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Od Redakcji

Tymnumeremnaszego pisma wkraczamywrok jubileuszowy. Siedemdziesiąt lat temu, z inicjatywykilku silnie zaangażowanych w sprawy publiczne
osób, zaczęła ukazywaćsię „Gospodarka Narodowa”. Postanowiliśmy uczcić
ten jubileusz przybliżając naszym Czytelnikom charakter pisma sprzed kilkudziesięciu lat. Interesujące wydało nam się przede wszystkim przypomnienie
motywów,jakimi kierowali się założyciele „niezależnego dwutygodnika gospodarczego” wprowadzając na rynek noweczasopismo. O motywach tych bezpośrednio mówizamieszczony w pierwszym numerze manifest Redakcji. PoŚrednio mówi o tym natomiast spis treści rocznika 1931, a przede wszystkim
zamieszczane wpiśmie artykuły. Czytając spis treści przeżywasię swoiste dejć

vu— tak wiele bowiem branych wówczas na warsztat tematówwydaje się pochodzić rzeczywistości gospodarczej ostatnich kilku lat. Lektura samych tekstów pozwala natomiast przekonaćsię, jak inny był jednak kontekst historyczny, wktórym występowały nurtujące ekonomistówzjawiska i procesy oraz jak
zmienił się język i sposób argumentacji. Ciekawy wydał nam
z jakim ze stronyśrodowiska ckonomistów spotkały się pierwsze numery nowegopisma. Dlatego przytaczamy dwa komentarze redaktorów pismana ten
temat oraz skierowane do Redakcji listy dwóch wybitnych ekonomistów—
prof. Edwarda Lipińskiego i prof. Witolda Krzyżanowskiego. Niezależnie od
wyboru artykułówz rocznika 1931, które zamieszczamy w tym i w następnym
numerze naszego pisma, zamierzamy również opublikować specjalnie zamówionyna okoliczność Jubileuszu tekst, w którym przedstawione zostanie historyczne tło pierwszychlat „Gospodarki Narodowej”. Mamy nadzieję, że ta

wycieczka w przeszłość spodoba się naszym Czytelnikom
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Nowe pismo gospodarcze — jak każde nowe pismo, pojawiającesię na pol-

skim rynku wydawniczym, wymaga kilku słów wstępnych, któremiredakcja
zamierza usprawiedliwić powstanie tego nowego tworu i wyznaczyć mu od
razu „miejsce pod słońcem”. Mnogość istniejących pism i wydawnictw - obok

mnogościideologij przez nie wyznawanych tak przytępiła wrażliwość społeczeństwa na tego rodzaju poczynania, iż sygnalizowanie nowego wydawnic-

twa winno od samego początku zawierać,

jeśli nie „credo” grupy, którasię

wokół niego skupia, to w każdym razie główne wytyczne, któremi ma się ona
zamiar wswem wydawnictwie kierować.
„Gospodarka Narodowa” ma w obliczu tych zadań, jakie czekają polską
myśli polską politykę gospodarczą wciągu lat najbliższych, kroczyć obokrozwoju naszego życia gospodarczego. Rejestrując fakty, notując wyniki, wskazując na niedomagania, nie ograniczy się jednak nigdy do tak rozpowszechnionej u nas narracyjnej strony zagadnień. Stanowisko, jakie zajmować będzie
wobec każdego przejawu polskiego życia gospodarczego, opierać będzie na
dwóch podstawowychkryteriach:
rzeczowości— która nie tylko nie pozwala podawać do wiadomości publicznej faktów zewnętrznych bez należytego ich skomentowania, ale która
zmusza do doszukiwania się w każdym aktualnym przejawie polskiego
życia gospodarczego (obok omawianych zazwyczaj przyczyn konjunkturalnych i przypadkowych) także i przyczyn głębiej leżących, strukturalnych,
niezależności — która wyłącza ujmowanie oceny poszczególnychzjawisk
pod kątem doraźnych interesów jakichkolwiek ośrodkówdyspozycji gospodarczej wPolscei zaciemnia naskutektego objektywnysąd o danej
sprawie.
„Gospodarka Narodowa” jest organem luźnej grupy ludzi, których życiowym celem jest rozwój gospodarczy Polski poprzez niezbędny dla celu tego
rozwój polskiej myśli gospodarczej. We właściwej ocenie zewnętrznych przejawównaszego życia gospodarczego, w szukaniu stosownych analogij zagranicą, w dociekaniu cech specyficznych gospodarstwa narodowego Polski, ró;
niących ją od innych krajów, a wreszcie w syntezie wszystkich tych spostrzeżeń
wjeden nieunikniony wniosekleży jedyna właściwa droga polskiej gospodarki narodowej
REDAKCJA.
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ZAGADNIENIA USTROJOWE
Program od święta i na dzień powszedni
AL. ranka
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"Tak chmurne niebo nie wyjaśnia się bez.
burzy — A. Heydel
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Koniec kapiializmu - J.Poniatowski
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17 241
W sprawie końca kapializmu Z. Szempliński
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ZAGADNIENIA KONIUNKTURY| KRYZYSU
Specyficzne cechy kryzysu rolniczego J. Poniatowski
1 s
Problemy strukturalne i konjunkturalne
- AK. Isanka
2 18
Polityka gospodarcza a przesilenie
rolnicze - J. Poniatowski
3 3
Polityka gospodarcza wobec konjunktury
-J. Poniatowski
6 85
Polityka „producenia” i polityka
„konsumenia” - m. m.
s 2
Problem konjunktury (Dwa wygodnie)
7 97
Walka z kryzysem a premje zbożowe
— B. Łączkowski
9 13
Współzależność przebiegu konjunktury
w Polce i zagranicą - MI. Drybóiski
10M 149
Warunki i metody wyjścia ze współ
czesnego kryzysu światowego Dr. H. Nowak
10 152
Jeszcze 0 współzależności przebiegu
konjunktury w Polsce i zagranicą
— B. Łączkowski
1213 176
Banki centralne a kryzys światowy
- Dr. W, Zbijwski
14 201
Drogi wyjścia z kryzysu- Dr. S, Buczkowski
15 211
Zagadnienia polityki konjunkturalnej
wdobie obecnej - B. Łączkowski
19 277
ZAGADNIENIA STRUKTURY GOSPODARCZEJ
POLSKI
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s s2
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3 0
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5 m
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UE
Państwo jako przedsiębiorca
- K. Brodnicki
7
Organizacje gospodarcze — c. k.
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Izby Pracy —J. Pawlik
7 108
Jeszcze o Izbach Pracy - W Landan
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Kartlizacja w eksporcie rolnym zl.
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Wprzededniu dyskusji
1011 154
Przed reorganizacją — r. m.
101 164
Samorząd gospodarczy - A.K, fanka 12/13 171
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— K. Brodnicki
1213 172
Dublowanie — zi
1213. 190
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1243 191
Karel ekspedztorów c
15 221
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Monepole importu — n. w.
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Gospodarcza służba zagraniczna - 1. 19 283
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2 31
Handel w Polsce - Z. Wojtyna
3 38
Spółdzielezość a handel prywatny
3 48
Zagadnienie kosztów wymiany. Moja 4 54
Handel prywatnyi handel spółdzielczy
—K. Sokołowski
5 68
Komisje cennikawe — p.
5 z
Niedoceniona dziedzina pracy z
6 55
Sprawa handlu prywatnego
Tm
Joltyka zamkniętego koła . i
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Łaskawie nadesłane mi dwa numery„Gospodarki Narodowej”, przeczytałem z wielkim zainteresowaniem. Czasopismotego rodzaju było już oddawna
niezbędne wpolskiej publicystyce gospodarczej, niema u nas bowiem niemal
zupełnie gospodarczej publicystyki niezależnej. Zagadnienia ekonomicznetraktuje się albo pod kątem widzenia aktualnej polityki, co uniemożliwia nastawienie krytyczne, albo też publicystyka gospodarcza uprawiana jest pod kątem widzenia doraźnych interesówtej lub innej grupy gospodarczej. Publicystyka
niezależna, która nie boi się zasadniczego stawiania kwestyj oraz oświetlania
zagadnień z jedynie trafnego punktu widzenia, to znaczy z punktu widzenia
nauki, wypełni w społeczeństwie naszem funkcje ze wszech miar dodatnie.
Niema dziś ważniejszej polityki niż polityka gospodarcza, wszystkie inne są
funkcją i dodatkiem. Polityczna pozycja Narodu, jego przyszłość — zależy niemal wyłącznie od czynników natury ekonomicznej, dlatego też niezależne
i rzeczowe oświetlanie problemów gospodarczych jest dzisiaj w Polsce zadaniem jednem z najważniejszych. Ponieważ zadanie to nie jest dotychczas wypełniane całkowicie zadowalająco, przeto przed „Gospodarką Narodową” stoi
otworem przyszłość bogata w pracei skutki.
Łączę życzenia jaknajbardziej owocnych wysiłków
Prof. E. Lipiński.
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Niezależność i krytyka
Tym wszystkim, którzy spodziewali się od „Gospodarki Narodowej” jako od pisma niezależnego, jakiejkolwiek „sensacyjnie” jaskrawej krytyki w stosunku do pewnych poczynań rządowych, odpowiadamy: Oczekiwania oparte były na nieporozumieniu, a raczej na pomieszaniu pojęć niezależności i rzeczowości, oraz właściwego
tonu krytyki. W warunkach polskich wytworzyło się przekonanie, że istotą niczależności jest ton napastliwy i krytyka a liminenieżyczliwa. Tego tonu, ani tego podejścia w naszem piśmie nie będzie. Założyliśmy to w sposób zupełnie wyraźny
od samego początku pracy. Natomiast sądzimy, że nic w Polsce nie stoi na przeszkodzie człowiekowi, który zechciałby dowolną tezę i dowolne stanowisko, czy
dowolneposunięcia Rządulub jakiejkolwiek organizacji czy instytucji ocenić w sposób rzeczowy,chociaż krytyczny.

Sytuacja jest istotnie paradoksalną. Za niezależnego uważa się w szerokiej opinj
niejednokrotnie dziennikarza, który pobierając wynagrodzenie dajmy na to od ugrupowania przemysłu, czy od jakiejś partji politycznej atakuje bądź posunięcia Rządu,
bądź jakiegoś innego ugrupowania czy pariji, natomiast kwestjonuje się możność niezależności urzędnika czy publicysty, nie związanego z żadnem ugrupowaniem czy partją, względnie na dany moment zapominającego o tych związkach. Zapominasię dlatego, że krytykuje on rzeczowo,że stara się zrozumieć motywy — a nie „rąbie” na
oślep z równymtupetem jak nieznajomością przeszkód.

Urzędnicy
Szereg recenzji o dotychczasowych numerach „Gospodarki Narodowej" podkreślał jako rzecz jakoby szczególnie doniosłą, iż w skład najbliższych współpracowników „Gospodarki Narodowej” wchodzi znaczna ilość urzędników państwowych. W połączeniu ze sztandarowem założeniem naszego pisma - jego
niezależnością wydało się to niektórym prasowym organom paradoksem.
Niejednokrotnie już w Polsce urzędnicy spełniali funkcje społeczne, które w normalnych warunkach ani do państwa,ani do urzędnikównie należą. Spełniali je
raz dobrze, drugi raz źle — pełna ocena możliwa będzie w przyszłości.
Razjeszcze grupa, istotnie w znacznej części urzędnicza, próbuje spełnić funkcje społeczne, nie należące w zasadzie do urzędników:stworzyćniezależną publicystykę gospodarczą. Czy poczynanieto uda się tej grupie - stwierdzi przyszłość,
a oceni czytelnik.
LIST DO REDAKCJI

Z radością powitałem ukazaniesię nowego pisma, niezależnego od jakiejkolwiek grupy gospodarczej, uznając potrzebę takiej „wolnej trybuny”, której myślą
przewodnią byłoby dobro i potęga gospodarcza Państwa. Do tej pory nie było
u nas organu o charakterze ogólnym,niezależnego od interesów partykularnych,
a poświęconego sprawom aktualnej polityki gospodarczej, wyjąwszy publikacje
oficjalne. Byłoby rzeczą nieocenioną, gdyby nowepismo tę niezależność zachowało, zezwalając na rzeczowe omawianie zjawisk i posunięć zarówno Państwa, jak
też różnych grup społecznych w myśl interesów Narodu, żyjącego nie lat dziesiątki, ale stulecia.
Prof. Witold Krzyżanowski

GOSPODARKA NARODOWANr 1-2/2001

ołezznemi lub
redakcja wtedyKiedy przemawia
Haiby o carskie „ualki kryzys
odciaka nie

© za. obawa.aby zalanie się jednego

„przezbanki. Zańżka cen nie była, jek w N'emczech,
.płączema z koncepcją zniżkipac byłio więcprze
Polityka skarniwelacyjnej.
polityki
Jas
owarównież
ve osatnio
dokmanych
i gojaktowanych posumięiach równiż prozę oprzeć się na zad
„sbciążewia zrop mniej dotkniętychkryzysem.
Zagadnienće siopnia nasdenia kryzysu w Polsce. w
orówwnanim » zażramią, nie interomuje z ma te
i wymogałcby omówienia w innym zaktomiejscu
e,
chski moi problem czy wepókdziałanie
poliyki 2 temiczynnikami, kóre kryzye w Plec
zamieniają burzę ma posnchę je poieyką celową?
Czy rozkłada ryzyka gropodarerczo 2 pozaczególnych warsztatów prodakyjnych na całość zs

2 tebą sąsiednich. W. poktyce dej zie
„pociąga
zdażałaszne, obawę mogłaby, masneać gene”
małośćproces. Jako procgeneralny. podtrzymyaniezagrożonychodcinkówktztem mych. zaktó„sćby musiało jasność obraza gospodarczego i rze
sakadzać by mogło natarałnema procesowi samelecznicawkryzysie.Ozółaej zasady ustal ć niepo.
dba. zreszą zamułze takiej należałoby
ieć ta w powiedział Fryderyk Ist, mó
ten kto w polityce gospodarczej kierowałyysię saIe zgóry przyjętemizaadami, przypomioałb czlowiekaktóry, lecząc ię zle wodo książki Iekar
skiej, umarł» powo blędu drokąpskiega. W tym
wypadku.więcej jezacze niż w innych, wszystkoza
leży ad wyczaca i umiaru. Pdityka. o Której mowa,
jest poieyką. konfecznści nieodpartych (dka jao. laka wiana być pojniowana stom — w
progówrazie, mimosłusznego założenia, dałaby
szkoly strukiurelne niemoicjsseod konjnnktwal
wych korzyści

ALEKSANDER K.IVANKA

HOMO OECONOMICUS W POLSCE
Prychika: gospodarcza społeczeństwa. polskiego jest_mezajką x
stamień yżoko - bapialetycznego,oczesto - kapilalstycznego + tradycjonalietycznego. Komplikuje to, rzecz prosta, przebieg procesówgus.

.palarczych, Przyśpieszenie przeklalcenia peychiki zolano się stać do
miesa wytyczną.
alatrakcyjne. teorezależnie
oczywiście dla"
fest to niesie”
$eme,
korairuk
W rzęczywieaś
w Życiu lealny
cje
nie stępnie
imieje,iKoalą
prawdzie
każy gopodarca
człowiek wl
dzialalności
seci.
kieruje
się
zasadą,
omodarczoSega
e
zandą
ŚL przy danym alładać pracy za ale, eezywici,nie wyłącznie nią Ze, równ 2
o biędnie
Świadom.noże
dobladnie
maślarych
isć paltoeat
mtrjez
t_ materialy stara
nę zdóbyćdroza. sjastpoedo
wyykrodać
xl zweokorzyti.
postę:
iteajiejszj
przęimaje a

Ikntomja "przyteim

R
Rnieug
śe a drae kiernka, Ph
poradniea
Smaterjalncj
czne tę, zazedą
ię homo eo dokładnieświa- gów gomodarezych, Hem nie mniej"Jolęna
sn
: Kya SEke polega zeopodzrcza,Kuba Gpaka.
sram
CEE
RZS
ROMA swójtyp peyebiczny, człowieka, będący sieje
iub większe odekzleniem od ip homo oce

70 lat „Gospodarki Narodowej”.

17

ALEKSANDERK. IVANKA

HOMO OECONOMICUS W POLSCE

Psychika gospodarcza społeczeństwa polskiego jest mozajką
nastawień: wysoko-kapitalistycznego, wczesno-kapitalistycznego
i tradycjonalistycznego. Komplikuje to,rzecz prosta, przebieg procesówgospodarczych. Przyśpieszenie przekształcenia psychiki
winnosię stać doniosłą wytyczną.

Ekonomiapolityczna, stosując w dociekaniach swych metodę dedukcyjną, opiera się na teoretycznym podmiocie gospodarowania „homo occonomicus" człowieku ekonomicznym, który
w działalności swej kieruje się zasadą gospodarczości, 1. j. tara się przy danym nakładzie pracy osiągnąć jednakowe rezultaty materjalne, względnie dany rezultat matesjalny stara się zdobyć
drogą jaknajmniejszego wysiłku. Ekonomja przytem przyjmuje tu dwa założenia:
1) żehomo oeconomicus kieruje się wyłącznie tą zasadą i nie powoduje się żadnemi inne.
mi względami,
2) że homo occonomicus jest dokładnie świadom trudów i korzyści każdego przedsięwziętego zamierzenia i przeto jest w stanie dokład:
i
Jest to oczywiście założenie abstrakcyjne, teoretyczne, niezbędne dla konstrukcji teoretycznej. W rzeczywistości w życiu idealny homo oeconomicus nie isnieje; wprawdzie każdy człowiek w b. dużym stopniu kieruje się zasadą
oczywiście,nie wyłącznie,nie
zawsze również jest on świadom dokładnie możliwych korzyści, a przeto blędnie może wykreŚlać cel swego postępowania.
o
i
Rozwój gospodarstwa społecznego, a przede wszystkim rozwój pieniężnychform tranzakcyj
gospodarczych, rozwój kultury materjalnej dąży jednak w kierunku przekształcenia jednostek na
„homines oeconomici” przynajmniej w sterze procesów gospodarczych. Tem nie mniej każda
poka, każda struktura społeczno-gospodarcza, stwarza swój typ psychiczny człowieka, będący
mniejszem lub większem odchyleniem od typu homo oeconomicus, posiadający swe specyficzne
cechy, każda epoka stwarza swą „psychikę gospodarczą”, będącą wynikiem struktury gospodarczej i wypierającą z kolei wpływna przebieg procesów gospodarczych. Polityka gospodarcza zajmuje się przedewszystkiem problemami materjalnemi i procesami towarowemi i pieniężnemi,
i rozpatruje zjawiska te jako wyniki wzajemnego oddziaływania. Tak np. problem cenjest przedew
szystkiem problemem stosunku obrotu towarowego do obrotu pieniężnego, zagadnienie produkcji jest związanez rentownością, będącą zkolei wynikiem ustosunkowania się wielkości zbytu,
ceni kosztówprodukcji. Przebiegzjawisk odbywasię na zasadach automatyzmu gospodarcze.
so, problempsychiki
gospodarującego pozostaje na uboczu. Tem nie mniej dla zagadnień strukturalnych,a w pewnym stopniui konjunkturalnych, kwestja psychiki gospodarczej podmiotu (człowieka) gospodarującego, posiada głębokie istotne znaczenie, tłomacząc szereg zjawisk lub
wpływając modyfikująco na telub inne zamierzenia gospodarcze i ich realizację.
Okresy wzrostu pomy
lub upadku gospodarczego społeczeństw to nie tylko wyniki
zmian rynku towarowego i pieniężnego, mogą być one również rozpatrywane pod kątemwidzenia stanu psychiki gospodarczej społeczeństwa, umiejącego skrzętne wykorzystać pomyślną syację lub marnotrawiącego wszelkie możliwości. Bardzo cickawemi pod tym względem są uwagi o upadku rolnictwa w Galicji w pierwszej połowie XIX w. zawarte w pamiętnikach Ludwika
Grzymały Jabłonowskiego. Z posępnym humorem pisze on: „Do całkowitego upadku szlachty,
próczciągłych politycznych zawichrzeń, które być może miljardy roztrwoniły, przyczyniło się
Słównie wychowanie kilku pokoleń naszych. Gdy wtedy pod klątwą wolno było wstępować
do służby politycznej, a nawet do wojska, a tylko hreczkosicjami wolno nam było zostać, a do
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tego zawodui pierwszych rudimentów nam nie dano, mogę zapewnić, wraz ze mną połowa
moich współczesnych dopiero po objęciu gospodarstwa dowiedziała się o różnicy między ozimi:
ną a jarzyną, Większe majątki rozbiła palestra lub rozkradlioficjalści, mniejsze poszły z dymem,
nie, jak często twierdzą na zbytki, lecz po prostu na odziedziczone koniecznedługi, którym niedoświadczenisprostać nie mogli. Gdzie rodzeństwo było, tam zwykle najrzutniejszy spłacał schody, oczywiście,zaciągając dlugi. Obciążony nad siły, zostawał wprawdzie przy gnieździe, lez jeżekini znalazł posażnj Żony (c ię nieczęsto rafiao)giną d lat kiku Drudzy szli na dzierżawę
z małym kapitałem i bez żadnej znajomości gospodarstwa.
Sposób brania dzierżawy był wszędzie jednakowy — właściciel nie mogąc dawać sobie rady
ogłaszał chęć wydzierżawienia, zjawiali się pretendenci — najmniej rozważny zadzierżawiał. Na
pierwszą ratę,przed podpisem ugody, wypuszczał za bezcen „suche dochody”. Na drugą zaciągał lichwę, trzeciej poprostu nie płacił. Zwoływano sądpolubowny z wspólnych przyjaciół złożony; ten sądził ani podług prawa, ani podług sumienia, ale podług uczucia. A sąd i dla naj.
uczciuszych nie łatwy: zasądzą dzierżawcę — wyleci bez kawałka chleba, zasądzą dziedzica jeszcze dychać może, więc podtrzymywany dzierżawca szedł bez grosza doświadczać szczęścia
na innej dzierżawie. Właściciel zostawał z wyczerpanemni naprzód dochodami. W tym położeniu,
oczywiście, sam popadał w ręce lichwiarzy:” Jaki był stosunek do warsztatu rolnego? „Łąk nic
lubiane = b cż robiz sianem? Stawów bo to wieczna dłuborina koło sluz i grobów
- bo chłopi kradną, nawet na suche dochody krzywiono się czasem, słowem wieś uważano, j
przed wiekami, za zabawkę lub gniazdo, chroń Panie, za narzędzie produkcji”
Tak to było niegdyć. Powstaje pytanie — a jak jest dzis?
Psychika gospodarcza społeczeństwa w danym okresie jest wynikiem dwuch momentów
1) istniejącej struktury gospodarczej
2) tradycji wzgl. nawykówokresu poprzedniego.*)
Struktura ludności w Polsce przedstawia się następująco (w odsetkach ogółu ludności)
rolnictwo
64,1
„przemysł
92
handel i komunikacja
6A
rzemiosło
16
inne (służba publiczna, świadczenie usług)
127
Ale rozpatrzmy bliżej, kto przeważa w poszczególnych grupach gospodarczych. W rolnictwie 64,7 % ogółu gospodarstw to gospodarstwa karłowate (do $ ha), w przemyśle przeszło 3/4
ogółu zakładów przemysłowych stanowią zakłady drobne (do 19 robotników), podobnie w handlu 3/4 przedsiębiorstw to sklepy i kramy (III i TY kategoca). Gros więc przedsiębiorców i gospodarzy w Polsce to: małorolny, oj przemysłowiec, rzemieślnik i drobny kupiec. Jakiż to
jest homo oeconomicus? Oczywi
szczupłość środków, mały warsztat, brak
wiedzy fachowej uniemożliwiają racjonalne wykorzystywanie warunków gospodarczych. Ten drobny przedsiębiorca nie jest w stanie ani zdobywać maximum korzyści, bo nie jest ich świadom
gni nie osiąga pożądanego efektu najmniejszym kosztem, bo obcym jest mu moment racjonalnej
kalkulacji. Wegetuje.
Werner Sombart omawiając psychikę gospodarczą w okresie wczesnego kapitalizmu, powiada: „My musimy by zrozumieć mechanikę wczesnokapitalitycznego gospodarstwa zapamiętać
powiedzenie pewnego mądrego kameralisty niemieckiego, który twierdzi: ku usprawnianiu wytwórczościsłużą: rozum, zastanowienie, koszta i zarobki i który następnie przychodzi do nastę.
pującego wniosku: „To są zajęcia państwa; kupiec zać pozostaje przy tem czego on się nauczył
i doczego się przyzwyczaił. Onnie troszczy się o ogólne korzyściswego kraju”. Państwojest tem,
które wielokrotnie wyciąga prywatnych przedsiębiorców za uszy aby rozpoczęli działać jako kapitalisyczni przedsiębiorcy. Ono popycha i prowadzi ich siłą do kapitalizmu. Obraz cielesnego
zmuszenia, którego tu użyłem przypomina pracę innego kameralitycznego pisarza XVIII wieku, który uważał,że „plebs ze swej starej drogi nie schodzi, dopóki go się za nos i za ramię nie
zaciągnie ku jego własnej korzyści. --+*)
*) _ Ludwik Landau Sklad zawodowy lodnościPolski. Warszawa 1931
**) Werner Sombar — Das Wirschafseben im Zetalter des Hochkapiaismns. (Monchen 1927.st 11)
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Często gospodarstwo polskie bywa określane jako młodokapitalityczne. Jest to „Frułkapitalismus” według określenia Sombarta. Trzeba przyznać, że podana przezeń charakterystyka okresu z jednej strony a rzeczywistość polska z drugiej strony — zgadzająsię. W tem świetle sławna
od paru lat dyskusja o inicjatywie prywatneji państwowejnabiera nieco innego charakteru, nie
jawi się już jako problem doktryny, ale jako wyniki psychikigospodarczej społeczeństwa, będą:
cej zkolei wynikiem struktury gospodarczej. Sombart operuje dla okresu pełnego rozwoju kapitalizmu (Hochkapialismus) pojęciem psychiki„przedsiębiorcy kapitalistycznego”, który jest samodzielnym organizatorem procesów gospodarczych, „die treibende Kraft". Byłoby błędem
zapoznawać istnienie tego typu w Polsce, jest onjednak nieliczny, tak jak nielicznemi są wielkie
banki i przedsiębiorstwa.
Co można powiedzieć o rolnictwie w okręgach o słabo rozwiniętej sieci komunikacyjnej.
"Tam istnieje typ gospodarstwa tradycjonalistycznego w dużym stopniu pracującego jako gospodarstwo naturalne. A kalkulacja? Już w 1929 r. na zjeździe ekonomistów w Poznaniu prof. Lulek podkreślał że gospodarstwo rolne jest gospodarstwem pracującym bez kalkulacji.
Gdyby chcieć przedstawić geograficzny układ psychiki gospodarczej społeczeństwa polskiego. to wnajogólniejszych zarysach przedstawiłby się on następująco:zachód — gospodarstwo kapitalistyczne, centrum — gospodarstwo wczesno-kapialistyczne, wschód — gospodarstwotradycjonalistyczne, gospodarka naturalna.
„est rzeczą zrozumiałą, że w tych warunkach inicjatywa gospodarcza musiała iść zgóry poprzez prace państwa, samorządów, spółdzielczości, centralnych organizacji gospodarczych. Ho'mooeconomicus musiał być tworzony. Pozostaje jeszcze do rozpatrzenia moment drugi wpływa:
jący na kształtowanie się psychiki gospodarczej społeczeństwa: tradycja i konserwatyzm okresów
poprzednich. Zgóry można powiedzieć, że przewaga ludnościrolniczej przewaga drobnychprzedsiębiorców sprzyjać muszą konserwatyzmowi.
Poza tradycją gospodarki własnej mamy jeszcze do czynienia z wpływami psychiki gospodarczej zaborców. Te były nierzadko b. szkodliwe. Prof. Sujkowski w pracy swej p. t. „Polska
Niepodległa” zaznacza: „Śmiało można twierdzić, że sfery mieszczańskie b. zaboru rosyjskiego,
tak samo żydowskie jak i chrześcijańskie stanowią dzięki przytoczonym powyżej zgubnym wpły"wom rosyjski czynnik społecznie uwsteczniony. Jest to czynnik uciążliwy nie tylko dla zdrowego
życia gospodarczego naszego państwa, lecz w następstwie swegoniedołęstwa organizacyjnego
i chorobliwcgo zamiłowania do wielkich zysków, często wręcz dla państwa szkodliwy”.
Tradycjonalizm psychiki gospodarczej zaznacza się nadto ujemnie nastawieniem wynikającem ze strukturygospodarczej naszej w XIX w. - przewag gospodarstwa rolnego, naturalnego.
gospodarstwie naturalnem zaś możemy obserwować ciekawe zjawisko: oszczędzania a nawet
skąpienia na rzeczachdrobnych, a marnotrawienie w dużych. Duże koncepcje gosj
nat
suwtylko gospodarstwo otwartego rynku, gospodarstwo zamknięte jest gospodarstwem marnotrawnem: nakład robociznyjest ogromnie duży, bo „nie ona nie kosztuje” a raczej nie jest kalkulowana, produkty na które niema zbytu — gniją, zato oszczędza na mało znacznychdrobiazgach.
Psychika ta pokutuje jeszcze. Instytucje komisarzy oszczędnościowychprzed laty, którzy wprowadzali oszczędności do administracji przez kasowanie telefonów,a nie zwracali uwagi na cały
tryb i tok pracy, posłużyć mogą jako przykład tego tradycjonalizmu.
Możnaby zarzucić artykułowi temu,żejednostronnie oświetla zagadnienie, pomijając szereg
pozytywnych zalet gospodarczychcharakteru polskiego, jak np. pracowitość, oszczędność. Zar
rzut taki byłby nieporozumieniem. W artykule niniejszym chodziło o rozpatrzenie psychiki gospodarowania, 1. j. sposobu i zakresu podejścia do procesów produkcji i wymiany. Powstaje jednak drugi zarzui: z artykułu wynika, że psychika gospodarcza wPolscejest dość daleko od
„homo occonomicus" jest psychiką nie odpowiadającą psychice przedsiębiorczej zachodu, jednem słowem,że jest u nas „gorzej”, Oczywiście tem wrażeniem „gorzej” nie można zakończyć
artykułu. Nie dlatego, żeby artykuł wsprawach gospodarczych posiadać musiał „happy end”, ale
dlatego, że omówieniestanu istniejącego bez wskazania zarysu dynamiki na przyszłość byłoby
niekompletne. Jesteśmy od kilku lat w okresie przebudowy gospodarczej. Równolegle z rozwojem gospodarczym ulega zmianie i psychika gospodarcza. Proces ten jednak możnai należyjesz<ze przyspieszyć przez rozwój i rozpowszechnicnie myśli ekonomicznej. Rozwój studjów ekononicznych, ilny rozwój polskiego piśmiennictwa ekonomicznego,rozwój organizacyj gospodarczych
jest tym czynnikiem który ten proces przyśpiesza. A przyśpieszać go trzeba.

