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Z POWODU AKTYWIZACJI BILANSU HANDLOWEGO 
W II. PÓŁROCZU 1929 

W miarę rozwoju podziału pracy, w miarę wzrostu specjali
zacji zwiększa się współzależność gospodarcza w obrębie danego 
organizmu ekonomicznego oraz współzależność międzynarodowa. 
Fakty rzucające się w oczy nie tylko uczonym ekonomistom, ale 
i oddanym wyłącznie trosce o utrzymanie własnej rodziny, świadczą 
coraz wymowniej, że wynik ich starań zależny jest nietylko od za
pobiegliwości i pracowitości ich samych, ale i w równej mierze od 
należytego funkcjonowania całego organizmu gospodarczego. 

Postęp techniki sztuki wojennej nieustannie zwiększa zależność 
siły politycznej narodów od ich siły gospodarczej. Umiłowanie ucz
ciwej produkcyjnej pracy, bolesne wspomnienia okropności nie
dawnej wojny, wywołują tęsknotę za pokojem i jego gwarancją. 
Trzeźwa ocena własnych sił i zasobów gospodarczych, wolna od 
wszelkiego szowinizmu narodowego, łączy się z uznaniem koniecz
ności ochrony pracy produktywnej, stąd obawa przed projektami 
unji, które choć z jednej strony ponętne, mogłyby powodować hege-
monję silniejszego. Mimo niestrudzonej i zręcznej akcji p. Couden-
hove-Kalergis i jego licznych zwolenników, rzecz zdawała się jeszcze 
pozostawać w świecie fantazji; najnowsze plamy i wynurzenia wiel
kiego francuskiego ministra spraw zagranicznych Brianda, zdają 
się ją wprowadzać na tory praktycznej polityki. 

Punkt ciężkości przesuwa się coraz bardziej w kierunku zja
wisk gospodarczych, opanowują one umysły nie tylko zimnych 
egoistów ale i najidealniej usposobionych, dbałych o dobro społe
czeństwa swego i narodu. Kwestje gospodarcze są dziś nie tylko 
tematem ekonomicznych czasopism, ale i łamy prasy codziennej 
w przeważnej części niemi są zapełnione, wpływ ich z każdym 
dniem rośnie. 

Trzy zjawiska gospodarcze najintensywniej zajmowały w ostat
nich czasach umysły Polaków, są niemi: brak kapitałów obrotowych, 
bierny bilans handlowy i ceny płodów rolnych, nie opłacające ich 
produkcji. Mimo aktywizacji bilansu handlowego, która w lipcu 
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r. 1929 nastąpiła, sprawa ta nie powinna nas zajmować mniej , niż 
przedtem. Należy poznać dokładnie przeżyte fakty, aby na przy
szłość ustrzec się przed popełnionemi błędami. 

Jak długo czynnemu bilansowi handlowemu nie towarzyszą 
ceny, pokrywające koszta produkcji , t ak długo nie możemy uważać 
go za zjawisko ugruntowane, na silnych podstawach opar te . 

Już w listopadzie r. 1928 nasz bilans handlowy był prawie zrów
noważony, a potem rzecz się popsuła, niedobór znacznie wzrósł. 
W maju i czerwcu 1929 r. znowu niedobór poważnie się zwiększa, 
a więc schodzi się to z najdotkliwszemi objawami kryzysu rolnicze
go, ze zmniejszeniem siły kupna ludności wiejskiej. W lipcu r. 1929 
nastąpiło pewne odprężenie na targu zbożowym; a równocześnie 
okazuje się radosne zjawisko na f irmamencie handlu zagranicznego 
w postaci czynnego bilansu handlowego. Czy jednak tęcza ta jest 
zwiastunem stałej pogody, przyszłość okaże. 

W sierpniu r. 1929 nastąpiło ponowne załamanie się cen na 
rynku zbożowym. Z końcem sierpnia i we wrześniu kryzys rolniczy 
znacznie zaostrzył się. Sfery gospodarcze i umysły, zajmujące się 
sprawami ekonomicznemi ogarnęła przygnębiająca depresja. 

Ożywczo i łagodząco oddziałała wieść o dalszej poprawie na
szego bilansu handlowego spowodowanej głównie wzrostem naszego 
eksportu. Do czynnego salda przyczyniło się jednak i ograniczenie 
importu . 

Być może, iż wzrost eksportu jest w znacznej mierze wynikiem 
recesji, a nawet i depresji ogólnej konjunktury, k tóra zmniejszywszy 
chłonność targu wewnętrznego, zmusza producentów do szukania 
odbiorców poza granicami kraju, choćby po niższych cenach, nie
jednokrotn ie kosztów niepokrywających. Naogół zwiększenie eks
por tu jest bądź co bądź wyrazem pewnej tężyzny naszych produ
centów, dowodem, że coraz liczniejsze gałęzie produkcj i stają do 
walki konkurencyjnej z zagranicą. Świadczy o tern i wzrastający 
udział wyrobów gotowych w naszym wywozie 1 ) . 

Zmniejszenie impor tu w znacznej części przypisać należy kry
zysowi rolniczemu; ale nie jest tu bez wpływu również zwiększenie 
zdolności wytwórczej naszych producentów, k tórych wytwory co
raz skuteczniej z obcemi konkurować są w możności. 

Na poprawę naszego bilansu handlowego dodatnio oddziałała 
polityka handlowa Państwa, przybierająca w ostatnich czasach 
coraz zdrowszy k ie runek; poprawę bilansu handlowego może Rząd 
uważać za poważny sukces, nie bez pewnej słuszności, choć i inne 
czynniki tu współdziałały. 

1) E. R. „Recesja a bilans handlowy" Przegląd Gospodarczy r. 1929, ze
szyt 18. 
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Niedobór bilansu handlowego, o ile nie zostaje pokryty kredy
tami towarowemi, lub wprost impor tem kapitałów zagranicznych, 
czyli pożyczkami zagranicznemi, wyrównywany być musi gotówką 
dewizami, lub krajowemi pieniądzmi. Przewyżka wysyłek tych 
i przekazów na rzecz zagranicy nad przysyłkami i przekazami na 
rzecz naszą stanowi bierne saldo bilansu płatniczego. Głównem jego 
ogniwem to wypłaty banku emisyjnego. 

Stan skarbca Banku Polskiego w złocie, srebrze, w walutach 
i dewizach dnia 31 . X I I . 1927 wynosił w tysiącach złotych: 1.414.492, 
a 31 . XII . 1928 — 1.335.529, czyli, że zmniejszył się tylko o zło
tych 78.963.000, co wydać się musi niedużo, nie tylko w porówna
niu z wykazanem przez Główny Urząd Stat. b ie rnem saldem bilansu 
handlowego, jak i z wykalkulowanem biernem saldem bilansu płat
niczego. Różnicę pokrywają kredyty zagraniczne i wypłaty dokony
wane poza Bankiem Polskim. 

Tempo udzielanych nam przez zagranicę kapitałów znacznie 
osłabło. Pożyczka stabilizacyjna, k tóre j dość ciężkie warunki okra
szone były nazwą „kluczowej" , nie okazała się bynajmniej począt
kiem deszczu złotego z zagranicy na nas spadającego. Im słabszy 
będzie napływ kapitałów obcych, im liczniej gromadzić się będą 
terminy kredytów towarowych i innych, tem większy wpływ wy
wierałoby bierne saldo bilansu handlowego na zapasy banku emi
syjnego, tem jaskrawiej stawałaby przed nami konieczność zwięk
szenia eksportu, lub ograniczenia impor tu , aby zapobiec osłabieniu 
waluty. 

Przy biernym bilansie handlowym, przy b raku innych pozycyj 
bilansu płatniczego, k tóreby go równoważyć mogły, zadłużanie się 
u zagranicy jest nieuniknioną koniecznością zapobiegającą gorsze
mu złemu, jakiem byłoby załamanie się waluty. 

Cały szereg polskich ekonomistów, a między nimi prof. Lipiń
ski, prof. Witold Krzyżanowski a po części i r edak tor „Rolnika 
Ekonomisty" p. Dr. Mincer, odmawiają bilansowi handlowemu wpły
wu na walutę. 

P. Dr. Mincer 2) zaznacza, iż zapoznaje się u nas wpływ impor tu 
obcych kapitałów na bierny bilans handlowy; na co zauważyć pra
gnę, że Rosja carska miała czynny bilans handlowy, choć przez sze
reg ostatnich dziesięcioleci ciągle zadłużała się we Francji . 

Prof. Witold Krzyżanowski w ar tykule : „Etatyzm, liberalizm 
i organizacja koopera tywna" ogłoszonym w „Czasie" z 3. I I . 1929 
pisze, że „Stany Zjednoczone, rozbudowując się, miały kilkadzie-

2) „Rolnik Ekonomista" z 1 czerwca r. 1928. Dr. T. Mincer „Bilans han
dlowy a napływ kapitału zagranicznego do Polski". 
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siąt lat bez przerwy pasywny bilans, a waluta ich nie załamała się, 
bo o niej rozstrzyga ostrożność polityki banku centralnego". 

„P. Hipolit Gliwic3) podaje w swojej doskonalej książce zestawie
nie bilansów płatniczych Stanów Zjednoczonych dla głównych epok 
ich historji od r. 1850 począwszy. Podług tego nader pouczającego 
zestawienia, już w epoce od r. 1874 do 1895, eksport towarów ze 
Stanów Zjednoczonych przewyższał import o 2.493 miljonów dola
rów, mimo, że tak w tej, jak i w następnej epoce, Stany Zjednoczone 
zadłużały się u zagranicy; w latach od 1874 do 1895 pożyczyły mil-
jard dolarów od Europy, a w następnej epoce 2 miljardy dolarów. 

Dla lat od r. 1893 począwszy podaję w poniżej umieszczonej 
tabelce bilanse handlowe Stanów Zjednoczonych, których cyfry 
wyjąłem z odnośnych roczników „Volkswirtschaftliche Chronik" 
wydawanych jako dodatek do „Jahrbücher für Nationaloekonomie 
und Statistik herausgegeben von Conrad und Elster". Daty dla lat 
1891 do 1893 znalazłem w artykule Lexisa w „Handwörterbuch 
der Staatswissenschaften". 

Bilanse handlowe Stanów Zjednoczonych 
w miljonach dolarów 

Cyfry powyższej mojej tabelki i daty podane przezemnie za 
p. Gliwicem, dowodzą, że bilans handlowy Stanów Zjednoczonych 
już przeszło od pół wieku jest czynny, mimo, że pierwsza część tego 

3) Hipolit Gliwic „Międzynarodowa współzależność ekonomiczna a polska 
polityka gospodarcza" str. 101, 102 i 103. 
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okresu, mniej więcej po koniec XIX w. była dla Stanów Zjednoczo
nych epoką rozbudowy i to nietylko funduszami własnemi, ale obfi
cie z Europy, zwłaszcza z Wielkiej Brytanji napływającemi. 

Na okres bezpośrednio poprzedzający, od r. 1850 aż do roku 
1873, przypada wojna domowa i kryzys gospodarczy. Podług Gli-
wica, bilans handlowy tej epoki wykazuje saldo bierne 1.540 mil-
jonów dolarów, ale i dolar nie był wówczas tą murowaną światową 
walutą, przeciwnie losy jego rządom Stanów dużo troski przyspa
rzały. 

Prof. Witold Krzyżanowski, powołując się na prof. Lipiń
skiego utrzymuje, że nie było przykładu, aby z powodu biernego 
bilansu handlowego waluta załamała się. Od jedynej wielkiej in
flacji, we Francj i , k tóraby choć w części mogła iść w porównanie 
z inflacjami powojennemi naszej epoki, minęło mniej więcej 1½ 
wieku, inflacje późniejsze rosyjska i austrjacka z pierwszej połowy 

XIX w. były tylko słabą minjaturą tego straszliwego zjawiska gospo
darczego. Historja załamań waluty, jej dewaluacji , a zwłaszcza in
flacji, jest tak ubogą, że t rudno na nią powoływać się. Tem tłumaczy 
się, co podnosiłem już 24. maja 1929 na zjeździe ekonomistów 
w Poznaniu, że po wojnie światowej nikt nawet i najznakomitsi pro
fesorowie ekonomji, nie przewidywali wszystkich strasznych skut
ków inflacji, k tóre później przeżyliśmy. 

Mówiąc o wpływie bilansu handlowego na stosunki walutowe 
zapominać nie wolno, że mówi się tu o nim, jako o czynniku bilansu 
płatniczego, gdyż bezpośrednio ten ostatni wywiera wpływ na za
pasy skarbca banku emisyjnego, będące gwarantem jakości waluty. 
O ile społeczeństwo nie przysparza swojemu organizmowi gospodar
czemu zarobków, k tóreby niedobór obrotu towarowego wyrównały, 
wcześniej czy później , skarbiec banku emisyjnego wyczerpać się 
musi, załamując walutę, gdyż wypłaty międzynarodowe ostateczny 
swój wyraz znajdują w skarbcu banku emisyjnego, tylko chwilowo 
i częściowo ominąć to można. 

Pożyczki u obcych, zmniejszają b ierne saldo bilansu płatni
czego, zło odraczają. Jest rzeczą społeczeństwa i tych, którzy niem 
rządzą, tę zwłokę wykorzystać do sanowania bilansu płatniczego, 
czy to przez poprawę bilansu handlowego zapomocą zwiększenia 
eksportu, a choćby w razie koniecznej potrzeby nawet zmniejszenia 
importu, czy też przez tworzenie innych czynnych pozycyj bilansu 
płatniczego, jeżeli to jest możliwe. Jes t rzeczą kierowników poli tyki 
gospodarczej ocenić, k tóra droga jest przystępniejszą i na k tóre j 
z nich możemy celu dopiąć w czasie stojącym nam do dyspozycji, 
abyśmy zaskoczeni nie zostali. 

Pouczającym jest przykład nam najbliższy. Jeżeli dzieło Wład. 
Grabskiego, k tóremu on tyle energji, zapału i bystrości umysłu po-

Ruch II 1930 XXV 
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święcił, nie powiodło się, to bezwątpienia w znacznej mierze dla 
tego, że ulegając naporowi sfer demagogicznych, rozluźnił barjery 
celne odnośnie do przedmiotów pierwszej potrzeby i że prawie rów
nocześnie spadły ceny światowe naszych najważniejszych produk
tów eksportowych, co bardzo niekorzystnie wpłynęło na nasz bilans 
handlowy. Jednem słowem, bierne saldo bilansu handlowego roku 
1924 i pierwszej połowy roku 1925, było jednym z głównych powo
dów naszego strasznego nieszczęścia, jakiem było załamanie się 
złotego. 

Niezawiniona u t ra ta owoców pracy spowodowana naprzód wy
padkami wojennemi, a po tem raz inflacją markową, a drugi raz 
załamaniem złotego i jego dewaluacją, zniszczyła u nas zmysł 
oszczędności, k tóry dotąd nie odżył, a tylko tu i tam słabe kiełki 
puszczać zaczyna. Przed wojną wkładki Galicyjskiej Kasy Oszczęd
ności we Lwowie wynosiły więcej niż obecnie 2/3 sumy wkładek kas 
oszczędności, wszystkich, wykazywanych przez Wiadomości Staty
styczne. 

Jeżeli minister Kwiatkowski 4 ) i inni autorowie powołują się na 
stosunkowo szybki wzrost wkładek, to tylko dzięki temu, że suma 
początkowa do porównania służąca była minimalna. W takich sto
sunkach prawie każdy nawet bardzo mały wzrost okazuje się wy-
soko-procentowym. Z tego samego powodu wskaźniki wkładek, ogła
szane przez Główny Urząd Statystyczny, przy których stan z r. 1926 
przyjęty jest za 100, nie mają prawie żadnej wartości. Wskaźnik 
taki dla Polski jest obecnie oczywiście znacznie wyższy, niż dla 
bogatych państw posiadających wielokrotnie większe kapitały 
i oszczędności. 

Podstawą naszych inwestycyj winny być nasze własne kapitały, 
przez nas samych zaoszczędzone. Kapitały obce od zagranicy po
życzone, mogą je tylko tu i ówdzie uzupełniać, aby warsztat mógł 
być poprawnie postawiony i rychlej wykończony i to tylko pod 
warunkiem, jeżeli warsztat ten sam bezpośrednio odrzuca zyski, 
k tóremi mogą być pokryte procenty należne obcym. Opieranie się 
na obcych kapi tałach wzmagać musi zależność naszą od zagranicy, 
k tóra stać się może nieznośną, najprzód tylko gospodarczo, a po
tem i politycznie. 

Wysoka stopa procentowa jest bez żadnej wątpliwości jednym 
z głównych powodów powolnego rozwoju naszej produkcji , naszej 
malej zdolności konkurencyjnej na obcych rynkach, stagnacji roz
woju ekspor tu naszego. Z całym naciskiem podnieść to należy. 

4) Eugenjusz Kwiatkowski „Postęp gospodarczy Polski" wydanie drugie, 
str. 15. 
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Prof. Adam Kryżanowski nader trafnie i pięknie definiuje, że 
„podrożenie p rocen tu świadczy o dysproporcji , zachodzącej między 
rozmiarami naszej produkcj i , a kapitalizacją 5). W broszurze prze
ze mnie powołanej prof. Krzyżanowski doskonale wyjaśnił, że zbyt 
szybkie tempo działalności inwestycyjnej państwa i ciał komunal
nych, powoduje nie tylko przeciążenie podatkowe, ale i bezpośred
nio wpływa na zwiększenie kosztów produkcji . 

Wielką zasługą prof. Krzyżanowskiego jest, że wskazał na na
sze przeciążenie daninami publicznemi, tak podatkami państwowe-
mi i komunalnemi, jak i świadczeniami społecznemi, zwłaszcza ubez-
pieczeniowemi. Położył on przez to tem większą zasługę, że niektó
rzy ekonomiści, nie uwzględniając należycie skali zamożności, po
równują kwoty podatków przypadających u nas przeciętnie na głowę 
mieszkańca, z podobnemi kwotami w innych państwach, wyprowa
dzając stąd zupełnie b łędne wnioski, jakoby społeczeństwo nasze 
było mało opodatkowane. 

Większą jeszcze przeszkodą kapitalizacji od przeciążenia po
datkowego jest b rak zmysłu oszczędności społeczeństwa naszego 
obecnej doby, zniszczonego naprzód przez inflację markową, a po
tem doszczętnie przez inflację i dewaluację złotego. Pierwszym 
i najniezbędniejszym warunkiem kapitalizacji jest zaufanie i pew
ność używania owoców swojej p racy; ta pewność u nas zniszczoną 
została. 

Zaufanie do naszej waluty dopiero rozwija się w szerokich ma
sach naszego społeczeństwa; obłudą lub nieprawdą byłoby twier
dzić, iż jest ono już takiem, jakiem być powinno, murowanem i nie-
wzruszalnem. W większej części województw, zwłaszcza w woje
wództwach wschodnich i południowych, ludność wiejska dotąd 
wszelkie transakcje zawiera w dolarach, co do dużych transakcyj 
majątkowych, robią to prawie wszyscy w całej Polsce, zwłaszcza 
o ile chodzi o zobowiązania długoterminowe. Jest to bardzo smutne, 
ale nie jest winą ludności, lecz tych naszych kierowników polityki 
gospodarczej, którzy nie liczyli się z następstwami społecznemi i psy-
chicznemi swoich poczynań; nie liczyli się z tem, że skutki b łędnej 
polityki walutowej są najniebezpieczniejsze, że zaufaniem ludności 
do waluty igrać nie wolno. 

Prof. Adam Krzyżanowski wypowiada się przeciw idei samo
wystarczalności 6 ) , mówiąc, że bogate jest społeczeństwo, k tóre ma 
wielkie obroty zagraniczne. Samowystarczalność ogranicza możność 
zarabiania i podział pracy. Co do tego ostatniego zgoda, tu nie może 
być wątpliwości; ale czy zawsze i każdy podział pracy jest dla spo-

5) Adam Krzyżanowski „Bierny bilans handlowy", str. 94. 
6) Bierny bilans handlowy, str. 71. 
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łeczeństwa korzystny? Możnaby pewne zastrzeżenia poczynić. Mię
dzynarodowy podział pracy w kraju później w szranki konkuren
cyjne wstępującym, w kraju uboższym, podobnie, jak nasz, objawi 
się aż zbyt często b rak iem pola do pracy. 

Nawet wielkie obroty nie zawsze szczęście narodowi przyno
szą. Ze znakomitej książki prof. Rybarskiego przed ki lkoma mie
siącami wydanej , dowiadujemy się, że już w r. 1563 Polska przez 
sam tylko Sund eksportowała 77.894 łasztów 7) zboża, co czyni prze
szło 160.000 tonn, podczas gdy cały ekspor t pszenicy Polski w roku 
1928 wynosił 226.102 tonn. Jeżeli uwzględnimy, że komora Sundzka, 
choć była największą w Polsce, ale nie jedyną, że mieliśmy ich cały 
szereg na zachodzie i wschodzie, jeżeli porównamy ówczesne zalud
nienie Polski z obecnem, ówczesny stan techniki rolniczej z obec
nym, to podaną przez prof. Rybarskiego cyfrę wywozu zboża, mu
simy uważać za bardzo dużą, świadczącą o wielkim eksporcie zboża 
z Polski. Świadczy o tem wymownie i wielka potęga ówczesna 
Gdańska, k tórą zawdzięczał on w znacznej mierze handlowi zbożo
wemu z Polską; mimo że Gdańsk urządzał sobie tę rzecz bardzo 
wygodnie, bo największy t rud dostarczenia zboża na miejsce prze
znaczenia, na miejsce konsumcji, pozostawiał kupcom amsterdam
skim. 

Polska w XVI wieku należała pod względem zboża do najwięk
szych eksporterów świata. Obroty naszego hand lu zagranicznego 
jak na owe czasy były bardzo duże, a j ednak już wkrótce rozpoczął 
się nie tylko polityczny, ale i gospodarczy upadek. Jednym z głów
nych powodów było bezsprzecznie niedostateczne s taranie o roz
wój handlu i przemysłu, b rak dostatecznej troski o zaspokajanie po
trzeb, nie tylko żywnościowych, własnemi towarami. Dziś powiedzie
libyśmy b r a k dążenia do samowystarczalności. 

Nie poszliśmy za przykładem Anglji i Francj i hołdującym wów
czas poli tyce merkantylistycznej . Jałowym byłby spór, czy merkan-
tylizm, czy liberalizm dają lepsze podstawy do rozwoju gospodar
czego; czy jedna, czy też druga idea jest bardziej uzasadnioną. Naj
lepiej określił rzecz tę Gustaw Schmoller 8) mówiąc, że jedna i dru
ga spełniała swoje zadanie przy odpowiednich warunkach, jedna 
i druga ma równie dobre uzasadnienie przy należytem zastosowaniu, 
a rozwój historyczny rozstrzyga, której imać się należy. 

Zgodnie z głównemi wytycznemi wszystkich dzieł Schmollera 
i biegiem jego myśli powiem, że podobnie j ak wszędzie tak i tu 
chodzi przedewszystkiem o zdrowy, odpowiedni umiar . Praktyczny 

7) Roman Rybarski „Handel i polityka handlowa Polski w XVI stuleciu". 
Poznań 1928, tom I., str. 24. 

8) Gustaw Schmoller „Grundriss der Volkswirtschaftslehre". 
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i rozumny polityk nie może na oścież wszystkich b ram konkurencj i 
zagranicznej otwierać, ani też wszystkich na oba spusty pozamykać, 
nie dopuszczając zupełnie obcych na własne rynki . Rozwój histo
ryczny, upodobania i zdolności narodu, jego zamożność bezwzględ
na i w stosunku do zamożności sąsiadów i innych narodów, jego wy
robienie gospodarcze, doświadczenie w produkcji , bogactwa przy
rodzone kraju, zaopatrzenie w surowce, wszystko to spokojnie i su
miennie rozważonem być musi, aby osądzić, k tóre i o ile, b ramy 
otworzyć należy. 

Tylko kraje o zupełnie rzadkiem zaludnieniu zadawalniać się 
mogą rolnictwem, już ścisła zależność jego od obszaru wskazuje na 
to ; a jednak nawet kraje o dziewiczej ziemi, o niezmierzonych ob
szarach, prawie niezaludnionych, lub słabo, wcześnie rozpoczynają 
starania o stworzenie własnego przemysłu, a gdy walczyć muszą 
z przemysłem obcym już dawno i silnie rozwiniętym, otaczają wła
sny potężną ochroną celną. W miarę wzrostu zaludnienia, w miarę 
przechodzenia rolnictwa do produkcj i intensywnej, rozciągają 
ochronę celną na wszystkie gałęzie produkcji . Historja Stanów Zje
dnoczonych jest i pod tym względem bardzo pouczająca. 

Ograniczanie się do produkcj i surowców jest dla kraju nowego 
o dziewiczych gruntach dobrowolnem skazywaniem się na rolę ko-
lonji. W krajach o starej kul turze, musiałoby ono wywołać straszne 
kataklizmy gospodarcze i społeczne, tem niebezpieczniejsze im trud
niej o miejsce przeznaczenia dla emigrantów nie znajdujących od
powiedniego zarobku we własnym kraju. 

„Samowystarczalność", to słowo wymyślone chyba tylko po to, 
aby robić dużo złej krwi dla sprawy uczciwej i słusznej. O ile byłoby 
rozumiane zupełnie dosłownie, byłoby nonsensem, nikt bowiem roz
sądny nie może dziś myśleć o zupełnem odcięciu się od świata. Przez 
większość polityków używających tego hasła, rozumiane bywa ono 
tak, że będąc krajem o przemyśle słabo rozwiniętym, o rolnictwie 
niedostatecznie intensywnem, jednem słowem o produkcj i za małej , 
w porównaniu do naszego zaludnienia, konkurować musimy z pro
dukcją obcą, bądź znacznie tańszą, jak rolnicza w Kanadzie , bądź 
to znacznie lepszą i starszą, k tóra inwestycje swoje już dawno 
zamortyzowała, jak przemysł angielski, francuski, lub niemiecki; 
musimy zatem produkcję naszą wzmocnić ochroną celną, aby w wal
ce konkurencyjnej nie uległa. 

Tak to hasło pojęte jest wyrazem dążności zupełnie usprawie
dliwionych. Chodzi tylko znowu o odpowiedni umiar, aby nie wy
twarzać szkodliwych monopoli . W dzisiejszej dobie, gdy interes 
konsumenta ma tak potężnego obrońcę, jakim bezsprzecznie jest 
partja socjalno-demokratyczna, niema obawy, aby którekolwiek 
z państw świata cywilizowanego w taką ostateczność popadło. 
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Państwo winno zmierzać drogą praktycznej polityki do jak 
największej zamożności społeczeństwa, nie oglądając się na popu
larne hasła, gdyż one są zawsze wyrazem ekstremów; a czułość or
ganizmu gospodarczego na każde pociągnięcie, na każdą choćby 
najmniejszą zmianę k ierunku, a również i sprawiedliwość społeczna, 
każą t rzymać się złotego środka. Każde choćby najdrobniejsze prze
winienie wobec tej sprawiedliwości społecznej, każde dopuszczenie 
do zysku niezasłużonego i s traty niezawinionej, ubliża najdroższym 
poczuciom etycznym, a nawet i na rozwoju gospodarczym źle odbić 
się musi, czy to w jednym, czy w drugim kierunku. Złe skutki, je
żeli nie zaraz, to później wystąpią. 

Państwowi kierownicy organizmu gospodarczego, nie powinni 
ani na chwilę zapominać, że jedynem źródłem dobrobytu, wszyst
kich bez żadnego wyjątku, to wyłącznie tylko produkcja, pierwszem 
więc zadaniem polityki gospodarczej , aby produkcja wzrastała. 

Ulubionem powiedzeniem Adolfa Wagnera, często powtarza-
nem w jego wykładach i książkach było, że ważniejszą jest rze
czą pewność zarobku, niż jego wysokość. To powiedzenie wielkiego 
uczonego, który choć socjalistą nie był, miał jednak do socjalistów 
wielką słabość, nie tylko im, ale i l iberałom gospodarczym, a na
wet i poli tykom do nich zbliżonym, nieustannie przypominać należy. 

Międzynarodowa konkurencja , to wielkie ryzyko; o ileby ona 
niczem nie krępowana była, rzadko tylko prowadziłaby do spra
wiedliwego międzynarodowego podziału pracy, a często bardzo do 
wyschnięcia całego szeregu źródeł zarobku. Z drugiej strony, jest 
ona czynnikiem postępu i rozwoju, nie można więc jej wykluczać, 
ale cugle nałożone jej być muszą. Czy te cugle przykrócić należy, 
czy też popuścić je można, zależy od chwili i od całego szeregu oko
liczności, o k tórych raz już mówiłem. 

Życie gospodarcze, a nawet warunki jego rozwoju są pełne 
pozornych sprzeczności; już stąd w znacznej mierze pochodzi ko
nieczność t rzymania się zawsze złotego środka. Stąd również po
chodzi, że w książkach ekonomicznych, nawet t ak znakomitego i uta
lentowanego uczonego jak prof. Adam Krzyżanowski, znajdujemy 
zdania sprzeczne. 

Z ustępu broszury prof. Krzyżanowskiego: „Bierny bilans han
dlowy", przytoczonego już przeze mnie, o szkodliwości, czy też po
żyteczności biernego bilansu handlowego, wzgl. o t. zw. samowystar
czalności, wydawaćby się mogło, że zapoznaje on niebezpieczeństwa 
z biernym bilansem handlowym połączone, a j ednak tak nie jest. 

W innem miejscu 9) pisze prof. Krzyżanowski bardzo słusznie, 
że tylko drobne niedobory naszego obrotu towarowego, względnie 

9) Bierny bilans handlowy, str. 71. 
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pieniężnego z zagranicą, możemy chwilowo (a nie stale) wypłacać 
z pokrycia, k tó rem rozporządza bank emisyjny, jeżeli waluta niema 
ulec ponownemu zachwianiu. 

Już poprzednio w tej samej broszurze nawołuje prof. Krzy
żanowski 1 0) , że zawczasu chwycić się należy odpowiednich środków 
zaradzających b iernemu bilansowi handlowemu, a to ze względu na 
niebezpieczeństwo waluty. 

W ostatnim rozdziale tej samej broszury 11) pisze prof. Krzyża
nowski, że poprawa bilansu handlowego, zmniejszając odpływ wa
lut i dewiz, obniżałaby wysokość stopy procentowej . 

Uznaje zatem prof. Krzyżanowski niebezpieczeństwo dla wa
luty łączące się z biernością bilansu handlowego, nawołuje do chwy
cenia się odpowiednich środków zaradczych. Uważa bierny bilans 
handlowy za jeden z powodów wysokiej stopy procentowej , a ten 
ostatni obok przeciążenia podatkowego za główną przyczynę naszych 
niedomagań gospodarczych, co jest niemal najważniejszą tezą bro
szury prof. Krzyżanowskiego. 

Jakżeż z tem pogodzić, gdy w tym samym rozdziale, tej samej 
broszury 12) pisze prof. Krzyżanowski, abyśmy problem bilansu han
dlowego samorzutnemu kształ towaniu się życia gospodarczego po
zostawili. 

Prof. Krzyżanowski to zbyt wytrawny uczony, aby w sprzecz
ność popadł. Wiem, iż jest ona tylko pozorna, spowodowana reto
ryczną formą, z jednej s trony silnem akcentowaniem, z drugiej 
pewnemi niedopowiedzeniami. Zdaje mi się, że nie będę w błędzie, 
gdy powiem, że prof. Krzyżanowski kształtowanie się bilansu han
dlowego nie chce pozostawić własnemu losowi, jakby z tych słów 
jego zdawaćby się mogło, ale jak z całej treści broszury wynika, chce 
on na nasz bilans handlowy oddziaływać pośrednio przez odpowied
nią politykę kredytową i budżetową. 

Gdy tak tę rzecz postawimy, to różnica zapatrywań naszych 
będzie niewielka, wynikać raczej będzie z różnicy stopnia odczuwa
nia i oceny rozmiaru niebezpieczeństwa, k tó reby nam groziło, gdy
byśmy do biernego bilansu handlowego powrócili . Niebezpieczeń
stwo połączone z długo przeciągającą się biernością bilansu handlowe
go, w naszych stosunkach uważałbym za poważne, dlatego nietylko 
sprzeciwiać się musiałbym pozostawieniu rzeczy własnemu losowi, 
ale nawet nie mógłbym doradzać, aby ograniczyć się do wpływania 

10) Bierny bilans handlowy, str. 69. 
11) Bierny bilans handlowy, str. 96. 

12) Bierny bilans handlowy, str. 95. 
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pośredniego na okrężnej drodze; choćby już z tego powodu, że zja
wiska gospodarcze są wynikiem tak wielu nawzajem krzyżujących 
się wpływów, że rezul tat ich t rudno przewidzieć. 

Od lipca 1929 r. bilans handlowy stał się czynnym: 
W lipcu wywóz przewyższał przywóz o zł: 10.001 tysięcy. 
W sierpniu wywóz przewyższał przywóz o zł: 64.182 tysięcy. 
We wrześniu wywóz przewyższał przywóz o zł: 14.577 tysięcy. 
W październiku wywóz przewyższał przywóz o zł: 2.180 tysięcy. 
Już z tego surowego i suchego zestawienia widzimy, że akty

wizacja naszego bilansu handlowego nie jest jeszcze ustaloną. Dalej 
widzimy, że wywóz przewyższał przywóz najsilniej w miesiącach 
bezpośrednio pożniwnych. Szybka likwidacja zbiorów, do których 
zmusza rolników złe ich położenie gospodarcze, kryzysem spowo
dowane, nie jest tu bez znaczenia. 

Z drugiej strony jest rzeczą bardzo pocieszającą, że w porów
naniu z r. 1928 od 1. stycznia do końca października, ogólna suma 
wywozu wzrosła o zł 258.766 tysięcy, podczas gdy impor t zmniej
szył się tylko o zł 208.458 tysięcy; a zatem poprawę bilansu przy
pisać należy w pierwszym rzędzie wzrostowi wywozu, co świadczy 
dodatnio o odporności społeczeństwa. 

Poli tyka gospodarcza Rządu wyraźnie zarysowana od lata 1929 
otuchy nam dodaje: Zerwała ona z demagogiczną poli tyką gospodar
czą, tak zwaną „konsumenta" , broniąc cen produkcję opłacających. 
Zniesiono zakazy wywozu jako przeżytek z anormalnych czasów 
wojennych. Z obrotu uszlachetniającego, znachodzącego odnośny 
wyraz w kwitach wywozowych, korzystają już nie tylko liczne ga
łęzie przemysłu, ale i rolnictwo, co nie może zostać bez wpływu na 
ożywienie i zracjonalizowanie eksportu. 

Pocieszanie się rzekomo produkcyjnym charak te rem importu , 
nie przeszkodziło Rządowi przez odpowiednią reformę podatku 
obrotowego wstąpić na drogę racjonalnego popierania produkcji 
krajowej w konkurencj i z zagraniczną. 

Nasza poli tyka gospodarcza, a zwłaszcza h a n d l o w a , wykazuje 
jeszcze dużo braków, dużo jest jeszcze do zrobienia, ale przyznać 
należy, że od czasu wskrzeszenia Państwa Polskiego w żadnym okre
sie nie wykazano pod tym względem tyle szczerej t roski i starania, 
co w drugiem półroczu 1929. Oby było to zapowiedzią lepszej przy
szłości. 




