
ZDEmK KONECNY 

UMOWA HANDLOWA MIF;DZY POLSK.l\ 

I CZECHOSLOWACJ.l\ Z 1925 ROKU 

Polska i czechoslowacka historiografia marksistowska nie poswiE:caly 
dotychczas wiE:kszej uwagi problemom wic1zc1cym siE: z rokowaniami bur
zuazyjnych rzqd6w przedmonachijskiej Republiki Czechoslowackiej i Pol
ski w sprawie wzaj emnych stosunk6w gospodarczych. Tymczasem roko
wania te wywolaly powazne echo, rzecz jasna, przede wszystkim w kolach 
przemyslowych obu panstw. W nowo uporzqdkowanym zespole olomuniec
kiej Izby Handlowej i Rzemieslniczej, przechowywanym w Archiwum 
Pans.twowym w J anowicach kolo Rymarzorwa, udalo . mi si� niedawno 
odszukac nowe i dotychczas nieznane dokumenty, ikt6re w powaz
nym stopniu mogq byc pomocne przy ocenie rokowan gospodarczych 
mi<::dzy izbami rzemieslniczymi i dzialaczami rzc1dowymi Czechoslowacji 
i Polski, jak tez i wielu waznych szczeg616w zwic1zanych z umowq han
dlowq z 1925 r. W tym miejscu pragn<:: podzi�kowac prawwnikom Archi
wum Panstworwego w J anoiwicach ,za niezwyklq uczynnosc okazanc1 mi 
podczas �oich badan 1. 

Polscy i czechoslowaccy producenci, handlowcy i politycy byli po
waznie zainteresowani w zawarciu mi�dzypanstwowej umowy handlo
wej. W stopniu szczeg6lnie. silnym dqzyla do tego bardziej rozwini�ta 

' przemyslowo Czechoslowacja. Swiadectwem wzajemnego zainteresowa
nia stosunkami gospodarczymi byla juz pierwsza umowa handlowa z 20 
IX 1921 r., nigdy jednak nie ratyfikowana 2• Ta najwi�ksza przeszkoda 

1 Artykul zostal napisany przed paru laty. Obecnie dzieje stosunk6w polsko
-czechoslowackich Set juz lepiej zbadane, gl6wnie jednak z politycznego, a nie 
gospodarczego punktu widzenia. Zr6dla do niniejszego studium znajdujq si� obec
nie w Archiwum PaMtwowym w Olomuncu, dokctd zostaly przeniesione z bylej 
filii w Janowicach. Dla zespolu Izhy Handlowej i Rzemieslniczej Olomuniec b�
dziemy uzywac skr6tu OZK Olomouc. 

2 „Zahranicni politika", nr 20, 24 XI 1921, s. 468. 
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w stosunkach handlowych mi�dzy Czechoslowacjq a Pol1skc1 zostala usu
ni�ta dopiero w rezultacie nowej umowy handlowej z 1925 r. Nie ozna
czalo to wcale, ze handel mi�dzy Czechoslowacjq a Polskc1 w pierwszych 
latach niepodleglosci w og6le nie istnial. Ostatecznie nawet ,przed wojnq 
polsko-czeski szlak handlowy nie byl pusty; wr�cz odwrotnie, panowalo 
na nim wi�k.sze ozywienie niz w pierwszych latach po wojnie swiato
wej. Na pieTwszym miejscu znajdowala si� wtedy Galicja. Sprowadzala 
ona najwi�cej pTodukt6w z ziem czeskich, p001iewaz- wraz z nimi znaj
dowala si� w ramach jednego obszaru celnego. Ziemie czeskie zaopatry
waly Galicj� gl6wnie w artykuly tekstylne (szczeg6lnie welniane i ba
welniane) i konfekcj�, a nast�pnie coraz cz�sciej dostarczaly jej maszyn 
i produkt6w przemyslu nietalowego. Z Galicji plyn�ly na ziemie czeskie 
nafta i artykuly rolnicze. Pod kazdym wzgl�dem byl to wi�c handel 
korzystny dla burzuazyjnych przedsi�bior.c6w ziem czeskich. Kontakty 
z pozostalymi ziemiami polskimi byly przed wojnc1 swiat,owc1 minimalne 
i raczej przypadkowe a. 

W pierwszych latach po wojnie swiatowej nowe granice celne spara
lizow.aly w pewnym stopniu handel z Galicjq. Wymiana towarowa z Pol
skq byla jednak powazna. Bur.zuazja czechoslowacka wyzyskala w pelni 
sytuacj� Polski w pierwszych dw6ch latach po wojnie imperialistycznej, 
kiedy przemysl polski prawie nie funkcjonowal, a zrujnowany kraj byl 
w powaznym stopniu zalezny od importu takze z sc1-siedniej Czechoslo
wacji. Bur.zuazja polska byla zmuszona pozostawic otwarte drzwi dla 
towaröw zagranicznych i nie mogla myslec o jakiejkolwiek konkurencji. 
Z tego to wzgl�du 6wczesne polskie cla importowe byly bardzo umiarko
wane. Pro�ucenci czechoslowaccy potrafili wykorzystac sprzyjajc1cc1 im 
sytuacj� takze w. latach p6zniejszych, kiedy handel polski preferowal 
doskonale, jakosciowo znacznie lepsze od polskich towary -czechoslo-
wackie 4

• 

Staty.styka handlu zagranicznego wskazywala jednak, .ze röwniez 
i Polska byla powaznie zainteresowana w wymianie towarowej z Cze
choslowacjq. Oba panstwa uzupelnialy si� wzajemnie, aczkolwiek bur
zuazj a czechoslowacka odnosila wi�ksze korzysci ze stosunk6w handlo
wych. Polska eksportowala gl6wnie produlkty ro1ne i :surorwce rprzemy
slowe, Czechoslorwacja - gotowe wyroby przemy.slowe i rolnicze. Bez
posrednio po wojnie swiatowej przemysl czechoslowacki nie znajdowal 
w Polsee powazniejszego konkurenta prawie w zadnej gal�zi: rodzima 
produkcja polska tnajdowala si� dopiero w .poczc1tkowym stadium swe
go rozwoju. 

3 OZK Olomouc, k. 1940, cj. 7279. 
4 ,Lidove noviny", 21 III 19-20. 
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0 imparcie i eksparcie tawar6w mi�zy Czechoslowacjq i Palskij 
w latach 1920-1924 najlepiej i najdokladniej pawiedziec mogq liczby: s 

Rok Import Eksport 
Czechoslowacji z Polski Czechoslowacji do Polski 

1920 1 060 976 q 1 762 940 q 
1921 1 444 062 q 3 596 853 q 
1922 2 208 787 q 2 139 477 q 
1923 8 749 646 q 2 579 127q 
1924 (do 30 IX) 5 757 589 q 2197 476 q 

Warto uswiadomic sobie nie tylko wag�, ale i cen� (w kornnaich czeskich) 
tych t,awar6w: 

1920 
1921 
1922 
1923 

Rok 

1924 (do 30 IX) 

Import 
Czecha.sl·owacji z Polski 

399 459 8fi4 
383 727 856 
3,24 336 989 
376 429 027 
453 430 346 

Eksport 
Czechoslowacji do Polski 

1425 438 571 
1424 060 979 
604 852 104 
358 479 128 
364 630 291 

Oba wskazniki _: waga i cena - pozwalajq na istotne kankluzje. Za 
impartowane z Czechoslowacji towary (gl6wnie gotowe produkty) Pola-

. cy musieli droga zapladc, gdy natomiast surowce importowane z Polski 
byly dla burzuazji czechoslowackiej stosunkowo tänie 6

• Dlatego tez han
del Czechoslowacji z Polskq w latach 1920-1922 byl nader aktywny, 
chociaz ekspart do Polski powaznie spadal. Spadek eksportu czechoslo
wackiego da Polski byl nie tY.lko ·absolutny, leez rowniez wzgl�dny. Je
zeli w 1920 r. eksport Czechoslowacji da Polsk� stanowil 5·0/o eksportu 
og6lne,go, to w 1923 r. stanowil jedyni.e 2,850/o; spadek wynosil wi�c az 
50°/o. 

Statystyka polskiego handlu zagraniez'nego w 1923 r. w1skazuje na po-

5 OZK Olomouc, k. 1581; ,,Zahranicni politika", 5 VIII 1920, s. 378. 
6 Tamze. Fakt ten ilustruje najlepiej przeci�tna wartosc (w kqronach czes

kich) tony .towaröw eksportowanych i importowanych do Czechoslowacji: 

Rok 

1920 

1921 

1922 

1923 

Eksport . j Import 

80 856 37 656 
38 882 26 508 
28 396 14 742 
13 948 4 306 
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wazny w nim udzial Czechoslowacji. Wskazuje na to tabela (dane w zlo
tych frankach) 7: 

Kraj Eksport do Polski Kraj Import z Polski 

Niemcy 486 996 000 Niemcy 604 624 000 

USA 171 319 000 Rumunia 136 067 000 

Austria 96 914 000 Austria 110 949 000 

Anglia 90 530 000 Anglia 70 043 000 

Czechoslowacja 53 705 000 Czechoslowacj a 57 507 000 

Francja 43 955 000 Francja 24 662 000 

Wlochy 27 731 000 Dania 24 2152 000 

Belgia 15 259 000 ZSRR 22 576 000 

Szwajcaria 12 646 000 W�gry 19 113 000 

Indie 12 538 000 Holandia 13 067 000 

W�gry 6 306 000 Szwajcaria 9 'f15 000 

Rumunia 5 916 000 Japonia 9 673 000 

Szwecja 5 915 000 USA 6 918 000 

W obrotach towarowych z Po1Skq - w obliczu silnej konikurencji 
mi�zynarodowej - Czechoslowacja zaj�la wi�c piqte miejsce. Nie zaspo
koilo to jednak burzuazji czechoslowac'kiej, kt6ra dqzyla do bardziej in
tensywnego i skutecznego przenikni�cia na rynki polskie. 

W 1923 r. Czechoslowacja eksportowala do Polski: zelazo i artykuly 
zelazne za 83 392 000 koron (w tym sur6wka lana - 12 091 000, zelazo 
i stal walcowane lub · ciqgni�te - 15 166 000); baweln�, przedz� bawelnia
nq i tkaniny za 52 602 000 koron; .sk6r� i artykuly sk6rzane za 48 745 000 
koron; drewno, w�giel i torf za 42 302 000 koron (w tym koks -
22 402 000, w�gie1 kamienny - 1 880 000, drewno - 17 415 000); maszyny 
i r6.z:norodne instrumenty za 20 794 000 koron; szklo i artykuly szklane za 
6 159 000 koron; artykuly gumowe, hlej i ?ywic� ·za 5 223 000 koron; 
metale pospolite za 5 013 000 koron; pojazdy mechaniczne za 3 634 000 
koron (gl6wnie samochody, za 2 900 000) i wreszcie konfekcj� za 3 488 000 
koron. Indeks eksportu czec.hoslowackiego do Polski potwierdza konsta
towanq juz prawd�, ze Czechoslowacja wywozila do Pols1ki prawie wy
l�cznie produkty ·gotorwe 8, a Polska do C-z·echo1slowacji surowce i arty
kuly rolnicze. Czolowe miejsce w eksporcie polskim do Czechoslowacji 
zajmowal w�giel kamienny. W 1923 r. Polska dostarczyla go za 
152 428 000 koron. Prawie jednakowo wazny byl tak:ze import olej6w 
mineralnych (za 106 826 000 koron). Metali pospolitych importowano juz 

7 OZK Olomouc, k. 1581, Propozycje OZK 01omouc do.tyczqce um0iwy o-ze
choslowacko-polskiej. 

8 Tamze, k. 1543, cj. 8'963, 5'284, k. 1556, Sprawo21dani1e Minisiterrstwa Spll'1aw Zla

grainiczinych opublikowane przez Panstwowy Urzctd Statystyczny, s·eria 3. 
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tylko za 26 176 000 koron; lnu, konopi i juty za 13 376 000 koron; drewna 
za 11 060 000 koron; bydla za 8 329 000 koron; produkt6w zwierz�cych za 
6 914 000 koron; owoc6w i jarzyn za 4 887 000 koron; tluszcz6w za 
4 987 000 koron (najwi�cej parafiny); gumy, kleju i zywicy za 5 878 000 
koron (najwi�cej terpentyny i olej6w terpentynowych); chemikali6w 
za 8 253 000 koron. 

Przedstawiony poziom importu i eksportu mi�dzy Polskq a Czechoslo
wacjq utrzymal si� do 1925 r. Stosunki handlowe byly wi�c ozywione, 
ale ich og6lna tendencja nie byla korzystna ani dla Czechoslowacji, ani 
dla burzuazji polskiej. Zwlaszcza bardziej rozwini�ty przemysl czecho
slowacki w drodze do P.olski spotykal si� z powaznymi przeszkodami. 
Najwazniejszq .przyczynq hamujqcq handel czechoslowacki z Polskq do 
1925 r. byl brak umowy handlowej (umowa z 1921 r. nigdy nie zostala 
ratyfikowana), a ponadto inflacyjna polityka rzqdu polskiego, gwaltowny 
wzrost wartosci korony czechoslowackiej, systematycznie wzrastajqce 
polskie stawki celne oraz liczne zakazy importowe i eksportowe. 

Zdawac si� moglo, ze zahamowanie inflacji w Polsee na poczqtku 
1924 r. oraz wprorwadzenie nowej waluty polskiej (28 IV 1924 r.) wy
tworzq niezwykle korzystne warunki gospodarcze dla importu obcych 

· towar6w do Polski 9• Burfoazja czechoslowacka liczyla na wzrastajqce
na rynkach polskich ceny, przewyzszajqce poziom swiatowy, spekulo
wala na ci�zkim kryzysie gospodarczym w przemysle polskim, kt6ry
unieruchomil wiele fabryk, a w wielu doprowadzil ·do zmniejszenia pTo
dukcji. J ednakze przed obcym importem do Polski, w tym takze cz2eho-,
slowackim, wyrastala nowa, powazna przeszkoda: wysokie, cz�iSto wr�cz
prohibicyjne cla. W obronie przed importami obcych towar6w Polsee
nie pozostawalo nie innego, jak uciec si� do zmiany taryfy celnej. Nowa
taryfa z 28 VI 1924 r. wzmocnila obronny charaikter polskiej polityki.
W stosunku do jednej trzeciej pozycji importu cla zostaly powaznie
zwi�kszone. Dotyczylo to gotowych produkt6w. Z drugiej strony w sto-

. sunku do jednej trzeciej pozycji, reprezentujqcych surowce i p6lfabry
katy, cla zostaly obnizone. W sumie jednak polskie stawki celne kilka
krotnie ;przewyzszaly stawtki czechosl6wackie, uruernozliwiajqc w ten
spos6b powazniejszy rozw6j handlu zagranicznego mü�dzy oiboma kraja
mi. Niemoznosc utrzymania wysokich cel uznal ostatecznie ·sam rzqd
polsiki i w drugiej polowie 1924 r. zgodzil si� kilkakrotnie na ich obni
zenie.

Przedsi�biorcy i handlowcy czechoslowaccy, przed kt6rymi z kaz
dym dniem „sprzyjajqcej" sytuacji gospodarczej w Polsee uciekaly w re-

9 Tamze, k. 1556, Roczne sprawozdania Ministerstwa Spraw Zagranicznych, 
nr 134. 
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zultacie niesprzyjajqcych warunk6w celnych potoki zlota, byli szczeg61-
nie zaniepokojeni. Czuli si� oni tym bardziej uposledzeni, gdyz Polska 
zawarla umowy handlowe z innymi panstwami, obnizajqc im stawki 
celne, eo oczywiscie utrudnialo sytuacj� Czechoslowacji jako konkuren
ta i zainteresowanego w polskich rynkach 10. Tak np. P.olska obnizyla 
Fr:ancji (z kt6rq zawarla umow� handlowq 6 II 1922 r.) stawki celne 
w wielu wypadkach az o 50'0/o. Obnizka dotyczyla zwlaszcza niekt6rych 
gatunk6w sera, garbowanych sk6r, r�kawiczek, wyrob6w z drzewa, 
mydla, . maszyn, pojazd6w mechanicznych, towar6w tekstylnych i kon
fekcji. W spisie tym byly wi�c i takie towary, w kt6rych zwi�kszonym 
eksporcie do Polski Czechoslowacja byla szczeg6lnie zainteresowana. 
Potwierdzaly to slowa samych przedsi�biorc6w czechoslowackich: ,,Izby 
przywiqzujq szczeg6lm1 wag� do tego, aby podpisanie umowy i udziele
nie klauzuli najwyzs�ego uprzywilejowania nastqpilo jak najpr�dzej. 
W przeciwnym wypadku, jezeli rokowania handlowe przecüignq si� na 
dluzszy okres, sprzyjajqcq kontunkt.ur� na rynkach polskich wyzyska 
jednostronnie przemy,sl konkurencyj'ny panistw obcych". Czechoslowaccy 
przemy'.slowcy i handlowcy nie chcieli si� sp6znic i stracic o'kazj� pomno
zenia swych bogactw 11. 

Z podobnych ulg, ale nie w jednakowym zakres·e, korzystaly w Pol
see Austria, Ainglia, Belgia, Dania, Wlochy, Jugoslawia, Rumunia) 

Szwajcaria, TurcJa i Islandia. Przemysl czechoslowacki utrzymywal czo
lowe miejsce na zagranicznych rynkach Polski wylqcznie dzi�ki dojrza
losci i jakosci swej produkcji. Zwloka w rokowaniach polsko-czechoslo
wackich, spychajqca Czechoslowacj� poza wiele innych kraj6w, byla 
z pewnosciq nast�pstwem wasni politycznych o hiekt6re terytoria slq
skie, zwlaszcza o Slqsk Cieszynski. Reakcyjny rzqd polski dzialal na prze
k6r rachubom gospodarczym nie mniej reakcyjnej burzuazji czechoslo·
wackiej 12. 

Opr6cz postulat6w celno-taryfowych przemysl czechoslowacki formu
lowal r6wniez postulaty dotyczqce licznych zctkaz6w eksportowych wpro
wadzonych 30 VI 1920 r. przez polskie Ministerstwo Handlu zgodnie 
z politykq Ministerstwa Spraw Zagranicznych. 19 IX 1924 r. zaruidzenie 
to zostalo zniesione, ale nadal pozostal w mocy zakaz eksportu surowych 
olej6w mineralnych i jajek. Najbardziej dotkliwy byl dla Czechoslo
wacji zakaz eksportu olej6w mineralnych, poniewaz przed pierwszq woi
nq swiatowq czechoslowackie, zwlaszcza morawskie i slqskie, rafinerie 
olej6w mineralnych przerabialy naft� galicyjiskq. Syt iacja po wojnie po-

10 „Lidove noviny", 7 IV 1922. 
11 OZK Olomouc, k. 1863, cj. 30026-24. 
12 „Zahranicni politika", 1925, nr 1. 
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waznie si� zmienila: Zdolnosc produkcyjna rafinerii czechoslowackich 
przez wiele lat pozostawala nie · wyzyskana tylko dlatego, ze wyschlo 
zr6dlo polskiej (galicyjskiej) nafty. Nie mozemy si� wi�c dziwic relacji 
olomunieckiej Izby Handlowej i Rzemieslniczej: 13 „Zywotnym problemem 
czechoslowackiego przemyslu olej6w mineralnych jest odwolanie przez 
Polsk� zakazu ich eksportu. Izby domagajq si�, aby podczas rokowari 
w sprawie umowy handlowej nasi przedstawiciele energieznie wskazy
wali na slusznosc tego postulatu". 

Burzuazja czechoslowacka nie zdawala si� jedynie na ma'nifestacyjne 
delklaracje, lecz aktywnie zabiegala o zabezpieczenie swych interes6w. 
Byla ona dostatecznie silina i drapiezna, aby wystqpic pod adresem Polski 
z okreslonymi zqdaniami. PrzedsiE;biorcy czechoslowaccy przygotowywa
li si� nawet do wstrzymania importu p6lfabrykat6w olej6w mineralnych 
z Polski i nastawienia swych fabryk na dow6z z Ameryki, Rosji i Iranu. 
Rzqd polski mial ustqpic pod tym naciskiem; sytuacj� wyjasnila zawar
ta wkr6tce umowa handlowa. W przeciwienstwie do zakaz6w eksporto
wych zakazy importowe nie niepokoily przemyslu czechoslowackiego, 
gdyz dotyczyly - z .punktu widzenia mozliwosci i dqzen czechoslowac
kiego handlu ·zagraniczne·go - j edynie „drugorz�dnych" artykul6w. 
Przed zawarciem czec�oslowacko-polskiej umowy handlowej zakazowi 
importu podlegaly: czekolada, kompoty, marmolada, soki owocowe, 
wina, ostrygi, homary, sztuczne srodki slodzqce, artykuly kosmetycz
ne i perfumeryjne. 

Przemyslowcy i handlowcy czechoslowaccy oponowali ta'kze ,prze
ciwko oplatom dodatkowym za eksportowane do Polski towary. Cho
dzilo tu m. in. o oplaty: manipulacyjnq w wysolkosci 5rfJ/o oiplaty 
celnej, statystycznq, ag.entur celnych PKP, za zalatwienie formalnosci 
celnych w wysokosci 3°/o, oraz kolejowq za prac� fizycznq pracowni
k6w kole.jowych, wahajqcq si� w granicach 20 gr za 100 kg towaru. 
W ten spos6b indeks najwazniejszych hamulc6w eko·nomicznych inten
sywniejszego rozwoju handlu zagranicznego mi�dzy Czechoslowacjq 
i Pol.skq zostal w najog6lniejszych zarysach wyczerpany. Z punktu. 
widzenia burzuazyjnych przedsiE;biorc6w Czechoslowacji bylo wi�c rze
czq zrozumialq, iz domagali si� zawarcia pelnomoc·nej umowy han
dlowej z Polskq. Polska - kraj sc1siedni i do tego stosunköwo zacofany, 
zbyt rozbudzal a.petyt bur·zuazji czecho:slowackiej, aby mo:gla z niego 
zrezygnowac. 

Burzuazja czechoslowacka nie czekala wi�c, lecz dzialala. Na zgro
madzeniu tzw. handlowo-politycznych referent6w izb rzemieslniczych 
w Pradze 20 XII 1924 r. podj�te zostaly konkretne kroki, na razie w for-

13 OZK Olomouc, ik. 1863, cj. 30976-24, Olomuniec, 27 XII 1924.
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mie rpostulatow dotycz�cych przygotowywanej czechoslowacko-polskiej 
umowy handlowej 14

. Przedstawiciele burzuazji czechoslowackiej sta
nowczo domagali si� ra tyfikacji umowy z 1921 r. albo tez zawarcia 
nowej. R6wnoczesnie ref erenci izb handlowych i rzemieslniczych posta
nowili w Pradze, ze b�dq si� natychmiast domagac od rz�du polskiego 
obnizenia cel. Szerokie bada:nia w rej,onach dzialania wszystkich cze
choslowackich izb handlowych wyjasnily, ze w pierwszym etapie fabry

kanci i handlowcy zainteresowani byli w obnizce cel na nast�pujqce 
towary: zelazo w sztabach, blachy wszystkich asortyment6w, wyroby 
metalowe o r6znorodnym ci�zarze, przedmioty lane, artykuly zelazne 

i stalowe, ikotly i rury, wyroby. toczone i obrabiane, oleje roslinne, drob
ne sprz�ty gospodarcze i kuchenne, wyroby emaliowane, drucianki, 
noze, lopaty, rydle i m.otyki, maszyny parowe, pompy, turbiny parowe, 
plugi, organy, celuloz�, papier ·do opakowan, bibulk� papierosowq, 
materialy welnian.e, tkaniny p6lwelniane, dywainy, ikaipeliusze i czapiki, 
krochmal z kukurydzy, og6rki marynowane, namiastki kawy, piwo, mar
garyn�, sztuczne tluszcze, wapno palone i wapien, cegl� ogniotrwah1, 
pierscienie karborundowe; lic6wk�, podlogowe plyty kamienne, kafle, 
glini�ne naczynia ikuchenne, kwas mr6wczany. W stosunku do pozo
stalych towar6w miano si� domagac obnizenia cel w . drugim etapie. 
Niekt6re izby handlöwe i rzemieslnicze formulowaly specjalne postu
laty · w zwiq:zlru z· przygotowanym ukladern handlowym z Po1skq. Tak 
np. izby slowackie wskazywaly na koniecznosc obnizenia cel w pierwszej 
kolejnosci na ser liptowski i bryndz�. OlomtU1iec wysuwal pödobny 
postulat pod adresem swych slynnych twarozk6w. Przemysl slq.ski byl 

szczeg6lnie zainteres_owany w eksporcie cegly ognioodpornej, dach6wek 
do krycia strzech itd. Tak w najog6lniejszym zarysie przedstawialy 
si� nastroje w przemyslorwych kolach Czechoslowacji wobec rokowan 
handlowych z Polskq 1s.

T:rzeba podkreslic, ze nie chodzilo tu ty1ko o opinie przypadlkowo 
wybranych czy zwolanych; referent6w wyrazone na wspomnianym 
zgromadzeniu praskim, lecz o zdanie wszystkich chyba wi�tkszych 

i mniejszych przedsi�bior.stw i fabryk zainteresowanych handlem z Pol
skq. Olomuniecka Izba · Handlowa i Rzernieslnicza, jako referentka 
w ,sprawie handlu z Pnlskq, :zmrganizowala ro:zlegle badania poiglqd6w 

zainteresowanych czechoslowackich przedsi�biorstw przemyslowych. Ich 
pisma, zachowane w archiwum Izby olomunieckiej, Sq nieklamanym 

swiadectwem wielkiego zainteresowania stosunkami handlowymi z Pol-

14 Tamze. 
15 Tamze, R6znorodne postulaty (w zwiqzku z przygotowanc4 umowq z Polskci)

do .pozycji 119 czechosfowackiej taryfy celnej. 
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skq, oczywiscie na bardziej korzystnych warunkach niz istniejqce bez
posrednio po pierwszej wojnie swiatowej. 

J est rzeczq technicznie niemozliwq uwzgl�dnic odpowiedzi wszY'�t-
. kich firm na zapytanie olomunieckiej Izby Handlowej, czy i na jakich 
warunkach Sq one zainteresowane w wymianie towarowej z �olskq. 
Wskazemy wi� jedynie na odpowiedzi najwazniejsiych przedsi�biorstw, 
starajqc si� uwzgl�dnic· r6znorodne gal�zie produkcji. Nasz og6lny prze
glqd. pol.sko-czechoslowackich stosunk6w handlowych wykazal, ze na 
czolowym miejscu wsr6d eksportowanych do Polski towar6w .znajdo
walo si� zelazo, artykuly zelazne, maszyny, auta itd. Ich eksport do 
Polski posiada ugruntowanq jeiszcze przed pierwszq wojnq swiatowci 
tradycj� i kierowal si� nie tylko do Galicji, ale r6wniez do Poznan
skiego i pozostalych obszar6w Polski. W eksporcie wspomnianych to� 
war6w partycypowaly gl6wnie Morawy, Slqsk i Slowacja, z racji swe
go ipolozenia geograficznego specjalnie zainteresowane rynkami pol
skimi. 

Ze wzgl�du na wielkie zainteresowanie firm czecho1slowackich prqd 
artykul6w zelaznych, maszyn itd. nie zamarl nawet po wojnie, kiedy 
wyrosly przed nim lic;zne przeszkody, o kt6rych juz wspominalismy. 
Np. w 1923 r. eksport ze_laza i artykul6w zelaznych do Polsiki wynosil 
52 601 953 kg (o wartosci 83 392 031 koron) z 566_ 442 800 kg og6lnego 
eksportu czechoslowackiego (o wartosci 968 221 461 koron). W tym sa
myni ·roku eksport maszyn wynosil 2 857 858 kg (o wartosd 20 796 781 
koron) z og6lnego eksportu 25 854 300 kg (o wartosci 181 811 282 ko
rony) 16• Te i inne dan� statystyczne utwierdzajq nas w. przekonaniu, 
z� w wypadku wielu artykul6w Polska r6wniez po wojnie swiatowej 
znajdowala· si� na czolowym miejscu wsr6d odbiorc6w czechoslowackich. 
Swiadczq ,o tym bardziej szczeg6lowe dane, dutyczcice ipTzede wszy,stkim 
zelaza. W og61nym impo:rcie. wynoszqcytm 938 672 q w 1923 r. udzial 
hut czecho.sfowackich stanowil 134 423 q� zajmujqc miejsce tuz obok 
Niemiec, kt6re jako gl6wny dostawca eksportowaly do Polski 692 259 q. 
Uwzgl�nijmy jeszcze eksport zelaza w sztabach: w 1923 r. w og6lnym 
impor.cie polskim w wysokosci 429 090 q udzial Czechoslowacji wynosil 
97 549 q, Niemiec - 291 354 q. 0 imporcie pozostalych wyrob6w m6wi 
wyraznie i przejrzyscie tabela (dane ·z 1923 r. w q) 11 (s. 84)� _ 

Indeks najwazniejszych artykul6w eksportowych w branzy meta
lowej wskazuje wyraznie, ze gl6wnym konkurentem Czechoslowacji 
byly Niemcy, podobnie jak w epoce Austro-W�gier Austria zr6wnala 
si� z Czechoslowacjq na rynkach po1Skich, a nawet w- niekt6rych punk-

16 Tamze, Statystyka Polski. Anek,s do sprawozdania o wyrobach metalowych.
17 Tamze. 



84 

Rodzaj towaru 

Szyny 

Blacha 

-- ----

Artykuly z zelaza lanego 
Zelazo kowalne 
Drut, gwozdzie 
Artykuly slusarskie 

Kotly 
Konstrukcje zelazne 
Maszyny parowe 

Turbiny 
Maszyna do obr6bki drewna 

Maszyny rolnicze 

Maszyny do szycia 

Zdenek Konecny 

1 
Og6lny import I z C�e��

g

o�!o-
Po sk1 wacji 

152 963 29 567 

90 303 34 928 

79 197 7 529 

30 664 3 334 

136 924 27 442 

147 122 18 050 

246 005 84 103 

4 355 841 

32132 2 630 

6 762 1 841 

15 864 1 841 

49 680 4 308 

2 049 337 

----

Z innych panstw 

Niemcy 62 378 

Holandia 19 055 

Anglia 29 921 

·Niemcy 18 413 

Niemcy 68 463 

Niemcy 23 274 

Niemcy 91 675 

Niemcy 112 199 

Austria 14 210 

Niemcy 134 133 

Niemcy 3 047 

Niemcy 24 04'.5 

Austria 3 178 

Niemcy 3 860 

Niemcy 6 102 

Austria 1 560 

Niemcy 32 518 

Austria 6 968 

Niemcy 1 370 

Austria 252 

tach wyprzedzila jq. Burzuazja czechoslowacka, kt6ra przyzwyczaila 
si� traktowac ziemie austriackie j ako mniej rozwini�te przemyslowo 
i opanowane przez przemysl czeski, tym dotkliwiej odczuwala aktualm1 
sytuacj� na ryn�ach polskich. W tym miejscu nalezy powt6rzyc mysl, 
ze towary c·zechoslowackie w drodze do Polski natrafialy nie tylko na 
przeszkody o charakterze gospodarczym i finansowym. ·wszystkie nie 
sprzyjajqce stosunkom z Czechoslowacjq zabiegi w polityce celnej i im
portowej w og6le byly motywowane przez 6wczesny burzuazyjny rzqd 
polski, sterujqcy ku faszyzmowi, wzgl�dami natury politycznej. W za
si�gu oddzialywania nacjonalizmu znalazl si� r6wniez handel zagranicz
ny z Czechoslowacjq. W burzuazyjnych warstwach spoleczenstwa pol
skiego odezwaly si� zn6w nuty niezadowolenia z podzialu Slqska Cie
szynskiego itd. Jak bowiem inaczej moglibysmy wyjasnic fakt, iz bur
zuazja polska bronila si� przed zwi�kszeniem import1:1 artykul6w cze
choslowackich (chociaz ich niezb�nie potrzebowala), stwarzajqc tym 
samym wi�ksze mozliwosci eksportowi z Niemiec i Austrii, a wi�c 
pochodzenia niemieckiego. 

Przemysl czechoslowacki nie ustawal jednak w wysilkach korzyst
niej szego dla siebie i szerszeg� opanowania rynk6w polskich 1s. ,,Prze-

18 Tamze, Pismo Eisenindustrie-Aktiengesellschaft. Böhmischdorf bei Freiwal

dau i Brankaner Eisenwerke Aktiengesellschaft Troppau, 2i6 XI 1924. 
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mysl metalowy domaga si� powszechnie, aby cla polskie zostaly zni
zone odpowiednio do naszych cel ukladowych". ,,Podstawowy ciE;zar 
zainteresowania koricentruje si� wok6l obnizenia cel, lub eo najmniej 
ich ogranicze:n,ia, na lopaty, rydle i motyki; nast�pnie w gr� wchodzq 
widly i grabie, mloty i �iekiery i w og6le narz�dzia kowalskie i ka
miEniarskie. Chodzi tu o szczeg6lny interes przemyslu czechoslowac
kiego. Przed wojnq eksportowano wiele do 6wczesnej Polski; produk
cja w Polsee nie dor6wnuje naszej pod wzgl�dem jakosci, tak ze nasze 
artykuly Sq tarn pozqdane. K_onkurencja niemiecka jest najpowazniej
sza". Zewszqid rozle[al si� zgodny glos: obnizcie oplaty celne, jestes
my zain teresowani w rozszerzeniu handlu z Polskq. Przemyslowi cze
choslowackiemu nie chodzilo tylko o wielkie maszyny czy tez wi�ksze 
produkty zelazne, lecz i o drobne narz�dzia gospodarcze. Wezmy 
inny przyklad. Juz raz wspominalismy o oleju terpentynowym, im
portowanym przez Czechoslowaicj�. Gl6wnym dostawcq przez dlugi 
czas byla Polska. W 1923 r. z 25 023 q oleju terpentynowego impor
towano z Polski 12 283 q. Wbrew stalemu zaintere,sowaniu . rafinerii 
czechoslowackich rzqd polski nie godzil si� na zwi�kszenie eksportu. 

Praska Izba Handlowa formulowala uwagi i postulaty chemii tech
nicznej 19

. Dotyczyly one przede wszystkim pokostu, gdyz Czechoslo
wacja jeiszcze w 1923 r. byla prawie jedynym dostawcq do Polski 
(91,66°/o og6lnego importu, tj. 70 267 kg) lak6w, kt6rych 19°/o dostarczal 
Polsee przemysl czechoslowacki, farb, atramentu, pasty do but6w, kitu, 
farb malarskich, ultramaryny, farb naturalnych, wosku herbowego itp. 
„Z uwagi na nasz nadzwyczajnie wysoki eksport. do Polski trzeba 
domagac si� obnizenia cla dla calej chemii technicznej, ma si� rozu
miec za pewne ust<Wstwa z naszej strony". Tq ostatniq klauzulq pro
dukcja czechoslowacka pragn�la bronic si� przed konkurencjq niemiec
kq, uznawanq za „najwazniejszq i najsilniejszq". Sila i wielkosc kon
kurenta niemieckiego doprowadzila do prawie calkowitego wyparcia 
z rynk6w polskich niekt6rych rodzaj6w artykul6w. Przypomnijmy np. 
uwag� polskiej Izby Handlowej dotyczqcq barwnik6w naturalnych: 
„Przy obecnym cle eksport do Polski zostal wyeliminowany, aczkolwiek 
istnieje u na,s znaczna nadprodukcja. Polska, kt6ra nie posiada nie
zb�dnych surowc6w, pokrywa swoje zapotrzebowanie wi�cej niz w 90°/o. 
w Sqsiednich ziemiach niemieckich, a cz�sciowo takze w Austrii. Polska. 
nie b�zie poszkodowana w rezultacie obnizenia cla�'. W dziedzinie im
portu ultramaryny ziemie czeskie zaspokajaly przed wojnq prawie 
cale zapotrzebowanie Poiski. Wysoko jakosciowe artykuly czfskie mialy 
w Polsee dobrq mark�, jednak wysokie cla uniemozliwialy prawie po 

19 Tamze, cj. 8399, 6774'9 i in., Praga, 10 XI Hn4. 
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wojnie ich import ·z Czechoslowacji. ,,NieibE;dnie potrzebujeniy za;gra
nicznych rynk6w zbytu, a szczeg6lnie w Polsee, poniewaz nasz przemysl 
przezywa stagnacjE:, posiadajqc stale na skladzie eo najmniej 50 wa
gon6w gotowych produkt6w". Nawet korzystniejsze ceny artykul6w 
czechoslowackich nie byly w stanie wstrZqSilqC polSlkq polityikq celnq. 
1 kg bl�kitu czechoslowackiego kosztowal np. 10 koron czeskich, ber
linskiego - 15, a paryskiego - nawet 50. Fakty i dbustronne zainte
resowanie k6l handlowych dowodzily, iz handlowcy duszliby do porozu
mienia i latwo zarpomnieliby o pewnych aspektach politycznych -
przeciez chodzilo tu o kapital � ale rzqidy burzuazyjne nie mogly 
dlugo znalezc nawet f.ormalnej drogi do zawarcia umowy handlowej. 
Nie bez racji praska faba Handlowa i Rzemieslnicza podkreslala, ze 
przemysl polski rnie ucier,pialby na obnizeniu cla, poniewaz sam nie 
jest je51zicze w ,stanie, pokrywac zapotrzebowania i musi - tak czy ina
czej - importowac z zagranicy, czE:sto za wyzsze ceny niz rproponowane 
przez czechoslowackie izby handlowe. 

Z praskiej Izby Rzemieslniczej odezwali si� takze producenci tzw. 
instrumernt6w, juz przed pierwszc:1 wojrni swiatowq zadomowieni na 
gruncie polskim i wyparci z niego po wojnie przez konkurencj� nie
mieckq i austriackq. Zainteresowanie eksportem do Polski dotyiczylo 
szczeg6lnie strzykawek, .przyrzc:1d6w geodezyjnych, cie.plomierzy d�a 
cukrowni, przyrzc:1d6w polaryzacyjnych dla cukrowni, mikroskop6w, 
wag kuchennych, gramafon6w i in. W szyscy producenci wyrazali 
znany nam. juz postulat obnizenia cel o 50-60°/o, gdyz np. clo- polskie 
na mikroskopy wynosilo w przyblizeniu 132 korony za 1 kg, gdy clo 
czechoslowackie j edynie 48 koron. 

Nie mniej.sze zainteresowanie stosunkami handlowymi z Polsk,f 
przejawial przemysl poligraficzny i papierniczy 20; znacznie wi�ksze niz 
przy zabiegach o umow� handlowq z W �grami. Zwlaszcza okr�gi nad
graniczne (glöwnie na Slc:1sku Cieszynskim) podkreslaly, ze umowa 
handlowa z Polskc:1 jest nader konieczna. Sytuacja eksportu czechoslo
wackiego przed i po wojnie swiatowej wykazywala gwaltownie zniz
kowc:1 tendencjE:. Rynek polski wchla'nial jednak po wojnie artykuly 
czechoslowackiego przemyslu poligraficznego i papierniczego, gdy im
port z Polski do Czechuslowacji byl w tej dziedzinie · minimalny. 
W 1920. r. Czechoslowacja eksportowala do Polski 19 200 kg czcionek 
drukarskich o wartosci 288 500 koron. A oto inne j eszcze przyklady 21: 

2o Tamze, cj. 84259, Praga, 10 XII 1924. 
21 Tamze, cj. 84252, 84740, OZK Praga, 2 I 1925. Takze pismo kierownictwa

sekcji fabryk celulozy Centralnego Zwiqzku Przemyslu Czechoslowackiego w Pra
dze, 17 XII 1924. 
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Rodzaj towaru 

Widok6wki i listy ozdobne 

Papier luksusowy 

Kwiaty z papieru 

Artykuly z papieru tektury 
Bibulka papierosowa 

Import Polski z Czechoslowacji 
og6lem 

Import Czechoslowacji z Polski 
og6lem 

1920 r. 

3 40� kg 
136 000 koren 

5 200 kg 
208 000 koron 

5 200 kg 
208 OOQ koron 
53 900 kg 

2 75 8 602 korony 

224 700 kg 
7 060 302 ikorony 

2900 kg 
74 200 koren 

1923 r. 

1699 kg 
62 273 korony 

? 

1 148 kg 
3 2  208 koren 

? 
1 200 kg 

32 720 koron 

112 171 kg 
1 726 567 koren 

8 669 kg 
66 264 korony 

Mimo powaznego spadku e!kisportu czechoslowackiego handel za
graniczny w tej dziedzinie byl nadal wysoce aktywny. Konkurentem 
wypierajq'Cym czechoslowackq produkcj� ,papierniczq na podrz�dne 
miejsce byly zn6w Niemcy, a cz�sciowo takze Austria. Z tego tez 
powodu Zwiqzek Przemyslu i Handlu Pa.pierniczego Republiki Czecho
slowackiej w Pradze zwracal uwag�, iz „ze wzgl�du na ko·nkurencj� 
Niemiec i Austrii rokowania handlowe z Polskq nalezy prowadzic nie
zwy.kle przezomie, aby ·zapobiec wyeliminowaniu naszego handlu z Pol
skq". Zwiqzek wyrazal wi�c obaw�. - i nie ma ipowod6w· nie wierzyc 
w jej zasadnosc - przed calkowitym znikni�ciem ezechosl,owackich 
artykul6w poligraficz·nych i papierniczych z. rynk6w polskich. To z kolei 
grozilo obnizeniem produkcji ciechoslowackiej, zwolnieniem robotni
k6w, obnizetniem plac juz zatrudnionych itd. Jest to jednak odr�bna 
sprawa, wychodzqca poza ramy naszych rozwazan. 

Czechoslowacki przemysl poligraficzny i papierniczy prngnql eks
portowac do P.olski przede wszystkim papier gumowany, teiktur� kar
bowanq, cewki do przQdzy firmy M. Parn i & z Landskorony, bibulk� 
pa,pierosowq, z,eszyty, tektur� firmy V. Benesz z No:wego Mia:sta · n:ad 
Metujq, koperty, torebki firmy R. Miszka z Hostirnnego nad Labq, 
papier. Irstowy firmy H. Fux z Pragi, tkarty do gry, artykuly introliga-:

torskie (iszczeg6lnie firniy Ozabron w Rumburku, braci Willner6w 
z Teplic-Szanow), lksiqzki, ,obra:zy, artykuly druikarslde (Czeiska Uriia 
Poligraficzna z Pragi i in.), kalendarze. Duze zainteresowanie wywo
laly takze ksiqzeczki do na:bozenstw�, ),{t6rych _najwi�cej eksportowala 
do Polski firma J. Steinbrernner z Vimperku itd. 



88 Zdenek Konecny 

Przedmiotem sprawozdania Izby Handlowej i Rzemieslniczej w Brnie 
byl przemysl tekstylny, specjalizujq,cy si� w wyrobach welnianych 22

. 

R6wniez Brno musialo skonstatowac, ze przed wojnq Galicja od[rywala 
wielkq rol� w zbycie fabryk czeskich, szczeg6lnie artyk�l6w welnianych 
(eiksport do Kongres6wki i Poznanskiego byl minimalny), ze okreslone 
rodzaje towar6w z prz�dzy zgrzebnej byly produkowane prawie wy
lqcznie dla Galicji. Po wojnie stosunki handlowe czechoslowackiego prze
myslu welnianego z Galicjq zostaly prawie zupelnie przerwane. ,,Przy
czynq tego byla w pierwszym rz�dzie nieipewna sytua-cja polityczna, 
a nast�pnie inflacyjna polityka rzqdu polskiego". W wyniku stalego 
spadku wartosci marki polskiej naklady produkcyj'ne polskiego prze
myslu welnianego, koncentrujqcego si� szczeg6lnie w Bielsku i Lodzi, 
byly znacznie nizsze od naklad6w produkcyjnych strony czechoslo
wackiej. Z tego tez powodu czechoslowacki przemysl welniany nie 
m6gl z powodzeniem rozszerzyc swego eksportu do Polski, a nawet 
wi�cej - nie mogl wytrzymac konkurencji z artykulami polskimi na 
obcych rynkach. Dopiero w 1924 r. stosunki w Polsee pod tym wzgl�-
dem powaznie ,si.� zmienily. Deflacyjna polityka rzqdu poLskiego do
iprowadzila do zwi�kszenia ko,szt6w ip,rodukcji przemyslu polskiego na 
tyl.e, ze · czechoslorwacki ,przemysl welniany odzyskal ponownie nadziej� 
na podj�cie skutecznej konkurencji, gdyby ... To wieczne gdyby ... 
Gdyby import nie z0rstal uniemozliwiony przez wysokie -obronne cla 
polskie. W taikim stanie rzeczy Czechoslowacj a · mogla eiksportowac do 
Polski w 1924 r. tylko okresLone gat1UJ.1ki produikcji welniainej, gl6wnie 
bardzo delika tne ma terialy na odziez damsikq. Lecz i w tym wypadku 
pojawila si� rychlo przeszkoda. Polska ohnizyla Francji cla na tkaniny 
welniane o 300/o i czechoslowacki przemysl welniany byl w ,stanie stawic 
czolo kolnkureincji francuskiej tylko dlatego, ze :siprzedawal SWq pro
dukcj� do Polski 'Za :posrednictwem haindlu austriackiego. Czechoslo
wacki przemysl welniainy domagal 'si� wi�c, aby Polsika udzielila mu 
takich samych ulg jak innym panstwom i obnizyla niezwykle wysokie 
cla. Czechoslorwackie wytw6rnie artykulqw welnianych byly tym bardziej 
zainteresowane w eksporcie do Polski, gdyz byly swiadome faktu, ze 
:polski pr�emysl welniainy wakzyl z d�zkim kryzysem, ze w jego gl6w
nych skupiskach - Lodzi i Bielsku - znajdowalo si� w ruchu nie 
wi�cej niz 300/o lk:rosien. Izba Handlowa w Brnie zdoibyla ,godne zaufani;1 
mformacje o zakladach sku1pionych w Zwiqzku Pol.skich Przemyslow
c6w Tekstylnych, reprezentujqcych blisko polow� pol.s1kiego przemyslu 
welnianego. W. przedsi�biorstwach tych znajdowalo si� .w ruchu 23

: 

22 Tamze, pisma z 8 XII, 26 XII 192'4. 

23 Tamze, k. 1864. 
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Rok · 1 Wrzeciona na prz�-·I Wrzeciona na prz�-1
1 dz� czesankOWcl dz� dziewiarskcl 

1914 1921 1923 
552 12·2 208 280 349 968 

22.5 151 168 532 
133 897 

Krosna mechaniczne 
8 301 4 202 2 797 

Mimo kryzysoiwej sytuacji polski przemysl tekstylny panowal do
tychczas prawie wyl1:1cznie na rynka-ch wewn�trznych, poniewaz obo
wi1:1zujqce stawki celne zezwalaly na import tylko okreslonych asorty
ment6w produ'kcji. 

Analogiezna sytuacja istniala takze w dziedzinie artylkul6w bawel
manych, konfekcji oraz innych rodzaj6w prndukcji tekstylnej. Zatrzy
majmy si� 1przy artykulach czechoslowackiego przemyslu gar:barskiego 
i obuwniczego 24

• Sprawozdanie tej [al�zi produkcji zaczynalo si� od -
rzec by mozna - ·znamien1I1ych sl6w: ,,Gzechnslowaciki ,prz,emysl gar
barski jest wprost zywotnie zainteresowany w eksporcie do Polski, 
poniewaz szczeg6lnie dawna Galicja jako cz�sc Austrii byla najpo
wazniejszym rynkiem zbytu dla tego przemyslu. Nie stradla ona tego 
znaczenia w reziultacie przylqcze1nia do Polslki, po1niewaz w Polsee prze
mysl garbarski nie jest reprezentowany w dostatecznym stopniu, tak 
ze Pol.ska w powaznym stopniu zdana j e1St na -sprowadzanie obuwia 
z zagranicy". Brak umowy handlowej, uzyskanie przez Austri� w umo
\\-ie hanidlowej z Polskq powaznych ulg celnych wyeliminowaly pra
wie zupelnie czechoslowacki przemysl sk6rzany z rynk6w polskich. 
Najdotkliwiej poszkodowana zostala czechoslowacka produkcja obuwia, 
jako ze jej morawska galqz byla nastawiona prawie wylqczrtie na 
eksport do Polski. Na poczqtku 1924 r., kiedy rzc:id polski wprowadzil 
zlot4 walut�, przemysl sk6rzany na Morawach zostal zmuszony do po
waznego obnizenia produkcji, gdyz nie byl w stanie ulokowac gdzie 
indziej swych wytwor6w, przystosowanych do potrzeb rynku polskiego. 
Na znaczenie po1skiego rynku zbytu dla produkcji obuwia wskazujq 
w spos6b niezaprzeczalny ponizsze liczby, dotyczqce nie tylko Moraw, 
lecz calej Cziechoslowacji: 

Rok I Eksport og6!em I W tym eksport do Pol
.
ski 

1920 

1921 

1922 

1923 

6 386 q 

23 953 q 

37 184 q 

33 3�2 q 

1 072 q 14 769 q 16 164 q 18 979 q 24 Tamze, k. 1863, cj. 84062, aneks do wyjasnien OZK Praga: ,,Lidove noviny", 
21 I 1920; 0. R i h a, Hospodafsky a socialni vyvoj Ceskoslovenska 1790-1945,Praga 1949, s. 113. 
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W 1924 r. eksport, gwaltownie spadl, osiqgajqc do pazdziernika 
jedyuie 2611 q. W eksporcie do Polski wszystkich rodzaj6w obuwia 
zainteresowany byl r6wniez przemysl obuwniczy, zwlaszcza, ze Polska 
nie ;posiadala prawie zadnej produkcji· fabrycznej. W latach 1922 i 1923 
czechoslowaoki przemysl obuwniczy przezyl bardzo gl�bo,ki kryzys. 
Mozliwosc eksportu do Polski stanowila dla niego. ,,wr�cz zywotny 
interes" 2s. Wsr6d il\nych artykul6w sk6rzanych wymienic trzeba r�ka
wkzki. Ich producenci usilnie domagali si� polepszenia stosunk6w 
handlowych z P.olskq. ,,Polska nie posiada powazniejszego przemyslu 
(fabryki w Warszawie i Wilnie). Trzeba miec jednak na uwadze · Austri�. 
Jej przemysl wyr6sl dopfero w okresie wojny. Aczkolwiek nie pokrywa 
on nawet zapotrzebowania wlasnego kraju - ·posiada odpowiednie, zgod
ne z umowq stawki celne na r�kawkzki. J est wi�c rzeczq niezmiernic 
waznq, aby takq samq umow� posiadal r6wniez przemysl czechoslowacki. 
W .przeciwnym razie· WY,rosnie mu w Austrii konku-rent. W wypadku 
zwiE;kszenia swej mocy produkcyjnej si�gnie on w sposöb niebezpiecz
ny po w�gierskie, rumunskie i inne rynki zbytu". A oto fragment pisma 
firmy Jan Krskg ze Znojma, b�dqcej czlonkiem organizacji Poludniowo
�orawski Przemysl Szczotkarski 26

: ,,nalezy jak najusilniej popierac 
wniosek w sprawie umozliwienia eksportu do Polski artykul6w szczot
karskich, obnizenia cel dotychczas powaz'nie podrazajq:cych nasze arty
ikuly i umozliwiajqcych Niemc.om wysunqc si� na pieTI,.-sze miej,sce w eks
porcie do PoLski. W,szystJko to dziej,e si� dlatego, .ze :wstala zawarta umo
wa mi�dzy Polskq i Niemcami, a da Sq nader umiarkowane. Na.sza ga
lqz produikcji uzalezniona jest od importu sz.czeciny i wlosia pochodze
nia polskiego i tosyjskiego. Wszelkie nasze zabiegi o zakup surowca bez
posrednio w Polsee czy Rosji sq bezskuteczne, gdyz Niemcy skupiajq 
w swych r�kach caly rynek sz.czeciny. Surowiec polski musimy kupo
vyac w miastach niemieckich. Aby nasza produkcja mogla konkurowac 
z niemieckq, cla muszq byc obnizone o polow�. Dopiero wtedy b�dziemy 
mogli eksportowac do Polski nasze produkty w odpowiedniej ilosci 
.i wipmst tarn kupowac szczedin�". Nie tyl!ko zr,eszitq w tej gal�zi, lecz 
takze w wielu irnnych ,przemyslowcy czechoslowaccy musieli uciekac siE: 
do handlu ;posredniego, tj. do zalkupu towaröw polskich za: posrednk
twem Niemiec. 0 rujemnych stronach tego rodzaju transakcji nie· ma 
nawet potrzeby m6wic. 

25 OZK Olomouc, k. 1863, cj. 84062. ,,Jezeli uda nam si� zagwarantowac w umo
wie handlowej z Polskq klauzul� najwyzszego uprzywilejowania, b�dzie to ozna
czac znaczne zwi�kszehie zdolnosci konkurencyjnej naszego przemyslu". 

26 Tamze, .Alneks do wy-jasnien OZK Praga; pismo' J,ania Krsky, 6 XII 1924.
W analogiczny spos6b· wypowiadala si� 5 XII 1924 r. pierwsza Akcyjna Fabryka 
.Szczotek. 
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Poswi�cmy par� uwag polsko-ezechoslowaekiemu handlowi pewnymi 
rodzajami artykulöw zywnosciowyeh i produkt6w rolnych 27

. Tak np. 
przed wojnq swiatowq Galicja odbjerala powazne ilosci ezeskiego i mo
rawskiego slodu. Jednak po wojnie eksport do Polski byl minimalny. 
W 1920 r. wyno,sil 3 q, w 1921 - 14, w 1923 - 161 q. Byly to wü;e 
zbyt male ilosei, aby producenci ezechoslowaeey mogli byc zadowoleni. 
Nie pom6gl nawet fakt, ze sl6d ezeehoslowaeki, posiadajc:iey bogate tra
dyeje, przewyzszal jakoseiq sl6d polski. Zadeeydowal ostateeznie fakt, 
ze sl6d polski, aezkolwiek gorszy jakosciowo, byl tanszy. Z drugiej strony 
nawet jego taniosc nie stworzyla warunk6w dla jego zwi�kszonego eks
portu do Czeehoslowaeji. W tej sytuaeji ezeehoslowaeki przemysl slo
downiczy domagal si�, aby ela na import slodu do Polski zostaly po� 
waznie obnizone ze wzgl�6w konkureneyjnyeh. Produeenei ezechoslo
waeey mieli pow6d do pospiechu, gdyz powodowala nimi uzasadniona 
obawa: ,,Koszty produkeji slodu w Polsee Sq nizsze nlz w Czeehoslowaeji. 
Gdyby produeenei polsey zaez�li produkowac sl6d pelnowartoseiowy, to 
przy . obeenym cle eksportowym w og6le wyeliminowaliby sl6d czeeho-
. slowaeki z handlu w Polsee, a nawet wi�eej, byliby w stanie konkuro
wac skutecznie z naszym rodzimym slodem w 1samej Czeehoslowacji, 
a ponadto w Austrii, Niemezech i krajach p6lnocnych". 

Izba Handlowa i Rzemieslniezia w Hradcu Kralove brlQlrnila ilmniecznos
ci obnizenia polskich cel na import namjastek kawy 28

• W ciqgu kilku 
lat Polska z drugiego najwi�kszego odbiorey Czechoslowacji spadla na 
ostatnie miejsce. Jeszcze w 1922 r. przemysl ezechoslowacki eksporto
wal do Polski 2135 q namiastek kawy o wartosci 1 447 000 koron, gdy 
w 1924 r. juz tylko 777 q o wartosci 4884 koron. Przyezymi tego byly 
prohibicyjne faktycznie ipolskie cla importowe. 

Izba Handlowa i Rzemieslnicza w Pilznie · podniosla glos w ob:ronie 
eksportu piwa do Polski, w kt6:rym byly zainteresowane wszystkie 
pracujqee na eksport browary. Az do 1924 r. - w wyniku prohibicyj
nyeh eel - w og6le nie eksportowano do P.olski piwa. Dopiero w ,pierw
szej polowie 1924 r. udalo si� uplynnic 380 hl. Gdyby nie wysokie cla, 
eksport mozna by zwielokrotnic, cena bowiem 1 hl piwa pilznenskiego 
z dostawq np. do P.oznania wynosila 49 'Zl. Po uwzgl�dnieniu cla i r6znych 
doplat wzrastala ona do 184 zl. W lepszyeh restauracjaeh sprzedawano 
piwo pilznenskie ze 1500/o zyskiem·, a wi�e po 4 zl litr, gdy np. litr piwa 
krakowskiego kosztowal w tejze restauraeji mniej niz 1 zl. Nie mozna 
si� wi�e dziwic, ze stanowilo to ,przyezyn� niezadowolenia browar6w 
ezechoslowaekieh. 

27 Tamze, cj. 95662, OZK Pilzno, 18 XII 1924. 
28 Tamze, cj. 30580-24, OZK Hradec Kralove, 15 XII 1924. 
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List� postulat6w przemyslu czechoslowackiego w sprawie handlu za
granicznego z - Polskq mozna by mnozyc. Indeks towar6w przeznaczo
nych na eksport do Polski byl nader bogaty. Handlem z Polskq zainte
resowane byly prawie wszystkie gal�zie produkcji przemyslowej i cz�
sciowo rolniczej, wielkie przedsi�biorstwa i male firmy, wreszcie cha
lupnictwo, i to we w.szystkich rejonach Czechoslowacji. Kiedy w koncu 
1924 r. olomuniecka Izba Handlowa i Rzemieslnicza zorganizowala sze .... 
rokq akcj� ankietowq, zewszqd rozbrzmiewal zgodny glos: jestesmy 
zainteresowani eksportem naszych towar6w do Polski, lecz postarajcie 
si�, aby Czechoslowacja zawarla z Polskq umow� handlowq i zabiegala 
o obnizenie niekt6rych szczeg6lnie wysokich, prawie prohibicyjnych
cel. Wynik tej akcji zostal najpelniej oceniony na zgromadzeniu centrali
czechoslowackich izb handlowych i rzemieslniczych 30 XII 1924 r. w Pra
dze, z udzialem przedstawicieli wszystkich izb oraz Ministerstwa Spraw
Zagranicznych i Ministerstwa Handlu. Zgromadzenie przyznalo, ze sto
sunki polsko-czechoslowackie w dziedzinie handlu ulegly powaznemu
pogorszeniu, szczeg6lnie po zawarciu nowej francusko"i)olskiej umowy
handlowej. Wytworzonq przez niq sytuacj� pogl�bily jeszcze nowe cla
polskie, przewyzszajqce stawki czechoslowackie o 7-9 razy. Zgromadze
nie jednoznacznie wypowiedzialo si� za jak najspieszniejszym zawarciem
z Polskq umowy handlowej, umo�liwiajqcej produkcji czechoslowackiej
nalezyte miejsce na rynkach Polski i paralizujqcej niebezpieczenstwo
wyparcia jej przez Niemcy. 23 IV 1925 r. czechoslowacki minister spraw
zagranicznych Edward Benesz i minister spraw zagranicznych Pohki
Aleksander Skrzynski oraz minister przemyslu i handlu J 6zef Kiedron
podpisali w .Warszawie umow� handlowq mi�zy Czechoslowacjq a Pol
skq 29• Jej tresc w zasadzie zadowolila stron� czeskq. U:mowa postana
wiala, ze „obywatele kazdej z wysokich umawiajqcych si� stron b�dq
korzystac, o ile chodzi o prowadzenie handlu na terytorium drugiej uma
wiajqcej si� strony, ze · wszystkic:q przywilej6w, swob6d i ulg przyzna
nych panstwom korzystajqcym z klauzuli najwyzszego uprzywilejowa
nia". Czechoslowacja wywalczyla takze obnizenie stawek celnych na
niekt6re towary.

W zakresie wyrob6w czechoslowackich znizono polskie stawki celne 
od 15 do 750/o m. in. na: kapust� kwaszonq, korzen cykorii, og6rki mary-

29 Obchodni smLouvy mezistatni I. (Repubiika CeskosLovensk<i, stcity sousedni, 

BaLkan a vychodni Evropa). S-i;etovy pfehLed za redakce ministra Jana Dvof<icka, 

Praga 1925. Znaczenie umowy okreslil E. Benesz podczas przyj�cia w Pal&cu 

Radziwillowskim w Warszawie: 1,Przed ekspansjq ekonomicznq Niemiec, stanowiq

Cq podloze jego dqzen imperialistycznych, oraz wynikajqcymi z nich dla nas 

niebezpieczenstwami mozemy si� obronic jedynie pol&czonymi silami gospodar

czymi, jedynie przemyslanq wsp6ln& dzialalnoscicl"· 
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nowane, swieze sliwki, winogrona, wiooie i ezeresn.ie, :solk malinowy, 
drozdze rprasowane, piwo w beczkach, bryndz�, twarozki olomuniecikie, 
sk6ry wolowe, wszelkiego rodzaju obuwie, wapno, cegly, kafle, rury 
fajansowe, niekt6re artykuly szklane, bagno mineralne, kwas mr6w
czany, sole naturalne, w�giel roslinny, bandaze i gaz�, nak:rycia kuchen
ne,_ przedmioty z lanego zelaza, artykuly kotlarski�, gwozdzie, artykuly 
nozownicze, maszyny cukrownicze, drogowe w�lce ·parowe, dzwigary 
hydrauliczhe, dzwigi ruchome, motory spalinowe, pompy paro.we, kom
:presory, pompy r�czne, cz�sci do maszyn, siewniki, koparki do bura
k6w, sieczkarnie, maszyny do sadzenia kartofli, wagi zelazne, instrumen
ty naukowe i pomiarowe, papier do opakowan, dywany, artykuly pilsnio
we, ch�steczki welniane, guziki, perly i korale itd. 

Z d.Tugiej strolily c:zechoslowacka taryfa celna zoistala obni21ona od 
10 do 80°/o na nast�pujcl'ce towary polskie: g�si, indyki, kurcz�ta, parafi
n�, prz�z� bawelniami, cement, n'iekt6re rodzaje blach, blachy cynkowe, 
tarlic� i srutownik, kwas siarkowy, karbid wapnia, skrobi� ziemniacza
nq, dwutlenek siarki i in. 

Czechoslowacko-polskq umow� handlowq uzupelnila umowa wete-
rynaryjna pnstanawiajqca, ze import zwierzqt i drobiu, surowc6w i ar
tykul6w zwierz�cych, z kt6rymi moglaby byc przeniesiona zaraza z te-
rytorium jednej z umawiajqcych si� stron na terytorium drugiej strony, 
moze byc ograniczony do okreslo·nych pogranicznych punkt6w wyjazdo
wych i poddany w nich kontroli weterynaryjnej panstwa, do kt6rego jest 
eksportowany". Dodatkowy protok6l z 3 VI 1925 r. rozszerzyl jeszcze 
asortyment artykul6w polskich i czechoslowackich, w stosunku do kt6-
rych obowiq·zywaly oblilizone stawki celne, oraz ustanawial indeks to
war6w, na kt6re rozciqgaly si� scisle okreslone, niezmienne, tzw. wiq
zane cla importowane. Indeks ten wraz ze scisle okreslonymi wymo
gami celnymi jasno wskazywal, przed zwi�kszeniem importu jakich ar
tykul6w bronila si� P_olska i Czechoslowacja. Polska ustanawiala wi�c 

· wysokie cla na import obuwia czechoslowackiego, aluminiowych na
czyn kuchennych, :niekt6rych wyrob6w drucianych, tkanin bawelnia
nych, dywan6w i guzik6w. Czechoslowacja zastrzeOa ,sobie wyisokie cla
na niekt6re artykuly przemyslu sk6rzanego, produkty z blachy, sruby
i mutry.

Czechoslowacja i Polska ustanowily tzw. kontyngenty na okreslony
czas, kt6rych zadna ze stron :nie mogla przekroczyc.

Umowa ruzwiqzala wi�c wszystkie problemy ekonomiczne z punktu
widzenia wsp6lpracy poszczeg6lnych gal�zi produkcji i stworzyla podsta
w� dalszych czechoslowacko-polskich stosunk6w gospodarczych. Roz
w6j wykazal jednak ,wkr6tce, ze nie zawsze byla ona respektowana przez
obie strony. Umowa byla kor-zystna przede wszystkim dla czechoslowac-
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1. Eksport Czechoslowacji do Polski; kontyngent na okres 4 miesi�cy

Rodzaj towaru 

Korzenie 
Pieprz 
Cykoria 
Kawa zielona 
Herbata 
Kakao 
Chmiel 

· Klej i zelatyna
Margaryna
Sk6ra garbowana
Obuwie
Artykuly galanteryjne
Odziez sk6rzana
Kamasze
Wyroby siodlarskie
Wyroby drewniane
Kasety i pudelka
Rosliny zyjqce
Wyroby garncarskie
Wyroby porcelanowe
Wyroby szklane
Szklo lustrzane
Wyroby kauczukowe
Kwas solny
S61 glauberska

. Kwas mr6wczany
Gliceryna
Mydla
Ul tramaryna
Atrament, barwniki
Wyroby z miedzi
Wyroby z zelaza lanego
Przedmioty zelazne

1 Kontyngent 

(w tonach) 

2,5 

15 

5 

300 

200 

25 

300 

5 

60 

1000 

220 

3 

1 
8 

1 

600 

600 

50 

500 

200 

700 

50 

10 

150 
120 

80 
30 

100 

50 

5 

100 

600 

150 

Rodzaj towaru 1 Kontyngent 

(w tonach) 

Kotly parowe 400 

Rury 6000 

Kl6dki 150 

Okucia 50 

Nity i sworznie 30 

Wyroby blaszane 65 

Drut miedziany 10 

Wyroby z drutu 200 

Igly 5 

Wyroby nozownic.ze · 60

Bron palna 5 

Detonatory 4

Kapiszony 1
Ladownice 11 

Maszyny do szycia 15

Ci�zarki 5

Klisze fotograficzne 5
Wrroby zegarmistrzowskie 2 

Organy 10 sztuk
Harmonie 15 sztuk
Instrumenty muzyczne 20

Karoserie 2 

Kola 1000 sztuk 

Tkaniny bawelniane 200 

Linoleum 80 

Materialy dziewiarskie 40 

Firanki 1 
Bielizna 20 

Odziez m�ska 20 

Odziez damska 10 

Kapelusze, czapki 10000 sztuk 
Parasole 1000 sztuk 

Ol6wki 20 

2. Eksport Polski do Czech'oslowacji (kontyngenty roczne)

---

Rodzaj towar6w 1 Kontyngent Rodzaj towar6w 1 Kontyngent 

(w tonach) (w tonach) 

Ziemniaki 100 Figi 
1 

50 
Kapusta glowiasta 100 Orzechy 100 
Swieze jablka 150 Ziarna kokosowe 50 
Jagody 123 Migdaly 50 
Swieze winogrona 700 Jarzyny marynowane 2 

Sliwki 750 Ryby 30 
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Rodzaj towaru 1 Kontyngent 

(w tonach) 

Futra 20 
Futra garbowane 70 
Obuwie sk6rzane 80 
Auta osobowe 450 sztuk 
Tkaniny baw(:Jniane 30 
Pl6tno bawelniane 30 
Materialy bawelniane 120 
Tkaniny lniane 120 
Tkaniny jedwabne 1 
Odziez 10 
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Rodzaj towaru 
--

Dywany 
Firanki 
Koronki 
Bielizna 
Kapelusze, •·czapki 
Parasole 
Guziki z masy perlowej 
Wyroby galanteryjne 
Zabawki 

1 Kontyngerit 

(w tonach) 

1 
1 

-- - -

· 80
7,5
5

60

150000 sztuk 
2400 sztuk 

10 
30 
30 

kiego przemyslu i handlu, eo wynikalo chociazby juz z tego faktu, ze 
burzuazja polska byla ekonomicznie slabsza. 

Sytuacja skomplikowala si� jeszcze bardziej, gdy 5 V 1925 r. rzc:td 
polski wydal zarzqdzenie o podwyzce taryf celnych, kt6re ugodzily 
w wiele gal�zi przemyslu czechoslowackiego, o czym swiadczy fala pro
test6w i zaniepokojenia w jego kr�gach. Wplyw ·zarzqdzenia byl szcze
g6lnie niekorzystny, jako ze przyszlo ono niespodziewanie i wkr6tce po 
podpisaniu umowy. Niekt6re izby händlowe w Czechoslowacji zareago
waly nawet w ten spos6b, ze proponowaly nie ratyfikowac umowy. 
Brak umowy w zadnym jednak wypadku nie m6gl byc korzystny dla 
Czechoslowacji. Dlatego te2 przystqpila ona do opracowania indeksu ar
tykul6w, kt6rych eksport do Polski mial .si� odbywac na korzystniejszych 
dla niej warunkach. Wszystko to doprowadzilo jednak do odfoczenia.
terminu ratyfikacji umowy, kt6ra nastqpila dopiero 22 IX 1926 r. w War
szawie. Tak zakonczyl si� jeden, a rozpoczc:tl drugi etap rozwoju pol
sko-czechoslowackich stosunk6w gospodarczych. "-

DER POLNISCH-TSCHECHOSLOWAKISCHE HANDELSVERTRAG 

AUS DEM .JAHRE 1925 

Nach dem ersten Weltkrieg wurden die Ha,nidelskontakte trotz feindseliger 
Verhältnisse nicht unterbrochen, im Gegenteil, die Handelsbeziehungen wurden 
erweitert, obwohl ein Handelsabkommen fehlte. Den grösseren Gewin

1

n erzielte 
dabei fast immer die tschechoslowakische Seite, weil sie vor allem fertige Pro
dukte nach Polen ausfuhr. Die polnische Industrie- und Handelsbourgeoisie hatte 
Schulden bei der tschechoslowakischen Bourgeoisie, weil sie nicht über flüssiges 
Kapital veiiügte. Anfangs bemühte sie sich um Stundung und vereitelte dadurch 
eine frühere Aufnahme der Handelsgespräche. Die tschecboslowal,dschen In
dustriellen, die vor 1922 die Zahlung erst im Jahre 1924 verlangten, revidierten 
ihre Stellung, als in Polen nach der Währungsreform sich die wirtschaftliche Lage 
änderte. Die tschechoslowakische Bourgeoisie drängte jetzt auf eine möglichst 
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vas•che No1rmalisierung der Be?Jiehungein aus Furcht voir einer „Benachteiliglllilg" 

bei der bevorstehenden Teilung des polnischen Marktes. Sie forderte einen Han
delsvertrag, der eine prioritätsklausel enthalten sollte, das aber konnte sie errei
chen, indem sie eine nachgiebigere Politik führte. Die tschechoslowakische Bour
geoisie erklärte sich deshalb bereit, die Beziehungen zu Polen zu regeln und berei
tete auf diese Weise den Weg zum Handelsvertrag vor. Zur Unterzeichnung dieses 

Abkommens kam es im April 1925: Es hat die tschechoslowakischen Produzen
ten nicht ganz zufieden gestellt, hat jedoch die Einfuhr von Artikeln auf den 
polnischen Markt ermöglicht, besonders nach weiteren Verhandlungen, die zur 
Ratifikation des Handelsvertrags geführt haben. Auf diese Weise wurde eine 
neue Etappe in den polnisch-tschechoslowakischen wirtschaftlichen Beziehungen 
angebahnt, die zweifellos auch die politischen Verhältnisse positiv beeinflusste. 




