga pewnych wyjasnier\. Nie wcho
dz11c w zbytnie szczeg6ly nalezy stwierdzic, ze mial an charakter przede 

1 Koniunktura gospodarczti w Polsee 1924-1927, praca zbiorowa, Warszawa 1928, 

s. 48. Zob. tei: B. R z e p.e c k i, Przemysi Potski w 1926 r., Warszawa 1927 (odbitka 

z „Ekonomisty", 1927, nr 1, s. 19, 25); E. K w i a t k o w s k i, Przem6wie·,iie w Komisji 

BudZetowej Sejmu w dn. 6 XII 1926, Warszawa 1926, s. 14--15. 
2 Przed'itawienie sytuacji w 1929 r. zob. np. E. K w i a t k o w s k i, Dzisiejsza 

sy tuacja gospodarcza i jej perspektywy (Przemysl i Handel, 1930, s. 135·-142); t e n

Ze, Tendencje i postulaty rozwoju gospodarki Polski (tamZe, s. 1573-1380); .H. K. [.o-

1 o d z i e j s k i], Kilka uwaq o obecnej k.oni'unkturze i polityce koniunktu.ralnej 

w Polsee (Robotniczy Przeglc1d Gospodarczy, 1929, s. 99-101, 134--137, 166-169); 

A. Kr z y Z a n  o w s k i, Polska koniunktura gospodarcza, Krak6w 1929. 
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wszystkim symptomatyczny. Tylko bowiem dla g6rnictwa i hutnictwa 
opieral si<a na danych o rzeczywistej produkcji zasadniczych wyrobow 
(w<agla kamiennego, rudy zelaza, cynku i olowiu, sur6wki zelaza, wyrob6w 
walcowanych i cynku). Natomiast dla przemyslu przetw6rczego podstaw& 
konstrukcji wskaznika byly dane nie o rzeczywistej produkcji, ale liczba 
przepracowanych robotnikogodzin w zakladach zatrudniaj&cych powyzej 

20 pracownik6w '· Na podstawie tych danych ustalano wskazniki dla 
kilkunastu na.jwazniejszych dzial6w przemyslu. Og6lny wskaznik produk
cji, kt6rym posluzymy siG w tab. 1, stanowil sredni'l arytmetyczn& wazon& 
wskaznik6w wyliczanych dla poszczeg6lnych gal<azi g6rnictwa i hutnictwa 
oraz wskaznika produkcji przemyslu przetw6rczego. Wagi okreslano na 
podstawie przeci<atnej liczby robotnik6w zatrudnionych w kazdej ga!"zi 
wytw6rcz0Sci. 

Tab. 1. l\tiesic:czne wskainlki produkcjl przemy
slowej poprawione przez usunif:cie waharl. sezo
nowych za okres I 1927-XII 1929 (1925-1927-

100) 

MieSiijC 1927 r. 1928 r. 1929 r. 

Styczeft 110,5 123,3 136,6 
Luty 111,9 126,6 127,0 
Marzec 108,3 127,5 129,9 
Kwieciell. 109,6 126,7 133,9 
Maj 111,7 126,0 129,4 
Czerwiec 113,6 128,4 127,5 
Lipiec 115,4 127,8 126,2 
Sierpiell 115,2 130,3 126,4 
Wrzesiefl. 117,5 130,7 128,6 
PaZdziernik 118,8 130,6 129,8 
Listopad 119,9 135,3 125,5 
Grudzieci 121,4 136,2 124,9 

� r 6 d l o: Wskaimki produkcji przemy.dowej 

w latach 1922-1924 (Koniunktura Gospodarcza, 
1931, s. 115); L. L a n d au, Wahania sezonowe 
produkcji przemyslowej w Polsee (Instytut Ba
dania Koniunktur Gospodarczych i Cen. Spra
wozdani a i Przyczynki Naukowe, nr 4, War
szawa 1929, s. 11). 

Mimo powaznego wzrostu od 1926 r. wytw6rczosc przemyslowa nawet 
w szczytowym momencie wzniesienia koniunktury, to znaczy w 1929 r., 
nie osiqgn<a!a poziomu przedwojennego •. 

a Koniunktura .. , s. 20-21. 
4 Materia1y do bada11. nad gospodarkq Polski, cz. I, 1918-1939, Warszawa 1956, 

s. 165, aneks I. 
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Wydaje si<a, ze dla kompletnosci obrazu warto by skonfrontowac wskaz
niki obrazujqce tempo rozwoju przemyslu polskiego z analogicznymi 
wskai:nikami ilustruj11cymi przebieg rozwnju koniunktury w innych pan
stwach. Dopiero bowiem takie por6wnanie pozwoli na wyci11gni(lcie wnio
sk6w odnosnie da pt'zebiegu koniunktury przemyslowej u nas i na swiecie. 
Przy tym por6wnaniu posluzymy si(l dla Polski tak zwanym „starym" 
wskaznikiem produkcji przemyslowej, gdyz „nowy" tylko cz<asciowo obej
mowal interesuj11cy nas okres '· 

Tab. 2. Wskainikl produkcji przemyslowej w 
Polsee w latach 1927-1929 w zestawleniu z ln

nymi panstwami (1928-100) 

Kraj 1927 r. 1929 r 

Polska 88 100 
Swiat 95 107 
Anglia 101 106 
Francja 87 110 
Japonia 92 III 

Niemcy 101 101 
Stany Zjednoczone 96 107 
Wlochy 109 
Ci.echoslowacja 93 104 
Estonia 91 99 
Finlandia 92 98 
Rumunia 91 107 

W�gry 98 102 

Zr 6 d I o: Maly Tocznik statystyczny, 1937, 
s. 3; 1938, s. 1, 3. 

Jak wynika z tab. 2, Polska startowala w 1927 r. z nizszego poziomu 
niz inne panstwa (poza Francj11). Röwnoczesnie koniunktura przemystowa 
trwata u nas rok kr6cej niz na swiecie. 0 ile bowiem swiatowa wytw6r
czosc wzrosla w 1929 r. o 70/o w stosunku do 1928 r., to w Polsee przy 
zastosowaniu „starego'' wskaZnika nie ulegla zmianie, a przy zastosowaniu 

wyzszego „nowego" wzrosta o 20/o. 

Depresja pokryzysowa, kt6ra rozpocz<lla si<a w lutym 1926 r., ad wrze
snia tego roku przeksztalcita si<, w prosperity. Zasadniczy wptyw na 
sytuacj<a gospodarcz11 Polski miata poprawa koniunktury swiatowej, wzrost 
cen rolnych i spadek wartosci ztotego. Wymienione czynniki stworzyty 

5 Analiz� rozbieinoSci zob. J. T o m a s z e w s k i, Og6Lny wskaZ11ik produkcji 

pTZem11slowe; Polski 1928-1938. (Kwartalnik Historyczny, 1965, nr 2, s. 292). 
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bodzce do rozpocz�cia si� w Polsee procesu samoczynnego wzrostu gospo
darczego. Narastaj11ca koniunktura przemyslowa powodowala wzrost za
potrzebowania zar6wno na srodki wytw6rczosci, jak i na wyroby konsum
pcyjne. Rozwijaj11ca si<; stopniowo produkcja przemyslowa doprowadzila 
do sytuacji, w kt6rej fabryki wzajemnie tworzyly dla siebie rynki zbytu. 
Gdy czynniki „autonomiczne" (poprawa koniunktury swiatowej, spadek 
wartosci z!otego) umozliwily rozpocz�cie procesu wzrostu, dokonywal 
si� on juz nast�pnie samoczynnie. Np. gdy w 1926 r. przemysl zuzyl tylko 
30% wytw6rczosci zelaza walcowanego, to w 1929 r. - przy znacznie 
wi�kszej produkcji wyrob6w walcowanych - juz 44,1 % 6• 

Dobra koniunktura trwala przez lata 1927-1929, przy czym w 1929 r. 

wykazywala juz wyraznie tendencj� slabn11c11. Szczeg6lnie uzewn�trznilo 
si� to na poziomie dokonywanych inwestycji brutto i netto, kt6re zmalaly 
w stosunku do 1928 r. odpowiednio o 9% i 14% '· W okresie 1926-1929 
wskaznik og6lny produkcji przemyslowej zwi�kszyl si<; (przyjmuj11c rok 
1926 za 100) o przeszlo 43% '· Silniej rozwijala si<; przy tym wytw6rczosc 
srodk6w produkcji niz konsumpcji •. Jednak - jak si<; wydaje - w 1929 r. 

nie udalo si<; jeszcze przemyslowi polskiemu osiqgnqc globalnego poziomu 
wytw6rczosci z 1913 r. Wedlug obliczen zawartych w pracy Materialy do 

badan nad gospodarlcq Pol,ki og6lny wskaznik produkcji przemyslowej 
wynosil w Polsee w 1929 r. 80,70/o 10, a wraz z budownictwem 84,6% u. 
W rzeczywistosci wytw6rczosc byla nieco wyzsza, gdyz wskaznik, kt6rym 
tu operujemy, nie uwzgl<;dnial wzrostu wydajnosci pracy w przemysle 
przetw6rczym "· J. Stachniuk poziom wytw6rczosci szacowa! na 91 % 
stanu osi&gni<;tego przed wybuchem I wojny swiatowej "· Inni autorzy 
uwaiaj& - jednak bez przeprowadzenia dowodu - ze „okolo roku 19�9 
produkcja przemys!u polskiego zblizyla si<; do poziomu sprzed I wojny 
swiatowej lub tez ze od poziomu tego powaznie nie odbiegala" 14. 

6 Rocznik statystyki Rzeczypospolitej Polskiej (dalej skr6t: Rocznik stat11st1,1ki), 
1930, s. 268. 

1 Materialy ... , s. 178. 

8 Obliczono na podstawie: Materialy .. ,, s. 165. 
9 Dane na ten temat zob. ,,Koniunktura Gospodarcza", 1930, s. 80. 
10 Materialy ... , s. 165. 
11 Polska w liczbach, V/arszawa 1964, s. 33. 
12 Cz. K 1 a r n er, Przemysl i handel w pierwszym diiesif;cioleciu 11iepodleglo§ci 

Polski, Warszawa 1929, s. 32-33. 

13 J. Stach n i u k, Pafl.stwo a gospodarstwo. Geneza etatyzmu w Polsee, War
szawa 1939, s. 34. 

14 B. S k a r a d  z i J1 s k i, Droga i bezdroZa industrializacji Polski (WiE:t, 1964, 

nr 7-8, s. 120). Skarad2Jili.ski powoluje siE: przy tym na J. ZajdE:, Zajda za§ na 
W. Stysia, a StyS nie podaje fadnego dowodu. Informacje podane przez Zajde: 
(s. 481) nie potwierdzajij tej tezy. J. Z a j d a, Konsekwencje ekonomiczne traktatu 
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Dlatego tez obok informacji o uksztaltowaniu si� og6lnego wskaznika 
produkcji przemyslowej warto zapoznac si� z danymi o fizycznych roz
miarach wytwcirczosci wazniejszych wyrob6w przemyslu. Dane na ien 
temat podaje tab. 3. Na podstawie danych przytoczonych w tab. 3 sytuacja 

Tab. 3. Produkcja wybranych artykulöw przemyslowych w latach 1927-1929 w po

röwnaniu z 1913 r. 

Produkt 1 J ein tk J 1 1 1 Stosunek procentowy em·,oa,ry a 1927 r. 1928 r. 1929 r. 1929: 1913 1 1929: 1926 
�giel kamienny opa naftowa w R G 
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38,1 40,4 722,6 742,9 
454,0 459,5 

295,0 397,0 276,0 342,0 546,0 699,0 347,0 321,0 618,0 684,0 1 244,0 l 438,0 150,0 162,0 30,0 37,0 1 402,0 1 667,9 
510,0 455,0 517,2 670,9 804,0 1 !02,0 2 618,0 920,0 1 048,0 152,0 188,2 - 178,0 192,6 82,0 78,8 35,0 31,8 

46,2 112,8 1 129,6 674,7 60,6 84,7 467,3 68,0 97,1 407,0 215,3 120,0 359,0 17 950,0 8 673,0 660,0 133,7 209,5 377,0 73,9 123,6 706,0 66,9 215,8 1 377,0 73,8 174,7 169,0 88,0 136,2 37,0 88,1 132,1 2 123,0 231,3 190,7 579,3 144,7 a 824,3 144,2 195,7 
l 008,0 151,5 180,9 3 048,0 461,8 211,5 962,0 77,3 171,1 197,5 197,5 240,8 233,2 103,6 66,9 66,9 81,5' 29,8 62,1 85,1' 

a Wobec bardzo rozbieZnych danych dotyczqcych wysokoSci produkcji w 1926 r. 
nie moZna bylo obliczyC wskaZnika zmian produkcji w latach 1926-1929. \Vg Ro
cznika statystyki, 1927 (s. 163) produkcja nawoz6w sztucznych w 1926 r. wyniosla 
613,4 tys. t, a wg Rocznika statystycznego przemyslu 1945-1965, Warsza-.va 1967 (s. 798) tylko 405,9 tys. t. 

b Stosunek 1929: 1927. Dla 1926 r. brak danych. 
Zr 6 d l o: Rocznik statystyczny przemyslu 1945-1947, Warszawa 1967, s. 799-

801; Rocznik statystyki, 1930, s. 85. 

rysuje si� nieco korzystniej, niz to wynika z analizy og6lnego wskaznika. 
Produkcja wielu podstawowych wyrob6w wzrastala bowiem szybciej, niz 
odzwierciedlal to badany wskaznik. Najsilniej zwi<,kszalo si� wydobycie 

wersalskiego dla Polski (odbitka z pracy zbiorowej Problem potsko-niemiecki w 

traktacie wersalskim, Poznat'l 1963, s. 480-482). \V. S t  y S, Zarys historii gos'f)odarc::ej 

Polski, L6dZ 1958, s. 242. Najbliisze prawdy wydajq si� obliczenia Stachniuka. 

5 - Sob6tka 2/71 
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·, 
soll potasowych. Wysokie tempo rozwoju wykazywaly tez papier, koks, 

cement i - eo najwaZniejsze - elektryczno.SC. Zjawiskiem niezmiernie 

pozytywnym byla wyrazna poprawa polozenia w hutnictwie. W por6wna

niu z 1926 r. wzrosla powaznie produkcja sur6wki zelaza, stali, cynku, 
olowiu, wyrob6w walcowanych. Nadal jednak hutnictwo pozostawalo 

w tyle za poziomem osiqgni<,tym w 1913 r. Röwniez wl6kiennictwo ciqgle 

nie moglo wyjsc z impasu. Jego produkcja w latach 1927-1929 rnalala "· 
W g6rnictwie sytuacja ukladala siE; niejednolicie: korzystnie d\a w<,gla 

kamiennego, soli, rudy zelaza i cynku, natomiast niekorzystnie dla ropy 
naftowej i gazu ziemnego. Tu jednak obok czynnik6w koniunkturalnych 
du:i:q rol� gralo wyczerpywanie si<, zbadanych zl6:i:. 

Osiqgni<,cia przemyslu w latach 1926-1929 nie mogq jednak przyslonic 
faktu, :i:e w wielu dzialach wytw6rczosci ci'lgle jeszcze nie uzyskano po
ziomu z 1913 r. Sposr6d 21 analizowanych w tab. 3 podstawowych wy
rob6w w 10 wypadkach poziom wytw6rczosci byl ni:i:szy niz w 1913 r. 

Dotyczylo to przede wszystkim produkt6w, kt6re przed wojnf! byly eks
portowane. Koniunktura bowiem gl6wnie lat 1927-1929 opierala si<, na 
rynku wewn<,trznym, na kt6rym spozycie szybko si<, zwi<,kszalo "· 

Z trzech zasadniczych dzial6w przemyslu polskiego dwa wykazywaly 
w stosunku do okresu kryzysu poinflacyjnego du:i:y rozw6j (gornictwo 
i hutnictwo), natomiast trzeci (wlokiennictwo) nadal prze:i:ywal trudnosci ". 
Bardzo waznym zjawiskiem zachodzqcym w latach 1927-1929 byl rozw6j 

nowych gal<,zi produkcji w Polsee. Proces ten zaczql si<, juz w latach 
1920-1923, ulegl zahamowaniu w okresie kryzysu i ponownie ozywil siG 
w okresie dobrej koniunktury. Szczegolnie duze znaczenie odegralo tu 

zerwanie tradycyjnych powi&zan z przemyslem niemieckim, kt6re dokonalo 

si<, pod wplywem wybuchu ·wojny celnej. W kraju stworzone zostalo za
potrzebowanie na produkcj<, wyrob6w dotychczas importowanych z Rzeszy. 

Luk,: t<, wykorzystali producenci budujqc nowe zaklady lub podejmuj<1c 
w juz istniejqcych wyiw6rczosc nie wytwarzanych dotychczas asortymen

t6w. W6wczas zaczql np. szybko rozwijac si,: przemysl elektrotechniczny ", 

15 Szczeg6lowo przebieg koniunktury w przemy.Sle wl6kienniczym zob. M. K a l e
c k  i, Koniunktura przemysln wl6Tdenniczego w okre&ie 1927-1929 (Przemysl i Handel, 
1929, s. 1823-1826). 

11 Cz. P e c h e, Rozw6j przemyslu w Polsee (Pi�C lat na froncie gospodarczym, 
pr. zb., t. I, Warszawa 1931, s. 240). 

17 Szerzej o sytuacji wl6kiennictwa zob. K. Ba j e  r, Przemysi wl6kienniczy na 
ziemiach polskich od poczatku XIX w. da 1939 r. Zarys ekonomiczno-historycz;y, 
L6df 1958, s. 197---277; Sprawozdan'ia Zarzqdu. Zwiqzku Przemyslu Wl6kienniczego 
w Paiistwie Polskim w Lodzi za 1ata 1924-1929; R. Ga w i 11 s k i, lntenvcncjonizm 
gospodarczy w polskim przemy§le wl6kienniczym 1918-1939, L6di. 1966; Kryzys 
wl6kiennictwa l6dzkiego, jego przyczyny i Srodki zaradcze, L6dZ 1929. 

1s Zob. np. K 1 a r n e r, Przemysl..., s. 36. 
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a krajowa wytw6rczosc radiotechniczna wzrosla w latach 1926-1928 
przeszto trzykrotnie "· 

Dopiero od 1928 r. Gl6wny Urz<1d Statystyczny wprowadzit w Polsee 
badanie wielkosci produkcji w przekroju asortymentowym. Sta,d dla 
okresu wczesniejszego o tendencjach rozwojowych poszczeg6lnych dzial6w 
produkcji mozemy sqdzic tylko z posrednich informacji o stanie za
trudnienia. 

Z tab. 4 wynika nie tylko to, ze w latach 1926-1929 liczba zatrudnio
nych w wielkim i srednim przemysle wzrosla o 29"/o, ale - eo wazniejsze 

Tab. 4. Zmiany zatrudnlenia w görnictwie, hutnictwie l przedsh;biorstwach przemyslu przetwörczego zatrudniaJ<\CYCh powyiej .!O robotnikOw w latach 1926-1929 (dane na koniec roku) 
Struktura za- Zmiana trudnienia stosunku Dzial przemyslu 1926 r. 1927 r. 1928 r. 1929 r.n (w %) procento-
1926 ,., 1929 r. 

wego w latach 1929:1926 
Og61em 683 272 789 457 862 789 884 364 100,0 100,0 -G6mictwo 156 543 144 719 147 397 161 123 22,9 18,3 79,9 Hutnictwo 51 522 57 644 66 638 63 052 7,5 7,1 94,7 Wytw6mie wojskowe, war-sztaty kolejowe 54176 62 553 64 678 61 113 7,9 6,9 77,5 Elektrownie, wodoci.tgi 5 920 5 392 7 110 8 125 0,9 0,9 IOO,O Przemysl przet w6rczy 415 111 518 549 576 966 590 951 60,8 66,8 109,8 

w tym: mineralny 34 870 47 404 55 553 61 900 5,1 7,0 137,2 metalowy 66 975 87 799 97 655 95 648 9,8 10,8 110,2 chemiczny 28 819 33 432 38 133 38 282 4,2 4,3 102,3 wl6kienniczy 136 896 170 566 178 021 160 176 20,1 18,1 90,0 papiemiczy 10296 11 991 13 598 13 635 1,5 1,5 IOO,O sk6rzany 4221 5 083 5 510 4 982 0,6 0,6 100,0 drzewny 44696 45456 48 �86 49 052 6,5 5,6 86,1 spo:tywczy 55 505 75 586 81 362 92 974 8,1 10,5 129,6 odzieZOwy 8 148 10 499 14 886 15 631 1,2 1,8 150,0 budowlany 16 496 21 242 32 854 47 879 2,4 1 5,4 225,0 poligraficzny 8 189 9 491 10 808 10 792 1,2 1,2 100,0 
a Dane za paidziernik. Od listopada zaczijl si� juZ silny spadek zatrudnienia, lijcz�cy si� ze spadkiem koniunktury. W grudniu zatrudnienie bylo o 104 tys. mniejsze nii: w paZdzierniku. 2; r 6 d l o: Rocznik statystyki, 1930, s. 298--299. 
ti J. Zag 6 r s k •i, Rozw6j przemyslu radiotechnicznego w Polsee (Prace IBKGiC, t. III, z. 2-3, s. 22). 
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- :i;e nast,ipilo przesuni<;,cie w strukturze zatrudnienia na rzecz przemyslu 

przetw6rczego kosztem udzialu g6rnictwa, hutnictwa oraz wytw6rni woj

skowych i warsztat6w kolejowych. Odzwierciedlalo to om6wione ju:i; ten

dencje do uszlachetniania produkcji. Wsr6d przetw6rstwa najsilniej wzr6sl 

udzial budownictwa i przemyslu mineralnego, eo wynikalo z aktywnosci 

proces6w inwestycyjnych. Duzy wzrost wykazaly tez przemysly spozywczy 

i metalowy. Spadl natomiast udzial wl6kiennictwa. Wiqzalo si<;, to z rysu

j,icym si<;, stopniowo ograniczaniem znaczenia tego przemyslu w gospcdarce 

kraju. 

Na podstawie dost<;pnych materiai6w trudno dokladnie ustalic, od kiedy 

zaczql si<;, proces zwi<;,kszania si<;, roli przemyslu przetw6rczego w przemysle 

polskim. Wydaje sis,, ze nasilil si" an pod wplywem wojny celnej z Niem

cami. Taka opinia przewaza w wi"kszosci opracowaii. Byla to niewqtpliwie 

tendencja zdrowa. 

Wzrost produkcji powodowal uruchamianie zaklad6w dotychczas nie

czynnych oraz budow<;, nowych. Wzrost liczby czynnych fabryk spr6bu

jemy przedstawic w tab. 5. 

Tab. 5. Zmiana liczby czynnych 2aklad6w produkcyjoych w wybranych przemyslach 

' oraz wielkoSC wytwörczQSci w przeliczenlu na 1 zaklad w Iatach 1926-1929 

Produkcja 
Wskainik 

na 1 zaklad 
wzrostu 

Rodzaj zaklad u 1926r. 1927 r. 1928r. l929r. produkcji 

l926r.J l929r. 
przemystowej 

Kopalnie 

wygla kamiennego 93• 93 
wygla brun.atnego 4 3 
ropy naftowej 546 612 
soli i warzelnie 15 15 
rudy Zelaza 20 29 

rudy cynku i olowiu 10 11 
Wielkie piece 13 18 
Huty cynku 16• 15 
Rafinerie nafty 29 26 
Fabryki papieru 46 44 
Cementownie 15 15 
Elektrownie (powyzej 5000 kW) 1 441 1 742 

a W niekt6rych Rocznikach statystyki 91. 
b W niekt6rych Rocznikach statystyki 13. 

c Dane dla 1928 r. 
ct Dane dla 1925 r. 

92 93 392 497 
3 3 19,0 24,6 

642 655 1,5 1,0 
15 15 22,6 27,1 
22 22 15,8 30,0 
11 9 30,5 43,7 
15 12 25,1 58,8 

16 14 8,8 12,0 
26 30 24,0 27,8 
55 1,8 3,5c 
16 37,1 63,0d 

1 925 2 355 

Zr 6 d I o: Rocznik statystyki., 1929, s. 111; 1930, s. 84, 85, 87, 89, 90; 
Maly rocznik statystyczny, 1932, s. 31. 

(w %) 

126 

128 

33 
119 
189 
143 
234 
136 
116 
194 
169 
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Jak wynika z tab. 5, liczba zaklad6w w tradycyjnych przemyslach, 
dla kt6rych udalo si" skompletowac dane por6wnawcze, nie wykazywala 
w badanym okresie wi"kszych zmian. J ednak w rezultacie wzrostu pro
dukcji zwi"kszyla si" wytw6rczosc w przeliczeniu na 1 zak!ad. Wzrost byl 
znacznie wi"kszy niz w czteroleciu 1923--1926. Wskazywalo to na utrzy
muj<1c<1 si" tendencj" do koncentracji produkcji. W kluczowych przemy
slach koncentracja juz w 1926 r. byla daleko zaawansowana. Np. w stalo
wniach koncern „G6rnoslqskie Zjednoczone Huty Kr6lewska i Laura" 
produkowa!y 27% stali w Polsee, a koncern „Bismarckhütte" (wraz 
z Towarzystwem Katowickim) 26,30/o. Dwa koncerny dysponowaly wi"c 
przesz!o polow<1 produkcji stalowni, gdy � innych przedsi"biorstw produ
kowalo l<1cznie tylko 46, 70/o '°· Przyrost wytw6rczosci otrzymywany by! 
przede wszystkim przez intensyfikacji, proces6w w juz istniejqcych za-

Tab. 6. Liczba zakladöw przemyslowych w latach 1926-1929 (stau na 

31 XII) 

Dzial wytw6rcz0Sci 

Og61em 

Görnictwo 

Hutnictwo 

Elektrownie, wodoci,lgi 

Przemysl przetw6rczy 

mineralny 

metalowy, maszynowy, 

elektrotechniczny

chemiczny 

wlökienniczy 

papierniczy 

sk6rzany 

drzewny 

spofywczy 

odziei:owy 

budowlany 

poligraficzny 

1926 r. 1927 r. 1928 r. 1929 r. 

21 404 25 010 

576 

44 44 

175 277 

1 539 1 678 

1 854 2 405 
616 952 

1 939 2 359 

252 260 
586 551 

2 705 2 826 

8 471 9 536 

1 523 1 782 

1 136 1 060 

614 694 

27 849 
609 

44 

292 

2 155 

2 510 
1 021 

2 610 
312 

512 
3 353 
9 521 

2 411 
1 675 

814 

818 

1 090 

2 665 

zapalczany 10 10 

Zrödlo: Rocznik statystyki, 1928, s. 157-158; 1929, s. 99-100; 1930, 
s. 91-93; Maly rocznik statystyczny, 1933, s. 36. 

k!adach. Nie oznacza to oczywiscie, ze nie powstawaly nowe przedsi"
biorstwa, szczeg6lnie w rozwijajqcych si" dzia!ach wytw6rczosci. 

0 liczbie istniejqcych przedsi"biorstw przemyslowych - przy czym 
wliczono tu r6wnie:i: wi"ksze zaklady rzemieslnicze - informuje tab. 6. 

20 W. Ku c z e w s k i, Zadania organizac.:yjne polskiego przemysiu Zela.znego 

(Przeglc1,d Gospodarczy, 1926, s. 1136). 



204 Zbigniew Landau 

Z danych zawartych w tab. 6 trzeba jednak korzystac w spos6b dosc 
ostrozny, gdyz informacje dla 1926 r. Sq niekompletne "· R6wniez i dla 
nast�pnych okres6w liczba zaklad6w musi byc przyjmowana tylko jako 
orientacyjna, gdyz np. Rocznik statystyki 1929 r. okreslal ilosc zaklad6w 
w 1927 r. na 25 010, a Maly rocznik statystyczny 1933 r. na 25 756 ••. 

Uwgl�dniajqc zastrzezenia dotyczqce niepelnej kompletnosci informacji 
dla lat 1926-1927, trzeba przyjl\C, ze tempo wzrostu liczby zaklad6w 
bylo wolniejsze, nizby wynikalo z tabeli. Nawet jednak, gdyby informacje 
w niej zawarte uznaC za Scisle, wOwczas i tak nasza teza o koncentracji 

wytw6rczosci znalazlaby potwierdzenie. 0 ile bowiem produkcja w latach 
1926-1928 wzrosla o 410/o, to liczba zaklad6w tylko o 300/o. W rze
czywistosci jednak przyrost przedsi�biorstw przemyslowych byl mniejszy 
niz wyliczone 300/o, gdyz ich liczba w 1926 r. byla - jak sygnalizowal 
Gl6wny Urzqd Statystyczny - powaznie niedoszacowana. Wsr6d zakla
d6w przemyslowych do wi�kszych (nalezqcych do I-V kategorii) za:ii
czano: w 1927 r. - 7847, w 1928 r. - 8783, a w 1929 r. - 9422 "· Liczba 
tego typu fabryk zwi�kszyla si� o 200/o. 

W badanym okresie obok proces6w modernizacyjnych prowadzono 
na dosc rozleglq skal� prace inwestycyjne. Pewien przyblizony obraz tego 
procesu dajq informacje o imporcie aparatury niezb�dnej dla przemyslu. 
Np. w 1926 r. przywieziono 2541 t silnik6w, w 1929 r. - 6873 t, ma
szyn elektrycznych odpowiednio 1463 t i 4245 t, maszyn wl6kienniczych 
2186 t i 4245 t, kotl6w parowych, aparatow i cz�sci do ogrzewania 308!i t 
i 8547 t 24. Oznaczalo to, ze przywoz silnik6w zwi�kszyl si� o 170%, ma
szyn elektrycznych o 1900/o, wl6kienniczych o 980/o, kotl6w parnwych 
o 1770/o. Import sprz�tu inwestycyjnego charakteryzowal tylko w przy
blizeniu tempo inwestycji w przemysle. Scislej procesy inwestycyjne 
ilustruje tzw. wskaznik og6lny inwestycji. Przyjmujqc 1927 r. za 100, 
wzr6s! an w 1928 do 125%, a w 1929 r. zmalal do 1150/o ••. Wzrost w la
tach 1927-1928 -byl wi�c bardzo dui:y. 

W wielu jednak gal�ziach produkcji procesy modernizacyjne b11dz 
w og6le nie rnialy miejsca, b11dz byly bardzo powolne. Np. w 1928 r. 
w kopalniach Zagl�bia Dqbrowskiego i Krakowskiego tylko 50/o kotl6w 
bylo czynnych mniej nii: 6 lat, a 400/o zainstalowanych wymagalo natych
miastowej wymiany. Z 37 turbozespol6w zainstalowanych w powyi:szych 

21 Rocznik statystyki, 1928, s. 156. 
22 Tami:e, 1929, s. 157-158; Maly rocznik statystyczny, 1933, s. 37. 
23 W. Be r nha r d t, Rozw6j ilo.§ciowy przedsi�biorstw w okresie 1927-1929 

(Przemysl i Handel, 1930, s. 1849). 
24 Rocznik statystyki, 1929, s. 178; 1930, s. 162. 
25 Operujemy tu tzw. nowym ogölnym wskainikiem inwestycj1i. Zob, M. K a 1 e

c k  i, Nowy wskaZnik inwestucji (Prace IBKGiC, t. III, 1934, z. 1, s. 15). 
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zagl"biach nalezalo wymienic na nowe rn iurbin, gdyz pracuja,ce powyzej 
14 lat nie nadawaly si" do eksploatacji ze wzgl�du na bezpieczenstwo 
ruchu oraz nadmierne zuzycie pary. ,,Na G6rnym S!qsku wi"ksia cz"sc 
maszyn wyciqgowych jest przestarzala ... Przew6z w"gla ... odbywa si" 
sposobem przestarzalym" 26. Moina z tego wnioskowaC, Ze ruch inwesty

cyjny nie obj&l niekt6rych dzial6w przemyslu. 
Prace inwestycyjne na og61 koncentrowaly si" w tradycyjnych okr"

gach przemyslowych. Tym samym pogl"biala si� nier6wnomiernosc w roz

mieszczeniu fabryk. Dopiero w 1928 r. rza,d zdecydowal si" na forsowanie 
mzbudowy przemyslu w tak zwanym tröjkqcie bezpieczenstwa, to znaczy 
w widlach Wisly i Sanu. JJecyzja ta miala na celu stworzenie okr"gu 
przemyslowego mozliwie najbardziej odsuni"tego od granic panstwa, aby 
na wypadek wojny armia nie utracila zaplecza produkcyjnego. Rzqd 
pr6bowal zach�cic kapitaly prywatne do podejmowania inwestycji na 
tym obszarze, udzielaj<1c im r6znych ulg poda tkowych, pomocy kredyto
wej itp. Pr6by te w okresie 1928-1929 nie daly odczuwalnych rezulta
t6w. 

Prowadzone prace inwestycyjne i modernizacyjne powodowaly wzrost 
zdolnosci produkcyjnych. Dia dzial6w, odnosnie do kt6rych mamy infor
macje, zwi�kszaly si� one bardzo powaznie. Np. w cegielniach w 1927 r. 
w stosunku do 1926 r. wzrost wyni6sl 51'/o, w cementowniach w latach 
1926-1928 19°/o, w papierniach 15°/o, w fabrykach obuwia mechaniczne
go 44°/o "· Dia innych rodzaj6w przedsi"biorstw nie dysponujemy mate
rialem liczbowym. Nadal jednak - jak si� wydaje - wiele dzial6w wy

tw6rczosci nie w pelni wykorzystywalo zainstalowane urza,dzenia. 
Lata 1927-1929 stanowily okres wzrostu dochodowosci przemyslu. 

Gdy w 1926 r. tylko 580/o sp61ek akcy jnych dzialajqcych w g6rnictwie 
i przemysle wykazalo zysk, to w 1928 r. juz 68% "· W 1925 r. sp6lki te 
przyniosly w stosunku do zainwestowanego kapitalu 3,50/o zysku, w 1926 r. 
6,10/o, w 1927 r. 6,40/o, w 1928 r. 5,60/o, a w 1929 r. 4,7%". Pewien 
spadek procentowego stosunku zysk6w w 1928 r. lqczyl si,: z duzymi 
wydatkami na cele modernizacyjne, kt6re cz�sciowo wliczano w koszty. 
Dlatego tez, aby zorientowac si<, w dynamice wzrostu dochod6w, nalezy 
obok danych procentowych zaznajomic si<, z wielkosciami wyrazonymi 
w zlotych. 

2G H. Tennen bau m, 0Srodki dyspo,;z·ycji gospodarczej w Polsee, Warszawa 
1929, s. 45. 

27 Rocznik statystyki, 1929, s. 101-119. 
2s Tam:Ze, 1930, s. 67. 
2g Tam:Ze, 1925/26, s. 198; 19281 s. 121; 19291 s. 67; 19301 s. 67; Ma1.y rocznilc sta

::ityczny, 1932
1 

s. 26, 
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Tab. 7. Zyski straty krajowych spölek akcyjnych dzialaJ:\cych w ro1nictwie, 

görnictwie i przemySle a 

Liczba sp61ek 
1 

Suma zysk6w 
1 

Liczba sp61ek 
Suma strat 

1 
Zyski po potr�-

Rok wykazuj&cych brutto (w tys. zl) 
wykazuj<lcych (w tys. zl) cemu strat 

zyski straty (w tys. zl) 

1926 379 67 739 215 38 361 29 378 

1927 475 122 733 146 21 388 101 345 

1928 494 151 367 159 35 528 115 839 

1929 447 142 700 271 90 300 52 400 

a Liczba sp6Jek akcyjnych dzialajqcych w rolnictwie byla tak mala, i.e dane 

przytoczone w tabeli moi.na traktowaC jako odzwierciedlajqce wyl&cznie sytuacj� 
w sp6lkach dzialajqcych w g6rnictwie i przcmy.Sle. 

2. r 6 d l o: Rocznik statystyki, 1928, s. 121; 1929, s. 67; 1930, s. 67; Maly rocznik 

statystyczny, 1932, s. 26. 

Z tab. 7 widac, ze per saldo zyski rosly do 1928 r. W latach 1926--1929 
zwi�kszyly si� one o 290%, a wi�c bardzo silnie. Trzeba przy tym pami�
tac, ze spolki akcyjne mialy raczej tendencje do ukrywania wysokosci 
rzeczywistych dochodow. Spadek zyskow nast11pil dopiero w 1929 r., na 
czym zawazyla juz wyraznie zmiana koniunktury. 

W sumie nalezy stwierdzic, ze lata 1927-1929 stanowily okres dyna
micznego rozwoju przemyslu. Dla pelnego zobrazowania owczesnej sytu
acji warto zestawic udzial polskiej wytworczosci przemyslowej niektorych 
wazniejszych wyrobow w calej produkcji swiatowej w latach 1913 i 1928: 
Takie bowiem porownanie pozwoli na zorientowanie si�, w jakim stopniu 
rozwoj przemyslu polskiego nada,:i.al za procesami ogolnoswiatowymi, 
i umozliwi ustalenie, czy Poiska odrabiala dystans dziela,cy i'l od kraj6w 
wyzej rozwini�tych, czy te:i. nasze zaco[anie pogl�bialo si�. 

Analiza danych tab. IJ wypada znacznie mniej optymistycznie niz ana
liza danych dotyczqcych wyla,cznie Polski. Wynika bowiem z niej, ze mi
mo wysokiego tempa rozwoju w latach ln6-1928 przemysl Polski w wie
lu podstawowych asortymentach nie nadq:i.al za tempern swiatowym. I tak 
z 14 analizowanych produktow jedynie w 5 wypadkach nasz udzial w pro
dukcji swiatowej wzrosl, gdy natomiast w 9 zmalal. Spadek dotyczyl tak 
zasadniczych produktow, jak w�giel, ropa naftowa, rudy cynku i olowiu, 
surowka zelaza, stal, cynk, olow i cement. Mozna wi�c na tej podstawie 
wysuna,c tez�, ze dystans dziela,cy przemysl Polski od przeci�tnej swiato
wej nie tylko w latach 191:3-1928 nie ulegl zmniejszeniu, ale jeszcze si� 
powi�kszyl. Wedlug StachniLlka produkcja Polski w 1929 r. wynosila oko
lo 91 % poziomu z 1913 r., gdy produkcja swiatowa wzrosla do 145% •o. 

30 S t a c h n i u k, op. cit., s. 34. 
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Tab, 8. Poröwnanie udz.ialu polskiej produkcji wybranycb 

wyrob\,)w przemyslowych w wytwörczoSci Swiatowcj w Ja

lach 1913 i 1928 

Udzial Polski w pro- Zmiana procen-

Wyröb dukcji Swiatowej towego stosunku 

(w %) 1928 r. 
-- xlOO 

1913 r. 1 1928 r. 1913 r. 

W�giel kamienny 3,37 3,27 97,03 
Ropa naftowa 2,05 0,38 18,53 
S61 1,03 1,78 172,81 
Ruda olowiu 4,63 1,03 22,24 
Ruda cynku 

1 

44,17 20,12 45,55 
Koks 0,83 0,85 102,40 
Sur6wka Z.Claza 1,39 0,78 56,11 
Stal 2,21 1,27 57,46 
Cynk 19,65 11,56 58,82 
Ol6w 3,76 2,09 55,58 
Papier 

1 

0,57 0,90 157,89 
Superfosfat 1,60 2,00 125,00 
Cement J,67 1,52 91,01 
Cukier 6,70 7,88 117,61 

Zr 6 d l o: Annuaire statistique de la Sociite des Na

tions, 1935/36, s. 104; 1939/40, s. 104, 127, 138, 144, 145, 150; 
Z. L a n d a u, Gospodarka Polski na tle gospodarkt Swiato
wej 1913-38 (Uwagi og6lne) (Przeglc1_d Historyczny, 1968, 

nr 2, s. 262, 264). 

A przeciez i w 1913 r."kraj nasz pozostawal daleko w tyle za krajami wy
soko rozwini-,tymi. Innymi sl0wy, w pierwszym dziesi<,cioleciu niepodleg
losci dystans przemyslowy dziel'!CY Polsk" od panstw uprzemyslowionych 
nie tylko nie zmniejszyl si<,, ale nawet wzr6sl 31• Bylo to zjawisko bardzo 
niepokojqce. 

Wbrew dosc rozpowszechnionemu przekonaniu dojscie do wladzy J. 
Pilsudskiego nie spowodowalo zadnych istotniejszych zmian w polityce go
spodarczej rziidu, w tym r6wniez w polityce przemyslowej "· Pilsudski 
sprawy gospodarcze traktowal jako malo wazne, koncentrujqc si<, na kwe-

a1 Zob. teZ W. G [e y s z t o r], O tempie rozbudc..wy gospodarczej (Przemysl i Han
del, 1927, s. 325). 

32 Szerzej na ten temat zob. Z. La n d a u, Plan stabilizacyjny 1927-1930, rozdz. 
I. Trzeba tu jednak zastrzec siE:, Ze poglqd taki nie jest powszechnie akceptowany. 
Z jednej strony atakowali go pilsudczycy, twierdzqc, Ze przewröt zapoC'zqtkowal 
nowq erE: w stosunkach gospodarczych Polski, z drugiej zaS niekt6rzy komunisci, 
zob. E. B r a n  d t, Ekonomiczne momenty w przewrocie majowym i w poiityce obec
nego rzqdu, Warszawa 1927; M. F i e d 1 e r, Tlo gospodarcze przewrotu rnajowego, 
Krak6w 1927. 
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stiach polityki zagranicznej, wewn"trznej oraz wojska. Nie mial tez zad

nych koncepcji polityki gospodarczej, a w jego najblizszym otoczeniu 

braklo wybitniejszych indywidualnosci gospodarczych "· 

Bezposrednio po zdobyciu wladzy - mimo oczekiwar\ spoleczer\stwa -

ani an, ani premier K. Barte! nie wypowiedzieli si" w sprawie kierunku 

polityki ekonomicznej ru\du. Wywolalo to niepokoj zarowno na lewicy, 

jak i wsrod sfer gospodarczych. Polska Partia Socjalistyczna miala na

dziej", ze Pilsudski, ktory w bardzo powaznym stopniu zawdzi"czal tej 

partii zwyci"stwo w zamachu stanu, nie ograniczy si" do przej"cia wla

dzy, ale wejdzie na drog" pewnych, chocby skromnych, reform spolecz

nych i gospodarczych "· Ta sama wiara cechowala i masy ludowe 35. 

Sfery gospodarcze obawialy si" natomiast, by nie odnowily si" dawne 

pepesowskie koneksje Pilsudskiego i aby nie poszedl on na koncepcje 

zmian gospodarczych postu!owanych przez c�""" jego otoczenia, zmierza

jqcego do wzrostu roli panstwa w gospodarce. W otoczeniu Pilsudskiegö 

zwolennicy etatyzmu byli dosc liczrii i to niepokoilo kola wielkiego prze
myslu. 

Juz na kilka lat przed przewrotem majowym grupa wsp6lpracownik6w 

Pilsudskiego opublikowala program, w ktorym wyraznie postulowala 

wzrost roli par\stwa w gospodarce "· Szczeg6lnie mocno podkreslali te 
Zqdania w firmowanym przez Stefana Starzyr\skiego i wydanym w 1926 r. 

- na kilka tygodni przed zamachem - opracowaniu pt. Pmgram rzq

du pracy w Polsee "· Program Starzyr\skiego w cz<asci gospodarczej zakla

dal m. in. dqzenie do utworzenia par\stwowego monopolu handlu zagra

nicznego, ustanowienie stalej kontroli panstwowej nad produkcjq prze

myslowq, powolanie rzqdowej kontroli cen, wciqgni"cie klasy robotniczej 

do wspoldzialania w dziele usprawniania produkcji. Jak na stosunki par\

stwa kapitalistycznego byly lo koncepcje bardzo radykalne. Bez zadnych 

33 F. T o mma sini, Marsz na Warszaw�, w·arszawa 1929, s. 17; zob. teZ Kro
nika polityczna (Droga, 1926, nr 1--3, s. 139). 

34 J. K. M a 1 i c k i, Marszalek Pilsu.dski a Seim. Historia rozwoji.;. parlamentu 
polskiego 1918-1936, Warszawa 1938, s. 316; T. J a  b 1 o n s k i, Zarys historii PPS, 
wyd. II, Warszawa 1947, s. 101. Zakres postulat6w PPS zob. Z. Z a r  e m b a, Gospo
darczy program robotnik6w i chlopöw (Roüotniczy Przeglqd Gospodarczy, 1926, 
s. 101-103). 

35 Poslowie rewolucyjn-i w Stc?jmie (lata 1920-1935). Wyb6r przem6wie11., inter

pelacji, wniosk6w, Warszawa 1961, s. 214; M. P o,r c z a k, Rewolucja majowa i jej 
skutki, Krak6w 1927, s. 54-59; J. K o w a 1 s k i, Zarys historii pol.skiego ruchu 

robotniczego w latach 1918-1939, cz. I, Lata 1918-1928, Warszawa 1959, s. 290. 
36 Zob. Konfederacja ludzi pracy (Projekt), WarS'Zawa b.r.w. W opracowaniu 

tym brali udzial w in.: W. Slawek, K. Switalski, J. J4;drzejewicz, T. Hol6wko, 
T. Schaetzel, J. Lukasiewicz, A. Skwarczyti.ski, J. Husarski, S. L udkiewicz, a wi4;c 
ludzie bardzo bliscy PHsudskiemu. 

37 S. S t a r z  y Ii. s k i
1 

Program rzq.du pracv w Polsee, Warszawa 1926, 
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oslonek glosily konieeznosc prowadzenia polityki interwenejonizmu pan

stwowego i stanowily progrnmowy manifest polskiego etatyzmu. 

Bezposrednio po przewrceie Pilsudski nie wypowiadal si� w sprawaeh 

gospodarezyeh. Przez ealy maj w swyeh wyst,ipieniaeh w ogole nie poru

szal tej kwestii. Program w zakresie ekonomieznym sprowadzil do glo

szenia koniecznoSci walki ze „zlodziejstwami". ,,Gl6wnymi powodami obec

nego stanu rzeezy w Polsee - to jest n�dzy, slabizny wewn�trznej i ze

wn�trznej - byly zlodziejstwa pozostaji,ee bezkarnie" "· Oezywiseie nie 

byl to program, leez jedynie ehwyt demagogiezny. 

Milczenie Pilsudskiego, jak i powolanego w dn. 15 maja gabinetu K. 

Bartla na temat zamierzeri. gospodarezyeh wywolalo rosn,iee zaniepokoje

nie „Lewiatana". Dal temu wyraz jego organ prasowy „Przeglqd Gospo

darczy''
i pisza.c w dniu 30 1naja: ,,od nowego rzqdu oczekujemy

1 
Ze te 

psyehologieznie zupelnie zrozumiale obawy i niepokoje rozproszy wi,ii&

cym i niedwuznacznyn1 oSwiadczeniem, Ze 7.adna zmiana istniejqcego 

w Polsee ustroju gospodarezego i spolecznego nie jest zamierzona, i ze 

wypowie si� przeeiwko wsze\kim probom eksperyment6w soejalnych" "· 

W praktyce okazalo si�, ze obawy wielkiego przemyslu byly pozba

wione podstaw. Pilsudski w prowadzonej polityee wyrainie oscylowal 
ku prawiey. Dlatego w sprawaeh gospodarezyeh nawi,izal do koncepeji 

rz,idu A. Skrzynskiego '"· Pierwsze publiezne informaeje o planaeh eko

nomieznyeh rz,idu znalazly si� w expose ministra przemyslu i handlu 

E. Kwiatkowskiego przeznaczonym dla prasy. Oparte zostalo ono na od

powiednieh ustaleniaeh przyj�tyeh na posiedzeniu Rady Ministr6w "· 
Opublikowanie expose zostalo poprzedzone prywatn,i deklaraej,i premiera 

K. Bartla zlozon,i 8 VI 1926 r. naezelnemu dyrektorowi „Lewiatana" 

Andrzejowi Wierzbiekiemu. Barte! stwierdzil w niej m. in.: ,,Mog� Pana 
zapewnic, ze ani w polityee spoleeznej, ani gospodarezej Marszalek nie 

p6jdzie na iadne eksperymenty" 42• W tym samym duehu wypowiedzial 

si� Kwiatkowski na posiedzeniu Rady Centralnego Zwi,izku Polskiego 

Przemyslu, G6rnietwa, Handiu i Finans6w 25 VI 1926 r." Glosil konieez-

18 J. P i l s  u d s k i, 1926-1929. Przem6u:ienia, wywiad11, artykuly, wyd. nowe, 
uzupelnione, Warszawa 1931, s. 32. 

311 E. R [ o s e L Per$pektywy {Przegl�d Gospodarczy, 1926, s. 529-531). 
10 Zob. np. E, T a  y 1 o r, Druga in/lacja polska, Poznall 1926, s. 09; A. Z d a

n o w s k i, Co dal.ej? (Robotniczy Przegl<:1d Gospodarczy, 1926, s. 249-250). 
•41 AAN, prot. Rady Min., t. 33, k. 502, Prot. Posiedzenia Rady Min. w dn. 

17 VI 1926. 

42 A. W i e  r z b i c k i, Wspomnienia i dokurnenty, maszynopis, t. II, k. 765. 
41 Tekst przem6wienia E. Kwiatkowskiego zob. ,, Przegl<:1d Gospodarczy", 1926, 

s. 639-641. Na tym samym zebraniu "Lewiatan" przedstawil E. Kwiatkowskiemu 
swoje Postulaty. Zob. Jaka poLityka gospodarcza moZe wyprowadzit nas z kryzy„ 

su.?
1 

Warszawl:l 1926. 
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nosc opierania wszelkiej dzialalnosci wy1'1cznie na obowiqzuja,cych przepi
sach prawnych, wyst<;,powal otwarcie przeciwko nadmiernej ingerencji 
panstwa w i:ycie gospodarcze. Bylo to wi<,c wyrazne odci<;,cie si<;, od tez 
Starzynskiega i jego grupy, kt6ra programowo glosila celowosc rozwoju 
panstwa w kierunku etatyzmu. A trzeba pami<;,tac, i:e prywatni przedsi"
biorcy - wobec dokonujqcej si<;, poprawy koniunktury - bardzo obawiali 
si<;, wzrastu etatyzmu. Dalej Kwiatkawski zapawiedzial, i:e rzqd b<;,dzie 
w pierwszym rz<;,dzie dqi:yl da udzielania pamacy rolnictwu, a dapiero 
w dalszym - przemyslawi, przy czym paszczeg6lne dzialy wytw6rczasci 
b"d" korzystaly z pamocy panstwa w zaleznosci ad ich znaczenia dla kra
ju. Na czola biei:<1cych zagadnien wysunql problemy: wzmai:enie pro
dukcji i jej potanienie oraz stabilizacja we wszystkich dziedzinach zycia 
gaspadarczega. Podobnie jak rzqd W. Grabskiego r6wniez gabinet K. Bartla 
nie godzil si" na jawne pogarszanie sytuacji rabatnik6w. Kwiatkowski 
stanql na. stanowisku, ze w sprawach sacjalnych „wskazana jest agl�dnasc 
i koniecznosc zastosawania tych narm, kt6re S'! zdabycz'l klasy robatni
czej na Zachadzie" "· Program Kwiatkawskiega w dziedzinie przemyslu 
nie wnosil wi"c niczega nawego. Padabnie niczego nowega nie wni6sl pre
mier Barte! w expase sejmowym z 19 VI! 1926 r., w kt6rym m. in. pa
wiedzial: ,,Rzqd nie dapusci i:adnych daktrynerskich eksperyrr.entow 
w dziedzinie gaspadarczej lub spolecznej'" "· 

Uspokaila ta kola przemyslowe "· W zwiqzku z narastaniem z miesiqca 
na miesiqc poprawy koniunktury byly ane zainteresowane w zachawaniu 
maksymalnej swobady i abawialy si" ingerencji panstwa, kt6rej - w pe
wnych ograniczonych ramach - damagaly si,: w okresie zlej koniunktury. 
W6wczas bowiem chcialy przerzuciC cz�SC trudnoSci na pallstwo, obecnie 

l,:kaly si,:, aby panstwo nie ograniczylo ich zysk6w poprzez narzucenie nie
dogodnych dla przemysiu nakaz6w i zakaz6w. Obozowi Pilsudskiego za
lei:alo zas na pozyskaniu „Lewiatana", kt6ry do maja 1926 r. stanowil 
dornen" wplyw6w obozu Narodowej Demokracji. Zmiana polit:ycznego na
stawienia wielkiego przemyslu zalei:ala przede wszystkim od zakresu 
uczynionych mu przez now'! wladz" kancesji. Stqd m. in. zrodzila si<, 
koncepcja powolania Komisji Opiniodawczych przy prezesie Komitetu 
Ekonomicznego Ministr6w, kt6re mialy zapewnic sferom gospadarczym 
wplyw na biei:,ic'l polityk<, rz,idu. Temu te:i: slui:yly narady rz,idu z prze
myslowcami, z kt6rych pierwsza odbyla si<, w dniach 30 i 31 X 1926 r. " 
Narady takie odbywaly si� i w Jatach nast,:pnych ••. 

44 „Przeglqd Gospodarczy", Hl26, s. 639-641. 
4:, K. Ba rte I, Mowy parlamentarne, Warszawa 1928, s. 19. 

41 Zob. A. Wie r z b i c k i, NajwaZniejsze zagadnienia (Przeglijd Gospodarczy, 

1928, s. 183-188); tenZe, Synteza roku ubieglego (tam:ie, 1927, s. 492-496). 
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W okresie 1926-1929 ob6z rzqdowy zostawil przemyslowi prywatnemu 
duz'l swobod<,. Ingerencja w jego sprawy dokonywala si<, tylko posred
nio - tak jak we wszystkich krajach holduj,icych zasadom liberalizmu 
gospodarczego - poprzez system podatkowy, celny, zam6wien panstwo
wych. Rzqd nie zrezygn0wal jednak z wyst<,powania na rynku rowniez 
w charakterze przedsi<,biorcy. W jego rP,kach juz od okresu odzyskania 
niepodleglosci znajdowala si,; pewna liczba przedsi<,biorstw przemyslo
wych ", a w wielu przedsi�biorstwach prywatnych rz,id mial spore udzia
ly so. Przemysl panstwowy by! so1'1 w oku prywatnych przeclsi<,biorc6w. 
Panstwo stwarza!o bowiem wlasnym przedsi<,biorstwom korzystniejsze 
warunki pracy - w nlch przede 'V-l�szystkirn lokowalo zam6wienia, ktO

rych roczn,i wartosc okreslano na okolo l mld zl, im udzielalo tanich kre
dyt6w z bank6w panstwowych itp. Pa11stwo w swych przedsi<,biorstwach 
stworzylo robotnikom znacznie lepsze warunki pracy, ni:Z istnialy w prze

mysle prywatnym. St.,<l wynikaly obawy kapitalu prywatnego, sby ro
botnicy ich fabryk nie dornagali si<, analogicznych warunk6w pracy. Kapi
tal prywatny bal si<, konkurencji fabryk panstwowych, gdyz rzc1d m6gl 
poprzez nie prowadzic okreslonq polityk<, cen, plac, zam6wien itp. W og6le 
przemysl paristwowy byl dla kapitalu prywatnego nie tylko konkurentem 
na dzis, ale zapowiedzi<1 niozliwych w przyszlosci zmian w kierunku 
uspolecznienia produkcji "· 

R6wnoczesnie w obozie rz<1dowym rosly wplywy zwolennik6w rozwoju 
przedsi„biorstw panstwowych 52. Propagatorami tej koncepcji byly kola 

47 :z;ob. np. Wsp6lpraca rzqdu. ze ;ferami gospodarczymi paii.stwu. Sprawozda
nie z narady odbytej w dn. 30 i 31 X 1926 tl.' Prezydium Rady Ministröw, cz. I, 
Warszawa 1927. 

48 Zob. np. Inwestycje, kredyt, konsumpcja, eksport, Zegluga. Obrady gospodar
c:ze w dn. 22 i 23 II 1928, Warszawa 1928; Rozmowy p. premiera K. BartlfL z prze
myslowcnmi, Warszawa 1929; Rozmowy p. premiera K. Bartla i p. mrnistra G. Cze
ehowieza z przemysloweami o zagadniemaeh podatkowych, Warszawa 1929; Narady 
gospodareze rzqdu. z delegatami Izb Przemyslowo-Handlowyeh w dn. ',' i 8 X 1929, 
Warszawa 1929. 

49 Szczeg6lowy wykaz zob. S. K r  u s z e w s k i, Majqtek paii.stwa poiskiego, 
Warszawa 1931. O roli pailstwa w gospodarce zob. tei:. ·R. Gr a d  o w s k i, Prz.y
ezynek do zagadnienta kapitu!u pa'ltstwowo-monopolistycznego w Polsee 1918-1939, 
Warszawa 1965; T. Lu l e k, Przedsi�biorstwa 7la1istwowe w Polsee, Krak6w 1932; 
S. S w i � t o c h, o w s k i, Przedsü:biorstwa paii.stwowe w Polsee, Warszawa 1925 
(i inne prace tego autora). 

so Zob. np. W. G i e y s z t o r, Przedsi�biorstwa paii.stwowe (Przemysl i handel 
1918-1928, Warszawa 1929, s. 551). 

51 Zob. np. J. Bo b r z y n s k i, Etatyzm czy indywidualizm w yospodarstwie 
pari.stwowym. Uwagi nad zagadnieniem frontu gospodarczego w Polsee w zwiqzku 
z programem St'ronnietwa Prawi.cy Narodowe_i, Warszawa 1927. 

52 Z innych pozycji przeciwko koncepcjom wolnohandlowym wyst�powaH zwo
lennicy katolickiej mySli spolecznej. Zob. np. L. Ca r o, Przyszle drogi naszej polt-
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wojskowe i cz�sc wyzszych urz�dnikow paiistwowych. tworzqcych tzw. 
Pierwszq Brygad� Gospodarczii 53. 

Bezposrednio po przewrocie majowym - jak wspominalismy - rz&d 
nie chc&c draznic wielkiego kapitalu zdecydowal si� na poparcie jego 
koncepcji poprzez utrzymanie status quo. Wraz jednak z politycznym 
umacnianiem sanacji problem wyboru dalszych drog rozwojowych prze
myslu zacz&I byc bardzo aktualny. Doszlo do konfrontacji dwoch koncepcji. 
Zwolennicy liberalizmu gospodarczego domagali si� stopniowego ogranicza
nia dzialalnosci paiistwa jako wytworcy. Natomiast zwolennicy etatyzmu 
glosili celowosc wspolistnienia przemyslu prywatnego i paiistwowego, nie 
domagaj&c si,: przy tym bynajmniej likwidacji czy dyskryminacji pierw
szego "· Uwazali, ze wobec ogromu zadan stojqcych przed.krajem zarowno 
przemysl paüstwowy, jak i prywatny znajd& dla siebie odpowiednie miej
sce. Zwolennicy liberalizmu twierdzili, ze przemysl paiistwowy pracuje 
drozej niz prywatny, ze utrzymywany jest przy zyciu tylko dzi�ki roznym 
ukrytym subwencjom rzqdu (zwolnienie od podatkow, znizki taryfowe, 
zamowienia, tanie kredyty itp.). Dowodzili, ze taka sytuacja sprzeczna jest 
z interesem spolecznym, gdyz wszyscy przedsi�biorcy powinni miec rowne 
szanse "· Poczesne miejsce w walce skierowanej przeciwko paiistwu jako 
przedsi�biorcy mialy argumenty teoretyczno-·ekonomiczne zaczerpni�te 
z koncepcji ekonomii holdujqcej zasadom wolnohandlowym "· W praktyce 
chodzilo jednak o sprawy bardziej prozaiczne. Przemysl paiistwowy pozba
wial kapital prywatny pewnej cz,:sci zysku, byl wi.�c po prostu konkuren
tem. 

Zwolennicy etatyzmu kontratakowali twierdza.c, ze kapital prywatny 
ci&gle apeluje o pomoc do panstwa, ze paiistwo bardzo cz,:sto takiej po
mocy udzielalo, ale jej efekty byly znacznie skromniejsze niz w wypadku, 
gdy rz<1d sam podejmowal dzialalnosc inwestycy]n& •7• W celu wytrqcenia 
zwolennikom liberalizmu argumentu o niegospodarnosci przedsi�biorstw 

tyki gospodarczej i spolecznej (Przemysl i Handel, 1928, s. 1983--1987); t e nie, 

Solidaryzm, Lw6w 1931. 
53 Ich enuncjacje zob. np. Nfl froncie gosi.,odarczym, Warszawa 1928i Zagadnie

nia gospodarcze Polski wspOlc=esnej, Warszawa 1928i Pi(C lat na froncie güspodar
ezym, t. I-II, Warsza.wa 1931. 

s4 Zob. np. M. Bo r o w  i (1 s k i, Etatyzm (Przemysl i Handel, 1927, s. 1741-1743; 

Cz. P [ e c h e], Nieporozumienie gospodareze ltamZe, 1929, s. 105-109). 

55 Zqb. np. A. W i e  r z b i c k i, Zagadnienia etatyzmu i nieoetatyzmu w Polsee, 

Warszawa 1929 i A. K r z y Z a n o w s k i, Etatyzm w Polsee (Bierny bilans handlo

wy, Krak6w 1928, s. 1-64). Od kwietnia 1930 r. zaczE:lo si� ukazywaC specjalne 

pismo zwalczajijee koncepeje �tatyzmu. Nosilo tytul „Nasza Przyszlo§C''. Redaktorem 

byl Jan Bobrzyilski. 
58 Zob. np, zbi6r artykul6w: Etatyzm w Polsee, Krak6w 1932. 
57 Zob. np. S. St a r z  y !i. s k i, Rola panstwa w Zyeiu gospodarezym. Odczyt 

wygloszony w Poznaniu w dn. 15 XII 1928, Warszawa 1929. 
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par\stwowych rz,id zdecydowal si<;: na przeprowadzenie tak zwanej k0-
mercjalizacji tych przedsi<;:biorstw. Polegala ona na daniu im wi<;:kszej 
samodzielnoSci w dziedzinie zarzqdzania

1 
uzaleZnieniu wydatk6w od do

chod6w, zmianie systemu powi,izar\ z budzetem par\stwa. Przedsi�biorstwa 
skomercjalizowane przestawaly byc finansowane z budzetu i by!y pro
wadzone - uzywaj,ic dzisiejszych poj<;:c - na zasadach pelnego rozra
chunku gospodarczego "· 

W warunkach kraju op6inionego w rozwoju koncepcje etatystyczne 
mialy charakter post<;:powy. Rz,id w znacznie mniejszym stopniu niz 11ry
watny wlasciciel kierowal si<;: w swych poczynaniach w&sko rozumian& 

kategori& oplacalnosci. W wielu wypadkach inwestycje par\stwowe mogly 
byc nawet nierentowne, ale uzyteczne spolecznie. Doswiadczenie histo
ryczne potwierdzilo slusznosc tez zwolennik6w etatyzmu, gdyz we wszy

stkich krajach kapitalistycznych par\stwo stale zwi�ksza sw6j udzial w 
gospodarce. 

Spor mi�dzy etatystami a zwolennikami liberalizmu ekonomicznego 

mial w Polsee juz pewm1 tradycj� "· Zaraz bowiem po wojnie udzial par\
stwa w produkcji byl stosunkowo duzy. Co wi<;:cej, byl on w6wczas nawet 
popierany przez sfery prywatne, kt6re nie chcialy angazowac wlasnych 
srodk6w w odbudow� zniszczonych fabryk '"· Po zakor\czeniu wojny pol
sko-radzieckiej i w latach inflacji par\stwo d,izylo do zmniejszenia Jiczby 
prowadzonych zaklad6w produkcyjnych. R6wniez gabinet Grabskiego 
szedl po tej linii, ale r6wnoczesnie rozwijal dzialalnosc par\stwa w za
kresie bankowosci. Nie godzil si� jednak na przejmciwanie pod zarz&d 
par\stwowy fabryk kt6re znalazly si<;: w trudnosciach. 

Nowa faza sporu zrodzila si� po opublikowaniu przez zwolennik6w 
etatyzmu wydawnictwa Na froncie gospod.arczym. Chodzilo jednak oczy

wi.Scie nie tyle o to wydawnictwo; przyczyna ujawnienia si� rozbieZnoSci 

tkwila gl<;:biej. Rz,id bowiem zacz&I budowac nowe obiekty przemyslowe: 

fabryk<;: nawozow sztucznych w Moscicach, port w Gdyni, chlodnie skla-

58 Opis syste mu zob. np. A. Kr a h e 1 s k 1, Przedsi�biorstwa paiistwowe (Pr ze

mysl i Handel, 1927, s. 982-983); J. K o i. u c h o w s k i, Komercjalizacja przedsü:
biorstw paftstwowych (tamie, s. 327-328); B. He l c z y I1 s k i, Komercjalizacja 

przedsi�biorstw pa11.stwowych na tle polskich przepis6w prawnych, Wa.rszawa 1929; 

S. S z y s z k o w s k i, Zagadnienie komercjalizacji przedsi�biorstw pa1lstwowych, 

Warszawa 1930; N. Ga j 1, Zasady systemu filtansowego skomercjalizowanych przed

si�biorstw· pa1lstwowych w Polsee mi�dzywojennej- (Zeszyty Naukowe Uniwe rsyte tu 

L6dzki ego, Nauki humanistyczno-spoleczne, 1958, nr 9). 

�9 Zob. np. Sprawozdanie Komisji do Zbad.ania Gospodarki Przedsi�biorstw 
Panstwowych, Warszawa 1939; B. Jas i ri s k i, Etatyzm w polityce przem.ys!owej 

Polski mi�dzywojennej (Zeszyty Naukowe WSE w Krakowie, 1959, nr 9). 
eo Por. Z. Landa u, J. Tom a s z e w s k i, W dobie inflacji, Warszawa 1967, 

s. 70-89. 
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dowe, fabrykE,'. urz<1dzen dla lqcznosci, fabryk� sprz�tu wojskowego w Za
gozdzonie, liczne tartaki, wytw6rnie dykty, zaklady chemicznej przer6bki 
drewna, przejql z r'!k prywatnych budow� bekoniarni w D�bicy i Chodo
rowie itp. " Rozszerzal wi�c, wbrew interesom kapitalu prywatnego, 
sfer� dzialalnosci produkcyjnej. 

Zwolennicy liberalizmu przyst:wili do kontrataku w prasie, w sejmie, 
na r6znych zebraniach i konferencjach. Do konfrontacji obu kierunk6w 
doszlo na specjalnym zebraniu zorganizowanym przez prezesa BBWR 
Janusza Radziwilla na przelomie 1928 i 1929 r." 

Mimo ze zwolennicy etatyzmu rekrutowali si" sposr6d wplywowych 
pilsudczyk6w, etatyzm nie stal si� w latach 1926-1929 oficjaln<1 doktryna, 
polityki panstwa "· Ministrowie gospodarczy odzegnywali si,;, wyraznie 
od wszelkich takich pos&dze11. Minister skarbu Gabriel Czechowicz stwier
dzil w sejmie 31 X 1928 r.: ,,wbrew urabianej przez pewien odlam prasy 
opinii, ze rz&d zmierza do etatyzmu, oswiadczam, ze etatyzm nie tylko 
nie jest celem polityki rz,idowej, lecz odwrotnie, w rzqdzie jestesmy 
zgodni, ze przyszlosc Polski lezy w rozwoju inicjatywy prywatnej'' "· Za
powiedzial tez wycofanie sii; z tych interes6w, kt6re moga, byc przekazane 
kapitalowi prywatnemu "· Nieco innymi slowy wyrazil to minister prze
myslu i handlu E. Kwiatkowski, m6wiqc, ze etatyzm „nie jest ... wyrazem 
istotnej polityki panstwowej, nie jest on wyrazem panstwowej racji 
stanu" 66, Ale r6wnoczesnie Kwiatkowski nie akceptuja,c etatyzmu jako 
oficjalnej polityki ekonomicznej dqzyl do rozwoju dzialalnosci gospodar
czej panstwa. 

Obok sporu o kierunek rozwoju przemyslu toczyl si� drugi wielki 
sp6r dotycza,cy perspektywi.cznego kierunku rozwoju calej gospodarki 
polskiej •1. Trudno go tu w pelni zrelacjonowac, gdyz nie doczekal si� 

61 Sprawazdanie Komisji do Zbadania Gospodarki Przedsit:biorstw Pafl.stwo

wych, Warszawa 1929, s. 50-55; zob. teZ pewne informacje w pracy T. Gra b o w
s k i e g o, Inwestycje zbrojeniowe w gospodarce Polski mi�dzywojennej, Warszawa 
1963; H. Ten n e n  b a u  m, Struktura gospodarstwa polskiego, t. I, Warszawa 1932. 

02 Zagadnienie etatyzmu w Polsee. Stenogramy przem6wieii wygloszonych na 

zebraniach u posia J. RadziwHla w dn. 12 XII 1928 i 10 I 1929, Warszawa 1929. 
63 0 dzialalnoSci rzqdu w diicdzinie przemyslu zob. np. Materialy odnoszqce :;i<: 

do dzialaLnoSci. rzqdu za rok 1926, Warszawa 1927; Materialy odnoszqce si<: do 
dzialalnoSci rzqdu. za r. 1928. Sprawozdania ministerstw, Warszawa 1929, s. 505-
541. 

64 Spraw. sten. z posiedzenia Sejmu w dn. 31 X 1928 r. 
65 E. R [ o s e ], Poklosie dyskusji (Przeglqd Gospodarczy, 1929, s. 175-176). 
116 E. K w i a t k o w s k i, Polska gospodarcza w roku 19�8, Warszawa 1928, s. 9. 
117 Pr6b� jego rozstrzygni�cia mial na celu konkurs ogloszony przez Bank 

Gospodarstwa Krajowego w grudniu 1925 r. na temat programu gospodarczego 
Polski. Najcelniejsze prace zostaly opublikowane. Ukazaly si� razprawy: F. Zwefga, 
W. Diamanda, S. RoSciszewskiego, B. Balukiewicza i J. Piekalkiewicza, R. Battagli, 
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jeszcze zadnych opracowan. Trzeba tylko stwierdzic, ze chociaz moze fo 
brzmiec nieco anachronicznie, w latach 1926-1929 bylo spraw,i otwart,i, 
czy Polska winna starac si<, o jednostronny rozw6j rolnictwa, czy tez 
d,izyc do uprzemyslowienia. Zwolennicy koncepcji rolnych, rekrutuja,cy 
si" z bardzo silnego politycznie i ekonomicznie obszarnictwa, domagali 
si<,, aby gl6wny nacisk polozyc na rolnictwo i zwi,izany z nim przemysl 
rolno-spozywczy oraz przemysl wydobywczy "· Koncepcje te znalaz!y 
poparcie r6wnieZ poza granicami pallstwa polskiego. Po wprowadzeniu 
w 1925 r. planu Dawesa panstwa zachodnie, kt6re udzielily Rzeszy Nie
mieckiej bardzo powaznych pozyczek, staraly si<, zapewnic przemyslowi 
niemieckiemu nowe rynki zbytu. W ten tylko spos6b rozwijaj,icy si" 
przemysl niemiecki nie zagrazalby interesom przemyslu panstw wierzy
cie!i i nie da,zyl do opanowania ich tradycyjnych rynk6w zbytu "· St,id 
zacz<,to forsowac tez<,, ze Polska nie powinna rozwijac wlasnego przemyslu 
przetw6rczego, ale importowac niezb<,dne wyroby. 

Chyba w najbardziej skonczonej formie stanowisko Zachodu sformu
!owi dzialaj,icy w Polsee amerykanski eksport prof. E. W. Kemmerer. 
W swym raporcie napisal m. in.: ,,przemysl Polski jest raczej przerosni<,ty 
anizeli niedorozwiniE,ty w stosunku do rolnictwa i wytw6rczosci surowc6w. 
Zdaje si<,, najwi<,ksz,i przyszlosc Polska znajdzie w wytw6rczosci produk
t6w i surowc6w rolniczych dla przemyslowych cz<,sci Europy . . . Polsl<a 
nie posiada specjalnie korzystnych warunk6w dla fabrykacji, natomiast 
posiada prawie nietkni<,te bogactwa natu1alne" 10. 

H. ·Grabiaßskiego. Wszystkie nosily jednakowy tytul O programie gospodarczym 

Polski (Warszawa 1926). Interesuj&ce rozwaiania na temat kierunku rozwoju gospo
darki polskiej zob. S. S t a r z  y J1 s k i, Pif:C lnt na froncie gospodarczym (Pi�C lat' ... , 
t. I, s. 20-22); K. K i r  k o r, Czy Polska nadal ma pozostaC pa'Rstwem przewainie 

rolniczym lub czy ma rozbudowaC sw6j prze-mysl (Przemysl i Handel G6rnoS1&ski, 
1924, s. 302-305); Cz. K 1 a r n e r, Drogi sanacji gospodarczej Polski. ,Wowa ... , War
szawa 1926, s. 23-29. 

es .Zob. np. J. Bo b r z y r'l s k i, Programowe wyzyskanie gospodarstwa krajowego 
(Przemysl i Handel, 1925, s. 947-948); Cz. K 1 a r n e r, W sprawie programu gospo

darczego Polski (tamZe, s. 1339); S. W y r o b  i s z, Etatyzm czy liberalizm? Na margi
nesie ankiety rzqdu o kosztach produkcji w Polsee, Krak6w 1929, s. 29. 

s, Zob. np. W. F a b  i e r k i e w i c z, 0 konsekwencjach gospodarczych planu 
Dawesa, Warszawa 1925; M. S z a w 1 e w s k i, Polska na tle gospodarki Swiatowej, 
Warszawa 1928, s. 264-26; J. M. Fa j n g e r, Oczerk razwitija giermanskogo mono
polisticzeskogo kapitala, Moskwa 1958, s. 212-214; Pierwotny projekt tez o sytuacji 
i zadaniach partii (Wi.-:kszoSci KC) (Nowy Przegl&d, reedycja, Warszawa 1961, 
s. 458-459); Z. La n d a u, Plan. stabilizacyjny ... , s. 96-99 .. 

1o E. W. K e m m  e r e r, Sprawozdania oraz zalecenia komisji doradc6w finan
sowych pod przewodnictwem ... , Krak6w 1926, t. III: Waluta i kredyt, s. 63-64, 
0 roli misji Kemmerera zob. Z. La n d a u, Misja Kemmerera (Przeglqd Historyczny, 
1957, nr 2); V i d i, Uwagi na marginesie poiyczki stabilizacyjnej (Sprawy MiE:dzy
narodowe, 1952, nr 4, s. 52-53). 

6 - Sob6tkR 21'71 
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W podobnym duchu, acz w spos6b bardziej zakamuflowany, wypowie
dzial sie prezes Banku Rzeszy H. Schacht: ,,Kazde male panstwo, nie
zdolne myslec pojeciami dostosowanymi do wsp6lczesnych warunkciw 
gospodarczych, zyczy sobie pelnej niezaleinosci przemyslowej. Tego ro
dzaju niezaleznosc jest jednak dla malycb jednostek niemofüwa, a tym 
bardziej nie, jezeli jest sie strzepkiem bylego kompleksu gospodarczego". 
Mimo ze w cytowanym fragmencie nie padlo slowo „Polska"', caly wyw6d 
odnosil sie w pierwszym rzedzie do niej. St11d tez znalazla sie aluzja 
o „strzepku bylego kompleksu gospodarczego" "· 

W sumie lansowane na Zachodzie koncepcje zmierzaj&ce do zahamo
wania industrializacji Polski mialy wyrafoie juz nie podtekst, ale tekst 
polityczny. Zmierzaly do gospodarczego podporz11dkowania Polski Rzeszy 
Niemieckiej. Za podporz11dkowaniem ekonomicznym musialo p6jsc uzalez
nienie polityczne 72• Taki tez byl obiektywny wydzwiek koncepcji wzywa
j11cych do zaniechania uprzemys!awiania kraju. 

Trzeba jednak stwierdzic, ze rz<1d polski, aczkolwiek ·pocz<1tkowo 
nagi<1l si<, do postulat6w ziemianstwa i zagranicznego kapitalu, to w nie
dlugim czasie zrezygnowat z tej drogi. Swiadectwo istnienia prorolniczego 
nastawienia wladz rzf\dowych znajd4jemy w licznych oficjalnych wyst11-
pieniach czlonk6w gabinetu "· W tym duchu sformulowano tez notatke 
o zalozeniach polityki gospodarczej Polski wreczon11 Kemmererowi. No
tatka zapowiadala: prima - wzmozenie produkcji rolniczej i wykorzysta
nia bogactw naturalnych, secundo - popieranie naturalneg6 rozwoju 
przemyslu przetw6rczego, ale tylko w granicach zaspokajania potrzeb 
rynku wewnetrznego 74• 

Dose szybko jednak minister przemyslu i handlu Kwiatkowski zacz11l 
ewoluowac w kierunku zwi<;kszenia ciezaru gatunkowego przemyslu w 
gospodarce kraju. W coraz wiekszym stopniu stawal sie rzecznikiem 
uprzemyslowienia. Byla to powazna i chyba zbyt malo dotychczas doce
niana zasluga Kwiatkowskiego. Minister przemyslu i handlu stal na stano
wisku niezbednosci rozwijania obok rolnictwa przemyslu. ,,Rolnictwo 
w Polsee tym ma wieksze przed sob11 powodzenie, im bardziej Polska sie 
uprzemyslowi ... odwrotnie, przemysl nasz1 zmuszony do nastawienia siE;! 

n Cyt. wg F. M l y n a r s k i, Znamienny wywiad (Przernysl i Handel, s. 1086). 
12 Zob. np. Z. Landau, PlC!n stabilizacyjny ... , s. 88---120. Tarn teZ li teratura 

przedmiotu. 

n Cz. K I a r n e r, Drogi sanacji finansowcj i gospodarczej (Przemysl i Handel, 

1926, s. 783-788); t e n Z e, W sp;·awie programu gospodarczego Polski (tami.e, s. 809-

814); S. S t ar z y n. s k i, Bilans rzqd6w pomajowych (tamie, 1927, s. 643-644). 
74 Notatka o potrzebach kredytowych Polski wr�czona przez minis tra skarbu 

G. Czechowicza E. W. Kemmererowi we wrze.Sniu 1926 r. AMSZ, Wasz., w. 151, 

t. ,.Polskie sprawy we wn�trzne''. 
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coraz bardziej na koniunktur� panujqC<\ na rynku wewn,:trznym, za
interesowany jest najscislej w powodzeniu rolnictwa" "· W innym miejscu 
stwierdzal: ,,szybka i pelna intensyfikacja rolnictwa mozliw'l jest tylko 
w panstwach o strukturze przemyslowo-rolniczej. Koniecznosciq Polski 
jest wi�c jej uprzemyslowienie" ", ,,rolnictwo i przemysl musz� si� w Pol
see rozwijaC r6wnomiernie ... Nie moZe byC prowadzona polityka ani 

przeciwko rolnictwu, ani przeciwko przemyslowi, pod grozb& zniszczenia 
r6wnoczesnie jednego i drugiego" "· 

A trzeba pami�tac, ze koncepcje uprzemyslawiania mialy w kraju 
wplywowych przeciwnik6w. Np. J. Poniatowski wysuwal program dia
metralnie r6Zny, piszqc m. in.: ,,z racji przewaZajqcego charakteru rolni

czego w swej obecnej produkcji, z racji swego przeludnienia rolniczego 
i moznosci latwiejszego zastosowania W<>lnej pracy w intensyfikacji rol
nictwa niZ w rozwoju przemyslowym, wreszcie z racji swego polo±enfa 

geograficznego i zwiqzanych z tym koniunktur handlowych dla produkt6w 
polskich na rynkach europejskich - Polska winna stac si� w pierwszym 
etapie swego rozwoju krajem wybitnie rolniczym" "· 

Spor ten przebiegal przez r6zne fazy, ale stopniowo g6r�· brali w nim 
zwolennicy uprzemyslowienia. I ci jednak jako gl6wny argument za indu
strializacjq wysuwali · potrzeby rolnictwa ·- mozliwosc zbytu plon6w, 
stworzenia warunk6w do odplywu ze wsi zh�dnej tarn ludnosci, zapewnie
nia dostaw niezb�dnych dla rolnictwa urz&dzen, nawoz6w sztucznych itp. 

W sumie i w latach 1926-1929 rziid nie kierowal si� jednolitym 
programem w sprawach przemyslu. Dobra koniunktura sprawiala jednak, 
ze przemysl rozwijal si� samorzutnie i ingerencja panstwa nie tylko nie 
byla niezb�dna, ale uwazana byla przez prywatnych przedsi�biorc6w za 
szkodliwii. 

Sygnalizowalismy juz, ze w okresie dobrej koniunktury lat 1926-1929 
dokonywaly si� procesy koncentracji produkcji przemyslowej. R6wnolegle 
z nimi post�powaly procesy koncentracji kapitalu. W celu zdobycia srod
k6w pieni�znych niezb�dnych do tworzenia lub rozwijania przedsi�biorstw 
zakladano sp61ki akcyjne lub podwyzszano kapitaly juz istniej11cych. Je-

16 E. K w i a t k o w s k i, Pvst�p gospodaTczy Polski, wyd. II, Warszawa 1925, 

s. 19. 
70 E. K w i a t k o w s k i, Prnwo zwyci�stwu. Odczyt wygloszony w Pcznaniu 

w dn. 26 V 1929, Warszawa 1929, s. 29. 
11 E. K w i a t k o w s k i, Rekonstrukcja gospodarstwa Polski. Przem6wienie wy

gloszoite w dn. 7 X 1929 na Zjeidzie Delegat.6w Izb Przemyslowo-Handlnwych, 

Warszawa 1929, s. 29. 
78 J. Pb n i a t o w s k i, Kie„tmlci rozwoj"U yospodarczeoo Polski (Przemysl i Han

del, 1927, s. 255--257). 
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dnak o ile w latach 1919-1924 proces tworzenia nowych sp6lek akcyj
nych narastal lawinowo 79, o tyle od drugiego roku trwania kryzysu 
poinflacyjnego tempo tworzenia nowych sp6lek znacznie zmalalo. Ruch 
zalo:i:ycielski nieco zwi�kszyl si� ponownie w okresie dobrej koniunktury. 
Przesledzenie rzeczywistej liczby nowo zakladanych i dzialaj,icych sp6lek 
jest praktycznie niemofüwe, gdy:i: az do 1928 r., kiedy wydano nowe 
prawo o sp6lkach akcyjnych '°, w bylym zaborze pruskim i na $1,isku 
istnialy bardzo liberalne zasady dotycz;:ice tworzenia sp6lek, utrudniaj,ice 
ich ewidencjonowanie. St,id dane zebrane w tab. 9 maj,i charakter tylko 
przyblizony. 

Tab. 9. Ruch zaloiycielski spölek akcyjnych podwyZki kapitalöw w latach 
1924-1929 

-- - - ---- --�1.1924r.11925r.11926r.11927r. 1928 r. 1929 r. 
Sp61ki nowo zak!adane 

Liczba 211 22 25 40 79 72 Kapital (w min z!) 37,8 30,7 20,8 43,1 97,1 59,1 
PodwyZSzenie kapitalu 

Liczba sp61ek 236 70 76 208 176 128 
Wysokosc podwyzki 7,5 90,8 61,4 221,4 192,2 185,9 (w min z!) 

2 r 6 d l o: J. Piek a l k i e w i c z, Statystyka sp6lek akcyjnych, Warszawa 1928, 
s. 7, 18; H, Tu m i l o w i c z, Sp6lki akcyjne w Polsee w latach 1927 i 1928, War
szawa 1929, s. 4, 16; Statystyka spölek akc:yjnych w Polsee 1929-.13, Warszawa 
1935, s. 1. 

Gdy w pi�cioleciu 1919-1923 powstalo 1455 sp6lek akcyjnych, a 1383 
podwy:i:szyly kapitaly ", to w nast�pnym szescioleciu zalozono zaledwie 
449 nowych sp6lek akcyjnych, a dalsze 894 dokonaly zwi�kszenia kapita
l6w akcyjnych. Zahamowanie wzrostu liczby sp6lek akcyjnych wynika!o 
z pewnej stabilizacji struktury gospodarczej kraju. Wi�kszosc duzych 
przedsi�biorstw przyj�la ju:i: t� form� bezposrednio po wojnie. St;:id sil,i 
rieczy wzrost liczby nowo zakladanych sp6lek akcyjnych musial malec, 
szczeg6lnie :i:e zarciwno w okresie kryzysu poinflacyjnego, jak i w latach 
dobrej koniunktury ruch zalozycielski nowych przedsi�biorstw byl dosc 
maly. 

79 Landau, Tom as zew s ki, op. cit., s. 104-108. 
80 Tekst: DURP, 1928, nr 39, poz. 383. Om6wienie: J. Na mit k i e w i c z, Pol

skie prawo akcyjne, Warszawa 1928; Polskie prawo o sp6lkach akcyjnych, WarS'za
w a  1928; J. S u l k o w s k i, Prawo akcyjne, Poznall. 1929; W. S u pi n s k i, Sp6�ki 

akcyjne w Polsee (Polityka gospodarcza, Warszawa 1928, s. 319-377). 
s, Landau, Tom a s z e w s k i, op. cit., s. 106. 
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W rzeczywistosci liczba Iunkcjonujqcych sp6lek akcyjnych byla zna
cznie nizsza, nizby to wynikalo z sumowania informacji podanych powyzej. 
Po pierwsze - cz�sc z nich nie podj�la nigdy dzialalnosci, po drugie -

ustawa spowGdowala przeksztalcenie wiclu mniejszych sp6lek akcyjnych 
w sp6lki z ograniczom1 odpowiedzialnosci'l, a po trzecie - w okresie 
kryzysu poinflacyjnego wiele sp6lek zalamalo si�. W rezultacie 31 XII 
1929 r. dzialaly w Polsee 1552 krajowe oraz 67 zagranicznych (tzn. maj,i
cych zarzqdy poza granicami Polski) sp6lek akcyjnych 82• Dysponowaly 
one l'lcznie kapitalem akcyjnym w wysokosci 3,3 mld zl, czyli :i:e w latach 
1925-1929 wzr6sl on o 1,3 mld zl •3• 

Tab. 10. Porozumicnia. ka.rtelowe w Polsee w latach 1924-1929 

Porozumienia krajowe 
Porozumienia mitdzynarodowe 

z udzialem Polski 

w ciagu roku w ciijgu roku 
1 Rok 

1 

stan na stan na stan na 

1 

stan na 1 I nowo \ zlikwi - 31 XII t l 
przystci.- w yst.i.- 31 XII 

powstafe dowane pienie pienie 

1924 31 14 5 40 6 - - 6 1925 40 15 2 53 6 2 - 8 1926 53 19 8 64 8 6 - 14 1927 64 17 4 77 14 9 - 23 1928 77 34 II JOO 23 17 - 40 1929 100 35 2 133 40 10 2 48 

Zr 6 d l o: Maly rocznik statyst'yczny, 1937, s. 107. 

Liczba sp6lek akcyjnych w Polsee w stosunku do liczby czynnych 
przedsi�biorstw byla raczej niewielka. J ednak z reguly w formie sp6lek 
akcyjnych zorganizowane zostaly najwi�ksze przedsi�biorstwa. Np. 
w 1925 r. - wsr6d zaklad6w zatrudniaja,cych powyzej 100 robotnik6w -
sp6lki akcyjne stanowily 37,5%, ale dawaly prac� 52,80/o robotnikom ••. 

Obok proces6w centralizacji kapitalu, kt6ry dokonywal si� w postaci 
tworzenia sp6lek akcyjnych, po przewrocie majowym zacz�ly szybko 
narastac. procesy kartelizacyjne. Pod koniec 1923 r. w kraju istnialo za
ledwie 31 porozumien kartelowych, a w 1929 r. juz 133. Liczba ich 
wzrosla przeszlo czterokrotnie. Silnie zwi�kszal si� r6wniez udzial Polski 

a2 Maly rocznik statystyczny, 1931, s. 27. Szczegölowe informacje o wiE:kszoSci 

sp6lek akcyjnych moi:na znaleZC w wydawnictwie: Rocznik informacy;ny o spOlkach 
akcy;nych w Polsee, 1929; 1930. 

83 Maly rocznik statystyczny, 1931, s. 27; K. K o 1 an o w s k i, Zagudnienie kapi

talizacji w przemySle (PiE:C lat ... , t. I, s. 265). 
84 J. Pi e k  a ! k i e w i c z, Statystvka spOtek akcyjnych, Warszawa 1928, s. 1. 
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w porozumieniach mi�dzynarodowych (z 6 w 1923 r. do 48 w 1929 r.). 
Dokladniejsze dane zawiera tab. 10. Trzeba jednak pami�tac, ze obok 
karteli jawnych istnialy liczne porozumienia tajne, nigdzie nie rejestro
wane ••, kt6re silq rzeczy nie zostaly uj�te i w naszym zesiawieniu. 

Z wielkich karteli najwczesniej powstal w Polsee kartel rafinerii 
(1 XII 1924) i rur zeliwnych (XII 1924). W 1925 r. zalozono m. in. Og6lno
polsk<1 Konwencj� W�glowq, skartelizowano produkcj� srub i nit6w 
oraz karbidu. W 1926 r. stworzoho Syndykat Polskich Hut Zelaznych 
i Centrocement. W 1927 r. monopolizacja obj�la cegly, rury kute, kwas 
siarkowy; w 1928 r. - blachy cynkowe, szklo taflowe, szklo butelkowe, 
wl6kiennictwo, lancuchy zelazne, obuwie mechaniczne; w 1929 r. - ter
pentyn�. Obok tego powstawaly kartele lub inne formy organizacji mono
polistycznych obejmujqce wytw6rczosc artykul6w mniej istotnych, jak 
np. karte! wytw6rc6w dywan6w, konwencja fabrykant6w chustek, kartel 
producent6w klisz drukarskich, tasm gumowych, guzik6w z masy per!o
wej "· Istnial tez trust elektryczny „Silä i Swiatlo" "· Mimo duzego tempa 
procesy kartelizacji przebiegaly z oporami. Mi�dzy poszczeg6lnymi bo
wiem przedsi�biorcami istniala zasadnicza sprzecznosc interes6w. St<1d 
„kartele powstajq przewaznie dopiero po stoczeniu uporczywej walki 
konkurencyjnej poprzez poszczeg6lne zaklady lub ugrupowania dzielni
cowe'' ss. 

Kartelizacja obj�la zar6wno przemysl ci�zki, g6rnictwo, jak i przemysl 
lekki. Og6lnopolska Konwencja W�glowa w latach 1928-1929 kontrolo
wala 980/o wytw6rczosci w�gla, Syndykat Polskich Hut Zelaznych -
100% produkcji hutniczej, Centrocement skupil 870/o zdolnosci produkcyj
nych cementowni, kartelizacja cukrownictwa obj�la 90% sprzedazy cukru 
w kraju, Zwiqzek Przemyslu Superfosfatowego kontrolowal 90% produk
cji, Zwiqzek Papierni Polskich - 850/o, Biuro Sprzedazy Polskich Walco
wni Rur - 1000/o rur kutych. Trudno jednak scisle okreslic stopien 
kartelizacji w calym przemysle. Wedlug J. Zieleniewskiego w 1926 r. 
kartelizacja obj�la okolo 46"/o produkcji przethyslowej, wedlug H. Koro-

ss J. Zi elen i e w s k i ,  Kon.centracja produkcji, Warszawa 1929, s. 49; A. P e� 

r et z ,  Od karte Lu do koncernu,, 'W'arszawa 1928, s. 97. 
86 Szczeg6lowy wykaz karteli jawnych w 1929 r. zob . R. B attaglia, Pan

stwo a kartete, koncerny i tntsly. Przyczynk:i i materialy, Warszawa 1929, s. 131-

144. Omöwien ie historii wa7.niejszych karteli zob . W. Rosen busch, Die Polnische 
Kartellwirtschaft und ihre Probteme, (Berlin) b .r.w. (tarn teZ obszerna bibliog rafia); 

Zielen i e w s k i ,  op. cit.,; R. Gr ad o w s k i ,  Niekt6re zagadnienia kapitalizmu. 
monopoListycznego, Warszawa 1959, s. 60-63, 67-72. 

s7 Per et z, op. cit., s. ·15-4'/. 
88 S. R y c h l ·ins k i, Marnotrawstwo sil i Srodk6w w przemySLe polskim, 

Warszawa 1930, s, U5. Opis iorm walki, s, 112-120. 
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wicza nawet 500/o ", a np. J. Wisniewski ocenial ja, pod wzgl�dem wartosci 
wytw6rczosci na 25,2% '"· Wydaje si<,, ze blizszy prawdy byl ten ostatni, 
gdyz szczeg6lowe badania c:lla 1930 r. okreslaly udzial karteli w produkcji 
na rynek wewn�trzny na 36,70/o "· 

Jak z tego widac, o ile da 1923 r. zrzeszenia monopolowe odgrywaly 
w zyciu gospodarczym kraju minimalna, rol�, to sytuacja zasadniczo zmie
nila sit, po 1926 r. Wynikalo to z kilku przyczyn "· Po pierwsze - karte
lizacja byla procesem og6lnoswiatowym, zapocza,tkowanym w bardziej 
rozwini<,tych krajach znacznie wczesniej niz w Polsee, i stanowi!a prawi
dlowosc dziejowa,, kt6ra nie mogla omina,c naszego kraju. Po drugie -
- ku kartelizacji pchaly interesy wielkich producent6w. Mogli oni bowiem 
dzit,ki utworzeniu kartelu podporza,dkowac sobie mniejsze przedsi�bior
stwa, gdyz rola poszczegölnych uczestnik6w zrzeszenia monopolistycznego 
zalezala g!6wnie ad posiadanych kapital6w. W kartelu duze zaklady ma
joryzowaly wi�c mniejsze, narzucaja,c im dogodm1 dla siebie polityk<,. Po 
trzecie - w warunkach polskich kartelizacja powodowala przyspieszenie 
unifikacji gospodarczej ziem naleia,cych poprzednio da r6inych zabor6w. 
Po czwarte - ku organizacji zrzeszen monopolistycznych pchala przedsi<,
biorc6w sytuacja na rynkach zagranicznych. Tylko bowiem duzy eksporter 
m6gl podolac ci�zarom walki konkurencyjnej na rynkach swiatowych oraz 
ci�zarom dlugotrwalego wywozu po cenach dumpingowych. Sta,d m. in. 
kartelizacja popierana byla przez rza,d 93• 

Nie jest jednak prawd,i, ze rza,d zawsze i we wszystkim ulegal karte
lom. W wielu . wypadkach popieral je, szczeg6lnie gdy liczyl na wzrost 
eksportu. W6wczas akceptowal polityk<, rodwyzek cen na rynku wewnt,
trznym, aby umoi1iwic koncernom ekspansj� na rynki obce. Np. w�giel 
kamienny gruby kosztowal w 1929 r. w kraju 38,l zl za t, a w eksporcie 
27,7 zl, odpowiednio cukier 141,4 i 44,8 zl za q, benzyna 76,4 i 39,8 zl 
za q "· Oczywiscie jest sprawa, otwart&, czy taka polityka byla sluszna, 
gdyz wysokie ceny krajowe zmniejszaly popyt na rynku krajowym. Przy 
tym ceny wewn<,trzne byly ustalane tak, aby nie tylko wyr6wnywac 

e11 z i e 1 e n i e w s k i, op. cit., s .  60. Zob. H. K o r o w i c z, 0 koncentracj� kapi

talu. w Polsee. Odczyt wygloszony w PTE we Lwowie w dn. 5 XI 1929, s. 5. 

110 J. W i.Sn iewski, Anati.rn wskainika cen hurtowych (Ko niunk tura Gospo
darcza, 1931, s. 117). 

u M. K a I eck i, Udzial karteli w dzialalnoSci przemyslowej na rynku. polskim 

(Prace IBKGiC, 1933, t. II, z. 3, s. 4). 

112 Szeroko problem ten om6wil R. Bat t a g 1 i a, Zagadnienie kartelizacji w Pol

see. Ceny a kartete, Warsz awa 1933. 
113 Zob. np. W. P a  c z k o w s k i, Organizacja polskiego przemyslu w�glowego, 

Poznar'l 1931; W. Starke I, Syndykaty w przemySle naftowym dawnie1 i d?.iS 

(Pi�c lat..., t. I, s. 325-340). 

u A. Ivan k a, Zagadniente kartelizacji w Polsee (Pi�C lat ... , t, II
1 

s. 379). 
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ewentualne straty na eksporcle, ale kryly w sobie powazne zyski dzi�ki 
monopolizacji rynku. 

W szeregu jednak wypadk6w rz11d przeciwstawial si� nadmiernym 
apetytom zmonopolizowanych wytw6rc6w. Gl6wnie dotyczylo to podwyzek 
cen krajowych, na kt6re nie zawsze wladze si� godzily ", grozilo to bo
wiem dezorganizacj11 rynku wewn�trznego i trudnosciami budzetowymi. 
Wykorzystywal w6wczas rozmaite metotly nacisku, aby zmusic wytw6r
c6w do utrzymania dotychczasowego poziomu cen. Rz11d dysponowal 

wieloma instrumentami oddzialywania na przemysl - m6gl w wypadku 
wzrostu cen na rynku wewn�trznym zagrozic obnizk11 cel wwozowych, eo 
spowodowaloby naplyw tariszych wyrob6w zagranicznych, m6gl odm6wic 
lokowania swych zam6wieri, wprowadzic restrykcje kredytowe ze strony 
bank6w paristwowych itp. W niekt6rych wypadkach interwencje rz11du 
zmusily kartele do cofni�cia juz dokonanych podwyzek. W wi�kszosci 

jednak wypadk6w rz11d nie ingerowal w polityk� karteli. Cz�sto kartele 
„okupywaly si�" paristwu stosuj11c nizsze ceny na artykuly zbywane 
rz11dowi (np. w�giel dla kolei), a w zamian uzyskiwaly zgod� na swobodne 
regulowanie warunk6w zbyiu na rynku. 

W kazdym razie - niezaleznie od d11zeri rz11du do stabilizacji cen -
w latach 1926-1929 mozna bylo obserwowac wyrainy wzrost cen arty
kul6w skartelizowanych, znacznie szybszy niz innych artykulciw. Np. 
w latach 1928--1929 ceny surowc6w i p61fabrykat6w przemyslowych 
spadly o 30/o, a r6wnoczesnie skartelizowanych wzrosly o 8% 96. Oznaczalo 
to, ze kartele wyzyskiwaly sw11 monopolistyczn11 pozycj� do wysrubowy
wania dochod6w. 

Rz11d, aby nie zostawiac przemyslowcom calkowicie wolnej r�ki w spra
wach gospodarczych, musial dysponowac aparatem zajmuj11cym si� bada
niem sytuacji rynkowej. W tym celu w 1926 r. pod naciskiem lewicy 
spolecznej powolal Komisj� Ankietowq Badania Warunk6w i Koszt6w 
Produkcji oraz Wymiany 97, Komisja ta jednorazowo zbadala sytuacj� we 

wszystkich podstawowych dzialach przemyslu. Nast�pnie w 1928 r. rz11d 
utworzyl Instytut Badania Koniunktur Gospodarczych i Cen pod kie-

11s Zob. np. J. Ig n as z e w s ki, W imi� prawdy. Polityka cen ielaza w pierw

szym dziesit:cioleciu dzialainoSci Syndykatu Polskich Hut 2elaznych, Katowi ce 

1935; ,,Przemysl i Handel", 1927, s. 656, 
96 Maly rocznik statystyczny, 1935, s. 145. Znacz nie sz czegölowsze i nfor macje na 

ten temat zob. W i Sn i e w s k i, op cit., s. 117-118. 
97 0 dzialal noSci Komisji zob.: W. J as t r z � b s k i, Zadania i metody pracy 

Komisji Ankietowej, Warszawa 1927; t e n Z e, Komisja Ankietowa (Zagadnienia 
gospodarcze Polski wsp6kzes nej, Warszawa 1928, s. 53-73); R y c h I i 1'1 s k i ,  Marno
trawstwo ... , s. 1-13; B. R z e p eck i, Komisja Ankietowa badania wanmk6w 
kosztOw produkcji oraz wymiany, Warszawa 1927. 
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rownictwem Edwarda Lipinskiego ••. Zar6wno Komisja Ankietowa, jak 
i Instytut Koniunktur tylko cz�sciowo by!y w stanie wykonywac swe 
zadania. Przedsi�biorcy prywatni z reguly unikaii udzielania prawdzi
wych informacji o sytuacji ekonomicznej przedsi�biorstw. 

W powojennej literaturze polskiej procesy monopolizacji przedstawiane 
by!y w sposob bardzo uproszczony 99. Akcentowano w nich tylko jedmi 
stron� kartelizacji - dqzenie do wzrostu zysk6w poprzez srubowanie cen. 
Ale zrzeszenia monopolistyczne, aby osiqgnqc ten cel, musialy d'!iyc m. in. 
do polepszenia organizacji produkcji, specjalizacji zak!ad6w, obnizania 
koszt6w wlasnych i kosztciw handlowych, do udzia!u w walce o obce 
rynki itp., a wi�c obiektywnie mogly spelniac nie tylko funkcje negatyw
ne, ale i pozytywne. Cz�sto nie dostrzega si,: tych wszystkich problemciw 
i bardzo zuboza przedstawienie roli karteli w zyciu gospodarczym kraju. 
Piszqc o kartelizacji trzeba wi,:c widziec zar6wno jej strony ujemne. 
jak i dodatnie, a w kazdym razie pami,:tac, ze Polska rozwijajqc si� jako 
panstwo kapitalistyczne musia!a - tak jak wszystkie inne kraje - isc 
w kierunku monopolizacji wytwcirczosci. W warunkach, gdy monopol 
stawa! si� we wszystkich wysoko rozwini�tych krajach dominujqq form'! 
organizacji wytw6rczosci, wstrzymywanie ich rozwoju w Polsee musialoby 
stanowic hamulec dla rozwoju gospodarki krajowej. Tak wyglqda!a rze
czywistosc. 

Inna rzecz, Ze powstawanie karteli samo przez si� nie musialo oznaczaC 

post�pu gospodarczego. Wiekszosc bowiem z nich starala si� nie zwi,:kszac, 
lecz ograniczac produkcj,:, nie dqzyla do potanienia koszt6w, ale do srubo
wania cen, nie wprowadza!a lepszej organizacji pracy, natomiast jeszcze 
bardziej intensyfikowala wysi!ek robotnika. R6wnoczesnie jednak nie
kt6re kartele w swej walce o zyski rozwijaly, unowoczesnialy i potania!y 
produkcj�. Ich liczba w Polsee, wobec zaleznosci wi�kszosci karteli od 
zagranicy, byla raczej mala. Na og6! kapital obcy nie byl zainteresowany 
dlugofalowym rozwojem naszej gospodarki. Cz,:sto tez kartele wykorzysty
waly uzaleznienie gospodarcz� dla presji politycznej lub osiqgania niczym 
nie usprawiedliwionych korzysci ekonomicznych 100. Co niemniej wazne, 
w Polsee brak bylo ustawodawstwa regulujqcego sprawy karteli 101• St,id 
mog!y one prowadzic dowoln'l, nie kontrolowan'l dzialalnosc skierowan'l 
przeciwko interesom konsument6w i innych producent6w. 

98 DURP, 1928, nr 17, poz. 144. Organem In stytutu byl miesi�cznik „Koniun ktura 
Gospodarcza". 

H Przyklad6w nie podajemy, gdyZ dotyczy to wla§ciwie wszystkich opracowali.. 
100 Zob. np. L. Ca r o, KarteZe w obr�bie paiistwa i mi�dzypaiistwowe, Warsza

wa 1930 (odbitka z Pamü:tnika I Zj azdu Ekono mist6w Polsldch, s. 4-8); F. Zweig, 
Kartelizacja przemyslu polskiego, Krak6w 1929, s. 20. 

101 Zob. np. M, Fr y d e1 Ustawa kartelowa, Warszawa 1933, s. 1. 
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Przemysl polski zainteresowany w eksporcie bral udzial w porozu
mieniach mi<;dzynarodowych, kt6rych celem byl podzial kwot eksporto
wych, ustalanie cen, rynk6w zbytu itp. M. in. uczestniczyl w porozumieniu 
przemyslu :i:elaznego Polski, Austrii, W�gier i Czechoslowacji � wzajemnej 
ochronie swych rynk6w wewn�trznych; w porozumieniu stalowni; Syndy
kat Polski eh Walcowni Rur nalezal od J 928 r. do Mi�dzynarodowego 
Syndykatu Rur; przemysl cementowy bral udzial w mi�dzynarodowym 
porozumieniu o podziale rynk6w litewskiego i lotewskiego. Poza tym 
Polska w 1929 r. nalezala do mi�dzynarodowych zrzeszen producent6w: 
karbidu, kleju, superfosfatu, cynku, naczyr\ emaliowanych, lampek elek
trycznych, siatek do zar6wek, garbarni oraz produktow wP,glo-pochod
nych 102. 

Wskutek niskiej produkcji rola Polski w kartelach mi�dzynarodowych 
byla raczej skromna, chociaz nale:i:elismy do stosunkowo du:i:ej liczby 
porozumien - wyprzedzaly nas tylko Niemcy, Francja, Anglia, Szwajcaria, 
Belgia, Austria i Szwecja '"'· Oznaczalo to, :i:e pod wzgl�dem procesu 
kartelizacji Polska szybko doszla do czo!6wki swiatowej. Tez� t� potwier
dzil te:i: wybitny znawca problematyki kartelowej prof. Tschierschky, 
kt6ry pisal: ,, W kaidym 1-azie nale:i:y silnie podkreslic, :i:e nie ma chyba 
drugiego kraju, w kt6rym kartelizacja po wojnie tak si� rozwin�la, jak 
w Polsee" 10,. 

Dzis jeszcze nie spos6b dac jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, 
dlaczego tak si� stalo i czy w warunkach Polski lat 1926-1929 karteliza
cja og6lnie bior&c odegrala rol� pozytywm\, czy te:i: negatywnq. W tym 
celu potrzebne by byly badania monograficzne, kt6re nie zostaly jednak 
jeszcze nawet .podj�te. Bez takich bada1: pr6ba oceny roli monopolizacji 
bylaby czysto spekulatywna i nie posiadala wartosci naukowej. Na pewno 
negatywnym zjawiskiem bylo srubowanie cen, ale r6wnoczesnie celowym 
popieranie eksportu, poprawa systemu organizacji pracy, specjalizacja 
przedsi�biorstw, lepsza organizacja zbytu itp. 

Obok porozumien kartelowych powazn,- rol� w organizacji przemyslu 
odgrywaly porozumienia zawodowe grupuj,ice wytw6rc6w jednej branzy. 

102 H. G 1 i w i c, Mi�dzynarodowe porozumienia producent6w, Warszawa 1930, 

s. 93; t e n z e, Kartelizacja mif;dzynarodou,a (PamiE:tnik I Zjazdu Ekonomist6w 

Polskich odbytego w Poznaniu w dn. 24-26 V 1929 r., Warszawa 1930, s. 210); 

Bat t a g I i a, Panstwo ... , s. 144--145; L. Fa 1 t, PoLskie produkty W(glopochodne 
jako obiekt mi�dzynarodowej lcartelizacji (Przeglqd Gospodarczy, 1929, s. 624-628'f. 

10s G l i w i c, Mi�dzynarodowe porozumienio ... , s. 92. 
104 Etude sur le 1·€gime des Ententes indu.strieltes pr€paree pou.r le Comit€ 

economique Societe des NationJ, Geneve 1930, s. 87. Pod tq opini.1 podpisywali siE: 
i polscy ekonomiSci. Zob. np. S. D z i e w u l s k i, Zagadnienie kartelizncji w Polsee, 

Poznail 1933. 
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Zwiqzki branzowe l<1czyly si� w zwü1zki regionalne i og6lnopolskie '°5• 
Wsr6d tych ostatnich decyduj<1c& rol� odgrywal Centralny Zwi,izek Pol
skiego Przemyslu, G6rnictwa, Handlu i Finans6w (tzw. ,,Lewiatan"), kt6ry 
reprezentowal interesy przemyslu wobec rz,idu. Niezaleznie od niego dzia
lal odr�bny G6rnosl,iski Zwia,zek Przemyslowc6w G6rniczo-Hutniczych 
reprezentuj,icy interesy przP,myslu ci�zkiego G6rnego S!a,ska 106. 

ENTWICKLUNGSTENDENZEN IN DhR POLNISCHEN INDLSTRIE 

IN DEN .MHREN 1927-1929 

Nach der Krise, die durch die Inflation hervorgerufen worden war, begann in 
Polen seit 1926 ein erneuter Aufschwung der wirtschaftlichen Konjunktur. In dieser 
Zeit kam es zur starken Entwicklung der Industrieproduktion. Die Entwicklung 
stützte sich vor allem auf den wachsenden Bedarf an Waren auf dem Binnenmarkt. 
Der wachserlden Industrieproduktion folgte eine immer stärkere Kartellierung, die 

sowhl die Schwer-, als auch die Kleinindustrie umfasste. Es wuchs auch die 
Anzahl der internationalen Kartelle, an denen sich polnische Firmen beteiligten. 
Entgegen die in der Literatur öfters vertretenen Auffassungen stand die Entwicklung 
der Industrieproduktion und auch die fortschreitende Kartellierung in gar keinem 
Kausalzusammenhang mit dem Regierungsantritt J. Pilsudskis nach dem Staats
streich vom Mai 1926. Die Wirtschaftspolitik des Pilsudski-Lagers wies keine we
sentlichen Abweichungen von den Bemühungen der vorangegangenen Regierungs

kabinetten auf. Die Konjunktur in der Industrie und der Kartellierungsprozess in 
Polen wurden durch analoge Prozesse in der Weltwirtschaft verursacht. 

Der Verfasser stellte sich die Aufgabe, diese These zu entwickeln und zu be

gründen. 

165 Szerzej zob. B. K l a p  k o w s k i, Stowarzyszenia przedsif:biorc6w w Potsce 

Odrodzonej (Bilans ... , t. II, s. 449---478). 
10, F. Bi a l y, G6rn0Slqski Zwi.qzek Przemyslowc6w G6rniczo-Hut.niczyc.h 1914-

1932, Wroclaw 1967. 




