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I.
Program p. Władysława Grabskiego.

Wbrew rozsiewanym pogłoskom nie pisałem dotąd o pożyczce ani jawnie, ani 
bezimiennie. Mimo tego, p. Grabski ciągle wymienia moje nazwisko w swoich krytycznych 
wywodach o pożyczce. Właśnie dlatego wolałbym nie nużyć Sz. Czytelników częstym 
wspominaniem osoby p. Grabskiego, ażeby uniknąć podejrzenia, że działam pod wpływem 
animozji. Atoli zdecydowałem się wziąć na siebie odium reagowania na osobiste zaczepki – 
jak mniemam – w interesie publicznym. Nie sadzę, ażeby biadania p. Grabskiego 
przeszkodziły dojściu do skutku pożyczki. Łatwo z prasy przekonać się o zupełnem 
odosobnieniu p. Grabskiego. Nie pomoże mu wciąganie w dyskusję dostojnej osoby. 
Prezydenta Rzeczpospolitej na podstawie niesprawdzonych plotek kawiarnianych. pożyczki 
mam nadzieję p. Grabski nie zepsuje, ale może wyrządzić pomniejsze szkody i wywołać 
pewną dezorientację w opinji publicznej.

Pragnąłbym w miarę sił i możliwości przeciwdziałać tej ewentualności choćby 
dlatego, ponieważ, jak z dzienników wiadomo p. minister skarbu zwołał na sobotę 
posiedzenie Rady finansowej , na której rozpatrywane ma być zagadnienie stabilizacji 
złotego, zwalczanej przez p. Grabskiego.

Głównym motywem, dla którego głos zabieram jest pragnienie, ażebyśmy wyciągnęli 
naukę z doświadczeń przeszłości Mojem zdaniem mylnie interpretowanych przez p. 
Grabskiego. Niepodobna budować mocno i pomyślnie przyszłości, nie zdając sobie sprawy, z 
czego wyrosła teraźniejszość.

Będę przytaczał jedynie fakta powszechnie znane i urzędownie stwierdzone z 
wykluczeniem pogłosek.

„Po owocach poznacie ich” głosi pismo święte. Pan Władysław Grabski 
przeciwstawiał się słownie wypłacaniu poborów urzędniczych z zapasów kasowych, 
uzupełnianych w tym celu powiększeniem emisji papierowych pieniędzy. A jednak jako 
ówczesny premjer i minister skarbu jest autorem drugiej polskiej inflacji z r. 1925. powstaje 
pytanie, co było programem rządzenia p. Grabskiego? Verba volant. Czyny rozstrzygają, boć 
przecie dobremi chęciami piekło jest brukowane.

Trzy lata temu za rządów p. Grabskiego na wiosnę roku 1924 marka polska znikła z 
obiegu, a pojawił się złoty.

Na łamach „Czasu” zająłem stanowisko przychylne wobec poczynań p. Grabskiego. 
Sądziłem, że początkowe usterki naprawi i złotego utrzyma. P. Grabski powołał mnie na 
członka Rady gospodarczej. Nasze drogi rozeszły się 4-go października na  posiedzeniu tego 
licznego areopagu praktyków i teoretyków życia gospodarczego. Pod koniec posiedzenia 
zabrałem głos, zwracając uwagę na to, że przyczyną drożyzny jest nie tylko nieurodzaj, ale 
także emisja bilonu. Oświadczyłem, że ówczesna emisja bilonu w kwocie 120 miljonów nie 
powinna być przekroczoną. ostatni przemawiał p. Grabski. Mówił całkiem ogólnikowo o zbyt
wysokim procencie, o polityce celnej, a potem – cytuję dosłownie protokół urzędowy – rzekł: 
„Mam jeszcze tylko kilka drobniejszych spraw. Co do bilonu, to nie można co miesiąc tego 
bilonu wstrzykiwać”.



Nieoceniony p. Grabski! W jego mętnej a chaotycznej głowie wszystkie kłopoty życia 
codziennego i problemy zasadnicze układają się na jednym poziomie. Ani rusz nie rozróżnić 
spraw ważnych od „drobniejszych”. Na dobitek nie umie zająć wyraźnego stanowiska w 
stosunku do problemów, z ktoremi się boryka. Niby to przyznawał mi słuszność. Obiecywał 
się poprawić, ale na wszelki wypadek otwierał sobie furtkę wejścia na drogę, o której nie 
przewidywał, bo nie rozumiał sytuacji, że go doprowadzi do upadku. P. Grabski do 
przytoczonego zdania dodał jeszcze, mówiąc o późniejszych miesiącach: „będzie kwestją 
pewnego poczucia, ażeby wyczuć chwilę, kiedy stosunki tak się ukształtują, że bilon znowu 
trzeba będzie wprowadzić”. De facto wstrzykiwał bilon niemal co miesiąc.

P. Grabski lubi się chwalić zignorowaniem rad p. Hilton Younga, bo sądzi, że to 
przynosi zaszczyt jego patriotyzmowi. Zapomina dodać, że jego zwyczajem było powoływać 
rodaków do narady, potakiwać im, a potem postępować wprost przeciwnie.

Dziś gniewa się na swych następców. Nie jest zjawiskiem wyjątkowym, że byli 
ministrowie skarbu krytykują ministrów rządzących. W tym wypadku jest to aż nadto 
zrozumiałe. obecny rząd chce zapłacić za winy p. Grabskiego, ażeby oczyścić naszą hipotekę 
i wzmocnić tym sposobem nasz kredyt. Pięciozłotówki papierowe p. Grabskiego mają być 
wykupione pożyczki, a złoty już zdewaluowany faktycznie ma być także legalnie 
zdewaluowany. Bankructwo programu finansowego p. Grabskiego, choć nie tajne, ma być 
ustawowo ujawnione i stwierdzone. To nie może być przyjemne dla p. Grabskiego. 
Współczuję z jego zmartwieniem, ale nie mogę milczeć, gdy, udrapowany w togę 
patriotyzmu, w której mu nie do twarzy, próbuje siać rozstrój i hamować postęp polityczny i 
ekonomiczny państwa.

Określiłem jako zasadniczą treść programu finansowego p. Grabskiego powiększanie 
emisji pieniędzy papierowych w chwilach pustki w kasie, a zatem poruszania się po linji 
najmniejszego oporu. Sam p. Grabski swój program chrzci nagłówkiem „o własnych siłach”. 
Pod tym tytułem wydał z końcem roku 1926 zbiór swych artykułów, ogłoszonych w r. 1926. 
Trudno o tytuł bardziej pretensjonalny , a mniej jasny i ścisły. Czyżby naprawdę p. Grabski 
był przeciwnikiem zaciągania pożyczek zagranicznych? Przecież tuż po stabilizacji z przed 
trzech lat zaciągnął włoską pożyczkę tytoniową, a przed dwoma laty akurat na wiosnę 1925 
pożyczkę Dillona. A może przez słowa: „o własnych siłach” rozumie program zaciągania 
lichych pożyczek zagranicznych? P. Grabski sam przyznaje, iż jego pożyczki były finansowo 
mało korzystne. Przypisuje im jednak zalety polityczne. Pomówię o nich później.

II.
Program obecnego rządu.

Rozpatrując program finansowy obecnego rządu, wyrażam go tak, jak go rozumiem, a 
więc streszczam go wyłącznie na moją odpowiedzialność.

Polityka finansowa oraz kredytowa obecnego rządu jest od szeregu miesięcy jasno, 
stanowczo i jawnie określona w przemówieniach sejmowych p. wice-premjera Bartla, p. 
ministra skarbu, Czechowicza, w aktach ustawodawczych i w gospodarce skarbowej 
zapasami kasowemi. Zachodzi uderzająca zgodność słów i czynów, której nie zdołam się 
dopatrzeć, szukając właściwej istoty programu p. Grabskiego.

P. Czechowicz został mianowany ministrem skarbu w październiku zeszłego roku. W 
kilka tygodni później 13-go listopada 1926 r. zapoznał Izbę posłów z programem finansowym
rządu. Zapowiedział, że dążyć będzie do ustawowej stabilizacji złotego, ale uzależnił ją od 
uzyskania na ten cel pożyczki zagranicznej. Powtórzył to oświadczenie w przemówieniu 
sejmowym, wygłoszonym 12 lutego bieżącego roku. P. wice-premjer Bartel oświadczył w 
grudniu w jednej z komisy sejmowych, że poważne banki zagraniczne dały inicjatywę do 
rozpoczęcia rokowań o pożyczkę.



Oczywiście rząd nie mógł z góry wiedzieć, czy rokowania o pożyczkę doprowadzą do 
pomyślnego wyniku? Z tego powodu dążył umiejętnie i celowo do zabezpieczenia innemi 
sposobami korzystnego kursu złotego. Rozporządzenie Prezydenta, mające moc ustawy z dnia
22 października 1926 zrywa radykalnie z metodami inflacyjnemi, któremi rządy nasze 
posługiwały się jeszcze w ciągu pierwszych pięciu miesięcy 1926 roku, w ciągu którego to 
czasu rząd powiększył emisję bilonu papierowego (pięciozłotówek skarbu państwowego) o 19
miljonów złotych. – Rozporządzenie, o którem mowa, było wynikiem głębokiego i słusznego 
przeświadczenia, że pieniądze papierowe państwowe emitowane bez pokrycia równolegle z 
emisją banknotów Banku Polskiego przeważnie w latach 1924 i 1925, wbrew ostrzeżeniom, 
przez rząd p. Grabskiego, są wrzodem, podkopującym zewnętrzne i wewnętrzne zaufanie do 
stałości polskiej waluty i polskiego państwa. Rząd, jeszcze nie rozporządzając pożyczką, 
umożliwiającą ich wykupno, postanowił je usunąć zainaugurowaniem polityki deflacyjnej w 
Polsce. Postanowił stworzyć nadwyżki w budżecie i zużyć je przez spalanie co roku kilku 
miljonów pięciozłotówek.

Po trzecie, rząd zademonstrował czynem chęć wzmocnienia Banku Polskiego i 
ułatwienia mu obrony waluty. Choć nie był do tego zobowiązany, zużył cześć nadwyżki 
dochodów osiągniętej w listopadzie nie na bieżące wydatki lub zbędne lokaty w Bankach 
państwowych, ale spłacił 25 miljonów zł. t. j. połowę bezprocentowego i bezterminowego 
długu, stanowiącego cenę, uiszczoną przez Bank Polski za przywilej emisji banknotów. 
Dzięki zwróceniu przez państwo części tego długu, obieg banknotów zmniejszył się o 25 
miljonów zł., skutkiem czego wzrosło zabezpieczenie złotem i dewizami banknotów 
pozostałych w obiegu.

Rząd ogłosił, ze jego program finansowy będzie polegał na wykonywaniu zaleceń i 
rad Kemmerera, a mianowicie tych, które rząd uzna za uzasadnione i wykonalne. Ówczesny 
minister skarbu koalicyjnego gabinetu, p. Jerzy Zdziechowski zaprosił do Polski prof. 
Kemmerera pod wrażeniem spadku złotego dwukrotnie po raz pierwszy z końcem r. 1925, a 
po raz drugi w pierwszych miesiącach roku następnego. Następni ministrowie skarbu lojalnie 
doprowadzili do końca akcję rozpoczętą przez p. Zdziechowskiego. W dniu 12 lutego 1927 
roku obecny minister skarbu p. Czechowicz powiedział, co następuje: „O ile misja 
zagraniczna była zaproszona, to nie sposób lekceważyć opinji tej misji, gdyż w przeciwnym 
razie zagranica nie może tego zrozumieć. Tak się stało z Hilton Youngiem; po to był 
zaproszony, ażeby następnie nie liczyć się z jego opinią i nawet być może w sposób ironiczny 
opinję tę traktować. Nie chcemy, by się to powtórzyło. traktujemy bardzo poważnie opinję 
misji Kemmerera, ustosunkowaliśmy się do tej opinji, opracowaliśmy szczegółowo plan 
finansowy na podstawie opinji Kemmerera”.

P. Grabski, który był tak ustępliwy w Spa wobec Anglików, nie tylko rzucił do kosza 
sprawozdanie p. Hilton Younga, byłego podsekretarza stanu w angielskim ministerstwie 
skarbu, posła do izby gmin w Londynie, naczelnego redaktora „Financial News”, ale, o ile mi 
wiadomo, nawet nie umiał uprzejmie się pożegnać z p. Youngiem. Rząd obecny postąpił 
inaczej. Zrozumiał, że Polska bez szkody politycznej i ekonomicznej, bez ośmieszenia się nie 
może po raz drugi zlekceważyć opinji wezwanych rzeczoznawców zagranicznych. Zrozumiał 
także, że odpowiednie ustosunkowanie się do opinji misyj zagranicznych ułatwia 
przeprowadzenie korzystnych rokowań pożyczkowych. Przecież powszechnie znaną jest 
rzeczą, że prof. Kemmerer przed swoim pobytem w Polsce odwiedził szereg innych państw, 
poczem niemal wszystkie z nich w stosunkowo krótkim przeciągu czasu uzyskiwały pożyczki
w New-Yorku. Powszechnie znaną jest rzeczą, że wielu bankierów amerykańskich wysoko 
ceni sąd prof. Kemmerera.

Przeciwnicy rządu i wzmocnienia państwa pożyczką, uznali program finansowy rządu 
za kopję rad Kemmerera. Trudno o bardziej jaskrawe przeinaczenie rzeczywistości. Rząd 
nigdy nie miał i nie ma zamiaru dosłownego zastosowania wszystkich zaleceń Kemmerera. 



Pytanie zresztą, czy istotnie sprawozdanie Kemmerera jest dziełem wyłącznie amerykańskim?
Nie dziwiłbym się, gdyby to twierdzenie wypowiedzieli prof. Kemmerer i jego 
współpracownicy, czego oczywiście nie uczynili. Natomiast uważam za dziwne, że Polacy 
przeoczyli współudział ministra skarbu w pracach komisji amerykańskich doradców 
finansowych za pośrednictwem specjalnego biura, przydzielonego przez ministra skarbu do 
komisji prof. Kemmerera i także za pośrednictwem innych biur, które z calem oddaniem 
współdziałały w dziele amerykańskich rzeczoznawców.

Jak już widzimy i jak jeszcze obaczymy poniżej program finansowy obecnego rządu 
jest niemal w zupełności odwróceniem praktyk p. Grabskiego, wobec których p. Grabski żywi
ojcowskie uczucia i do których chce nawrócić społeczeństwo całe i obecny rząd.

III.
Obecna sytuacja gospodarcza i walutowa.

Są widoki w związku z pomyślnie zapowiadającymi się rokowaniami o pożyczkę 
zagraniczną przeprowadzenia w pełni programu finansowego rządu. W tej właśnie chwili p. 
Grabski przystąpił do podważania wysiłku rządu, aby dowieść że w Polsce nikt lepiej od 
niego nie potrafi sterować nawą państwową. On i jego poplecznicy uważają pożyczkę za 
zbędną, bo sytuacja się poprawiła. P. Grabski propaguje po prostu w swych artykułach powrót
do metod finansowych i kredytowych, które stosował ze znanem powodzeniem. Zaciągał 
pożyczki wtedy, gdy miał nóż na gardle i to samo doradza czynić obecnie, choć bezsprzecznie
dla każdego, kto umie myśleć i rozumie zjawiska ekonomiczne wprost odwrotne 
postępowanie jest jedynie uzasadnione. Poprawa naszej sytuacji niewątpliwie ułatwia i 
nakazuje zaciągnięcie pożyczki właśnie teraz, bo sytuacja może się pogorszyć, bo wówczas 
całkiem nie dostaniemy pożyczki, albo dostaniemy ją na warunkach mniej korzystnych.

Czy istotnie sytuacja ekonomiczna i walutowa może się pogorszyć? P. Grabski w 
obronie tezy, jakoby sytuacja była dobra, przytacza argumenty nie wytrzymujące najlżejszej 
krytyki. W num. 103 „Kurjera Warszawskiego” pisze: „Bank Polski ma kredyty 
niewyzyskane”. Zjawisko ani dziwne, ani rzadkie w praktyce banków emisyjnych. Kredyt 
niewyzyskany jest wyrazem tego, że niektóre przedsiębiorstwa w chwilach dla nich 
pomyślnych, tworzą sobie przejściowo w ten sposób rezerwy kasowe. Ten fakt niczego nie 
dowodzi, ale znamiennem jest to, o czem p. Grabski nie pisze, że nasz Bank emisyjny 
skrępowany szczupłością swych środków  przyznaje zbyt mało kredytów.

Sytuacja mimo tego jest obecnie względnie dobra, ale przecie niemal wyłącznie dzięki
zeskontowaniu zgóry pożyczki. To znaczy, że gdyby nie doszła do skutku, wówczas 
niewątpliwie konjunktura załamałaby się. Właściwie sytuacja walutowa sama przez się, to 
znaczy pomijając pożyczkę, wcale nie jest różowa. Wszyscy wiemy, że bilans handlowy od 
paru miesięcy pogarsza się. Czeka nas przednowek, zapewne także zwiększony dowóz zboża 
zagranicznego. Na dobitek ceny idą w górę, a przecie zapas walut i dewiz w Banku Polskim 
wzrasta.

Z jakich źródeł pochodzi ich dopływ do skarbca naszej instytucyj emisyjnej? Tylko w 
małej mierze z nadwyżek bilansu handlowego, albowiem maleją. Pewną, choć 
prawdopodobnie niewielką rolę odgrywa sprzedaż tezauryzowanych dolarów za złote. Ludzie 
nabrali przekonania, że pożyczka dojdzie do skutku, że złoty nie spadnie, że zatem niema 
powodu tracić procentów. Chętnie sprzedają dolary i kupują akcje. Ponieważ ilość 
tezauryzowanych dolarów zapewnie nie jest wielka, ponieważ cos niecoś ludzie jeszcze 
tezauryzują, przeto to źródło dopływu walut i dewiz do banku Polskiego nie przeważa szali 
wypadków. Czynnikiem rozstrzygającym są kredyty zagraniczne i skup przez zagranicę 
polskich papierów wartościowych. Dualis mutatio rerum! Dwa  lata temu na wiosnę 1925 r. 
mimo zaciągnięcia pożyczki Dillona, banki zagraniczne wypowiadały kredyty naszym 



bankom, bo przewidziały zły obrót wypadków. Dziś liczą się z dojściem do skutku rozumnie 
obmyślanej pożyczki  i nie wątpią w stałość waluty.

Z powodu zaufania do niej, opartego na przeświadczeniu, że pożyczka będzie, rosną 
oszczędności w bankach, spada procent, czyli idą w górę ceny ziemi, budynków, akcyj, i 
obligacyj. Akcje Banku Polskiego kosztowały około 1 maja zeszłego roku niespełna 4 i pół 
dolara. Płacono mniejwięcej 50 zł. za akcję a 11 złotych za dolara. Dziś akcje Banku 
Polskiego dochodzą do 18 dolarów. Z tej olbrzymiej zwyżki – jest to wielkość może 
najbardziej zmienna, a zatem fakt gospodarczy najbardziej znaczący w ciągu ostatnich 
dwunastu miesięcy – przypada blisko dwie trzecie na ten rok. Wzrost ceny akcyz Banku 
Polskiego jest najlepszym przykładem, jak dalece obecna zwyżkowa koniunktura giełdowa 
polega na eskontowaniu pożyczki. Po prostu giełdziarze powiedzieli sobie: Zanosi się nie na 
Dillonowską, ale na rozumnie obmyślaną pożyczkę,  a zatem z pewnością kapitały własne 
Banku Polskiego i jego rezerwy dewizowe zostaną powiększone. Niema powodu 
przepuszczać, ażeby akcje nie osiągnęły parytetu, tj. 170 zł. czyli 19,3 dol. za sztukę. Z tego 
jednak wynika przekonywająco, że nie dojście do skutku pożyczki oddziałałoby zniżkowo na 
kurs wszelkich akcyz i obligacyj, czyli, że ich obecny kurs jest eskontowaniem pożyczki.

Zwyżka cen ziemi, budynków i papierów wartościowych jest korrelatem zniżki stopy 
procentowej, tego najważniejszego wykładnika sytuacji gospodarczej. Większa płynność 
gotówki w ostatnich kilku miesiącach jest znana. Wszyscy pamiętamy, jak to niedawno 
biadali przemysłowcy łódzcy, ze rząd ze względu na toczące się rokowania, nakazał emisję 
ich pożyczki odroczyć aż do chwili zakończenia rokowań o pożyczkę państwową. Dziś 
przemysłowcy łódzcy wdzięczni są rządowi. Stało się to, co im rząd przepowiedział. 
Wówczas wierzyciele chcieli kupić ich obligacje po 81 za 100. Dziś już dają 89 za 100, a 
przemysłowcy łódzcy są dziś w tem położeniu, że chcą i mogą czekać na jeszcze lepsze 
warunki zagranicy. Angielskie znane kredyty cukrownicze potaniały o cos niespełna 1 i pól 
proc. Prócz bankierów, z którymi rząd rokuje, zjeżdżają do nas inni bankierzy amerykańscy, 
którzy szukają w Polsce dobrych lokat. Pamiętamy jednak, że ta bezcenna gospodarczo 
zniżka stopy procentowej jest wynikiem i wzrostu oszczędności wewnętrznych i przypływu 
kapitałów zagranicznych, że jedno i drugie polega na przeświadczeniu o definitywnym 
zabezpieczeniu naszej waluty pożyczką, uważaną za fakt dokonany.

To samo, co powiedziałem o obecnej sytuacji gospodarczej odnosi się także do 
przyszłej. Nie będę szczegółowo określał, jakby wyglądała jutrzejsza ceduła giełdowa i ile 
dolarów jutro musiałby sprzedać Bank polski dla powstrzymania zniżki złotego, gdyby p. 
Grabski dzis wieczorem został mianowany ministrem skarbu. Ograniczę się do 
przypomnienia niewykluczonej ewentualności niezadawalniających urodzajów tegorocznych. 
W Polsce zwykle nieurodzaje przypadają na lata stabilizacji ku radości ministrów skarbu, 
którzy wówczas w meteorologji znajdują wytłumaczenie skutków swej nieudolnej polityki 
walutowej i finansowej. Jeżeli będziemy rozporządzali rozumnie zużytą pożyczką, nieurodzaj
nie wiele nam zaszkodzi. Jeżeli nie zaciągniemy pożyczki lub jeśli ją źle zużyjemy, zły 
urodzaj może stać się katastrofą, podobnie jak wynik wyborów w r. 1924.

Druga połowa roku 1926 była gospodarczo i finansowo (wzrost dochodów 
państwowych) niezwykle pomyślna, dzięki:1) wielkiemu zaufaniu wywnętrz kraju i zagranicą
do rządów Marszałka; 2) premji eksportowej, wynikającej z dewaluacji złotego; 3) strajkowi 
węglowemu w Anglii. Zaufanie do rządów Marszałka ciągle wzrasta, ale dodatni wpływ 
dwóch drugich czynników wyczerpał się. Rząd już z końcem z. r. postanowił zastąpić te dwa 
drugie czynniki pożyczką, wzmacniającą pomyślną konjunkturę, ażeby przeszkodzić jej 
załamaniu jedynym sposobem do tego celu nadającym się.

Nie chcę bynajmniej powiedzieć, że złoty musi spaść wrazie nieuzyskania pożyczki, 
ale jest pewne, że nieuzyskanie pożyczki wpłynie wybitnie ujemnie na koniunkturę, a nawet 



może złotego raz jeszcze poderwać. Innemi słowy nasza teraźniejsza i przyszła sytuacja 
gospodarcza i walutowa jest murowana, ale na nadziei uzyskania pożyczki.

IV>
Stabilizacja złotego i jej poziom.

Rząd już w jesieni zapowiedział w sejmie na wypadek uzyskania pożyczki nową 
stabilizację złotego, która w danych okolicznościach nie może być niczem innem jeno 
dewaluacją złotego. Około trzech tygodni temu sześcioprocentowa renta francuska, 
opiewającą na franki francuskie stała 75 za sto. Obok w Belgji sześcioprocentowa renta 
belgijska, opiewająca na franki belgijskie była notowana na giełdzie 92 za sto, czyli 
siedemnaście punktów różnicy na korzyść Belgji. W dwa czy trzy dni później ten stan rzeczy 
nagle się zmienił. Francuski premjer, a zarazem minister skarbu p. Raymond Poincare 
zapowiedział publicznie rychłą legalną stabilizację franka francuskiego. Giełda pokwitowała 
oświadczenie p. ministra skarbu naglą, ogromną zwyżką wszystkich papierów, opiewających 
na franki francuskie. równocześnie procent spadł. Przedtem Antwerpia belgijska zaciągnęła 
pożyczki na mniejwięcej dwa procent taniej, niż sąsiednie Lille i inne miasta francuskie. I ta 
różnica szybko się zaciera na korzyść Francji.

Dlaczego? Udzielanie pożyczek zawsze i wszędzie zawiera w sobie ryzyko, za które 
płaci się procent i to tem wyższy, im ryzyko jest większe. Stabilizacja ustawowa oceniona 
jako trwała, umniejsza jeden z momentów niepewności, a zatem obniża procent. Powołuje się 
p. Grabski na to, ze we Włoszech i w niektórych innych państwach rządy nie spieszą się ze 
stabilizacją. Zapomina, że w tych państwach nigdy nie był ministrem skarbu. Z powodu 
błędów przez p. Grabskiego popełnionych, musimy dziś problem walutowy stawiać 
radykalnie, to znaczy deklarować jawnie i ustawowo, na jakim poziomie chcemy złotego 
utrzymywać, ażeby odzyskać zaufanie poderwane spadkiem złotego w r. 1925. P. Grabski w 
swej bezbrzeżnej naiwności ogłosił cały artykuł pod tytułem „Brak zaufania” do Polski, który 
rzekomo wieje z przebiegu rokowań o obecną pożyczkę. Przypływ już teraz kapitałów 
zagranicznych do naszych banków (np. Banku handlowego), wzrost wewnętrznych 
oszczędności, spadek procentu, zwyżka papierów wartościowych – oto jaskrawe dowody 
wzrostu zaufania w porównaniu z niedaleką przeszłością. Niewątpliwie jednak zaufanie to nie
jest tak wielkiem, jakbyśmy tego pragnęli. Zapomniał tylko pan Grabski o jednej bagateli, 
zapomniał odpowiedzieć na pytanie: „Czyja w tem wina”?

Jest przeciwnikiem stabilizacji obecnie, bo rozumie, ze teraz musi nowa legalna 
stabilizacja polegać na prawnem uświęceniu obecnego kursu faktycznego, a p. Grabski 
pragnie powolnie rewaluować złotego do poziomu obowiązującego obecnie w ustawie, przez 
p. Grabskiego podpisanej, która niestety próby życia nie wytrzymała.

Około 1 lipca zeszłego roku złoty ustabilizował się mniejwięcej na 9 za 1 dolara. 
Szczegółowe obliczenia, przeprowadzone niezależnie od siebie przez kilku ludzi, wykazały 
zgodnie, że owoczesnemu poziomowi cen i płac odpowiadał mniejwięcej kurs 8,25-8,50 za 1 
dolara. Bank Polski miał bardzo szczupłe zapasy walut i dewiz. Żeby je powiększyć kupował 
dolary po 9 i dobrze zrobił. Gdyby wówczas można było rozporządzać znaczniejszą 
pożyczką, stabilizacja złotego na poziomie 8,50 byłaby wskazaną. Ale przecie w lipcu 1926 
pożyczka była niemal niemożliwa. Rokowania o nią jeszcze dziś nie są całkowicie 
ukończone. Przy obecnym poziomie cen i płac rewaluacja, choćby powolna, byłaby procesem
przykrym, bo oznaczałaby zniżkę płac i cen, wyrażonych w złocie, kosztownym, bo Bank 
musiałby sprzedawać dolary za coraz mniejszą ilość złotych, a przedewszystkiem rewaluacja 
stwarzałaby moment niepewności. Kurs złotego, ceny i płace byłyby bardziej chwiejne i 
sporne, niż w razie stabilizacji natychmiastowej, która z konieczności musi być 



usankcjonowaniem prawnem teraźniejszego kursu faktycznego. Kto jest za stabilizacją 
ustawową w tej chwili, tem samem przesadza jej poziom.

V.
Projekt zaciągnięcia pożyczki stabilizacyjnej a zarazem inwestycyjnej.

Niewzruszoną siłę nowej ustawowej stabilizacji złotego może dać tylko odpowiednio 
obmyślana i zużyta pożyczka, której wielkość byłaby należycie ustosunkowana do 
zakreślonego celu. Wyrażeniem negatywnym tej samej myśli jest, że rząd w jesieni zeszłego 
roku ustalił jako dyrektywę rokowań, zamiar zaciągnięcia pożyczki, któryby nie była ani 
wyłącznie inwestycyjną, ani zbyt małą. Nie znaczy to oczywiście, ażeby kiedykolwiek 
zamierzeniem było zaciągniecie pożyczki wyłącznie stabilizacyjnej, jak insynuują 
przeciwnicy rządu.

Dlaczego pożyczka nie ma być wyłącznie inwestycyjną? Bośmy się na tem sparzyli i 
to dotkliwie. P. Grabski wiedział, że trzeba inwestować, budować domy, drogi, koleje. Ten 
program jest oczywistem wywaleniem drzwi otwartych, jest programem przez wszystkich 
przyjętym. Sęk w tem, aby zrozumieć istotę ekonomiczną inwestycyj i wiedzieć, ze najpierw 
trzeba stworzyć warunki inwestycyj, a że potem inwestycje siła rzeczy rosną jak grzyby po 
deszczu i to tem obficiej, im mniej różne ministerstwa współdziałają.

Dobrze mówią Francuzi: „Il faut serier les questions”. Najpierw trzeba ustabilizować 
walutę: lepiej zbyt mocno niż słabo. Celem tych ofiar jest wzmożenie zaufania, a więc 
oszczędności zewnętrznych i wewnętrznych. Dzięki obfitości kapitałów stopa procentowa 
spada mimo nasycenia zapotrzebowania kredytu krotkoteminowego. Z tą chwilą ludzie 
poczynają chętnie pożyczać na dłuższe czasokresy, bo niema popytu na kredyt 
krótkoterminowy, który zawsze i wszędzie więcej wierzycielowi dogadza z powodu 
niezmiennych właściwości natury ludzkiej. innemi słowy zniżka procentu jest identyczna z 
zaistnieniem kredytu długoterminowego czyli inwestycjami, boć przecie inwestycje nie są 
niczem innem jeno nakładami, obliczonemi na dłuższą metę, przedewszystkiem zużyciem 
pracy ludzkiej na wznoszenie budowli.

P. Grabski odwrócił naturalny porządek rzeczy ze znanym skutkiem. Okazało się raz 
jeszcze, że istotne inwestycje są jedynie możliwe w razie obniżenia procentu, a wówczas są 
nieuniknione. P. Grabski pożyczkę Dillona przekazał Bankowi gospodarstwa krajowego i 
przeznaczył ja na długoterminowe inwestycje. gdyby ją był zużył stabilizacyjnie t. j. na 
wykupno banknotami Banku polskiego państwowych papierowych pieniędzy i na 
powiększenie kapitału zakładowego, a inwestycje wszelkiemi siłami hamował aż do chwili 
obniżenia się stopy procentowej zamiast je forsować, byłby zapewne jeszcze dziś ministrem 
skarbu.

Obecny rząd nie ma zamiaru powtórzenia błędów p. Grabskiego. Politykę obecnego 
rządu w przeciwstawieniu do dawniejszych, rozumiem jako politykę popierania silnych w 
interesie słabych. Rząd obecny jasno sobie zdaje sprawę z tego, że skutecznie można przyjść 
w pomoc robotnikom i włościanom, jedynie popierając w społeczeństwie to, co jest silne, 
podczas gdy dawniej sądzono, ze należy każdą malutka, a wiec drogo wytwarzającą 
fabryczkę i każdy banczek przy życiu utrzymać. Dziś zwyciężyło zdanie, że bezrobociu 
zaradzić może tylko popyt za siłą roboczą wielkich przedsiębiorstw.

Te zasadę stosuje rząd obecny w swej polityce finansowej i kredytowej. przed dwoma 
laty rząd postąpił odwrotnie. Chciał wyżywić pożyczką Dillona Bank polski, któremu 
sprzedał waluty i dewizy, uzyskane z pożyczki i Bank gospodarstwa krajowego, któremu 
przekazał złote otrzymane za waluty i dewizy, choć pożyczka nie była wielką. Dziś rząd chce 
przedewszystkiem wzmocnić Bank polski, aczkolwiek pożyczka ma być większą, niż 
Dillonowska, wychodząc z trafnego założenia, że przedewszystkiem trzeba podtrzymywać to,



co jest silniejsze. Finansowo Bank polski jest najlepszym naszym atutem, a zatem właśnie tą 
karta trzeba grać. Bank polski wzmocniony, dźwignie cały kraj.

Gdy na wiosnę 1924 roku zakładano Bank polski, jego kapitały własne składały się 
tylko z kapitału akcyjnego. Nie posiadał funduszów rezerwowych. Kapitaly wlasne a wiec w 
tym wypadku kapitały akcyjne wynosiły sto miljonów złotych w złocie czyli 19,3 miljony 
dolarów. Obecnie istnieje zamiar, ażeby w razie otrzymania pożyczki pokierować sprawą tak, 
aby kapitały własne Banku polskiego (kapitał akcyjny i fundusz rezerwowy) wynosiły ponad 
20,000.000 dolarów. Przewidywane jest, że zapasy walut i dewiz w Banku polskim będą 
większe niż kiedykolwiek przedtem, choć obieg na razie nie będzie równy dotychczasowemu 
maksymalnemu. Bank polski, którego siła jest przecie identyczna z siłą polskiej waluty, ma 
stać się potężniejszym, niż dawniej.

Dziś rząd odrabia pożyczką osłabienie Banku polskiego, które wynikło z nadmiernej 
emisji bilonu, bez pokrycia, a uniemożliwiło Bankowi skuteczna obronę złotego w r. 1925. 
Przecie Bank polski musiał de facto utrzymywać rządowy bilon papierowy (pięciozłotówki) 
na tym samym poziomie, co swe własne banknoty, choć bilonu nie emitował.

W dniu 12 listopada 1925 prezes Banku polskiego p. Karpiński, ostatecznie odmówił 
p. Grabskiemu dalszych beznadziejnych interwencyj na rzecz podtrzymania złotego, który 
skutkiem tego obniżył się z 6.20 na 6.90 za dolara, a następnego dnia p. Grabski wniósł 
dymisję. W numerze ostatnim poznańskiego „Ruchu prawniczego i ekonomicznego” p. 
Grabski w artykule: „Druga inflacja Polska” porzuca meteorologiczną teorję spadku złotego, 
wedle której nieurodzaj go położył, a twierdzi, że nie jego bilon, ale Bank polski wszystkiemu
winien, albowiem nie dość wcześnie umniejszał emisję banknotów!

Wzmocnienie stanowiska Banku polskiego ma się dokonać po części przez 
powiększenie kapitału zakładowego. Z końcem roku 1925 zaraz po ustąpieniu p. Grabskiego 
była mowa o sprzedaży pakietu nowych akcyz zagranicy. Obecnie ta ewentualność zupełnie 
nie była brana pod uwagę. powtóre, ma być wykupiona połowa bilonu papierowego, to 
znaczy rząd sprzeda waluty i dewizy należne mu z tytułu pożyczki Bankowi polskiemu za 
banknoty Banku polskiego i zniszczy bilon w tej samej wysokości. Obieg łączny banknotów i 
bilonu nie wzrośnie, ale wzrośnie pokrycie, co oczywiście ułatwi obronę nowego parytetu na 
wypadek popytu za dolarem.

Z październiku zeszłego roku rząd obecny nie mając pożyczki wszedł na drogę 
deflacji, ażeby podtrzymywać złotego. Chciał bilon bardzo powoli wykapować z nadwyżek 
podatkowych. Obecnie na wypadek otrzymania pożyczki, konwersja bilonu na banknoty 
zastąpi deflację, co jest gospodarczo znacznie korzystniejsze. Deflacja umniejsza obieg 
pieniędzy, a konwersja nie.

Elastyczność pożyczki stanowi dalszą myśl przewodnią. Przewiduje się, że zaraz po 
jej otrzymaniu pewne mniejsze kwoty będą wolne na cele inwestycyjne, a większe po 
żniwach tegorocznych, o ile nie będą wybitnie niższe od średnich.

VI.
Wielkość i ogólny charakter pożyczki.

Ponieważ istniał i istnieje zamiar uzyskania pożyczki stabilizacyjno – inwestycyjnej, 
przeto pożyczka znaczniejsza jest przewidywalna. Uzyskanie większej kwoty jest celem 
wszczętej akcji także i dlatego, że chodzi o przekonanie w ten sposób zagranicy o ilościowo 
doniosłem znaczeniu polskiego życia gospodarczego. Pożyczka mała minęłaby na wielkich 
giełdach świata bez wrażenia. P. Grabski uważa się za poinformowanego o wielkości 
pożyczki. Potępiając z góry projektowaną, jeszcze nie podpisaną pożyczkę, której warunki są 
w stanie fluktuacji p. Grabski w „Drogach Naprawy” z 15-go kwietnia pisze: „zanosi się na 
to, że będzie to pożyczka, nie wielka i że pierwsza jej transza ma wynosić wszystkiego 20 



miljonów dolarów”. Wydaje  mi się, ze jeżeli pożyczka dojdzie do skutku, w co nie wątpię, to 
wówczas dowolnie okaże się, na jak z gruntu fałszywych informacjach polegał p. Grabski w 
tym  ustępstwie swej krytyki. Nie chcę przez to powiedzieć, że ujawnienie pożyczki i 
rokowań o pożyczkę, w czemkolwiek potwierdzi prawdziwość choćby tylko jednego z 
licznych rzekomych faktów, rzuconych przez p. Grabskiego w wir polemiki w przejrzystym 
zamiarze.

Były premier stwierdza, że pragnął uzyskać od Dillona całą kwotę pożyczki od razu 
czyli w jednej transzy i ubolewa nad niepowodzeniem swych starań. Dillon dał w marcu 
1925, nominalnie 35 miljonów dolarów, a drugiej transzy w sumie 15 miljonów, której 
wypłata miała nastąpić w terminie później określić się mającym, dotąd nie wypłacił.

Polska porosła w pierze od czasu, gdy p. Grabski przestał być ministrem skarbu. 
Wówczas bankier amerykański rozłożył pożyczkę na dwie transze wbrew życzeniom p. 
Grabskiego. Obecnie zdaniem p. Grabskiego także jest mowa o wypłacie pożyczki transzami. 
P. Grabski się myli. Ta ewentualność nigdy nie była przedmiotem rokowań. W stosunku do 
obecnego rządu bankierzy amerykańscy mówią o wypłacie jednorazowej, a nie w dwóch 
transzach. Mówią o wypłacie na wypadek ostatecznego dojścia do skutku rokowań kwoty 
przewyższającej obie transze p. Grabskiego razem wzięte, a więc z doliczeniem 
niewypłaconej.

Padła w zdaniu p. Grabskiego, przezemnie dosłownie przytoczonem cyfra 20-tu 
miljonów dolarów. W roku 1925 Dillon nie kupił obligacyj polskich na pozostałą kwotę 15-tu 
miljonów dolarów. Rząd obecny już w grudniu zeszłego roku mógł łatwo pożyczyć 20 
miljonów. Te kwotę i teraz może dostać każdej chwili na niezgorszych warunkach. Jest wielką
zasługą rządu, że nie uległ pokusie. Postawił sobie program przeprowadzenia radykalnej 
operacji, stawiającej Polskę za jednym zamachem w rzędzie państw znaczących finansowo, 
których giełdy nie mogą bagatelizować.

Rząd obecny dąży do emitowania papieru lokacyjnego w przeciwstawieniu do 
notowanych teraz w New-Yorku  obligacyj Dillona, które znane biuro porad dla kapitalistów 
Moodys Investors Service w New-Yorku w swoich publikacjach zalicza do papierów raczej 
spekulacyjnych ze względu na ich niski kurs w stosunku do korzyści przypadających w 
udziale wierzycielowi. Papiery niżej oprocentowane wielu państw mają kurs znacznie 
wyższy. Ten stan rzeczy ma się zmienić. W tym celu rząd nawiązał stosunki z pierwszorzędną
grupą bankową. nigdy jeszcze Polska nie rokowała z równie silną grupą finansową.

Próba rozmawiania z wielkimi potentatami była wskazana, ponieważ istniał i istnieje 
zamiar zaciągnięcia znaczniejszej pożyczki. Z tego samego powodu rozważany jest problem, 
czy należałoby ją emitować wyłącznie w New-Yorku, czy też  przeważnie w New-Yorku, a 
może w drobnych częściach na targu pieniężnym francuskim, włoskim, szwajcarskim, 
belgijskim, holenderskim, niemniej angielskim. Wbrew rozsiewanym pogłoskom o żadnym 
innym targu pieniężnym nigdy i nigdzie mowy nie było, a więc nie było mowy ani o Wiedniu,
ani o Pradze, ani o Berlinie.

Dla Polski i dla bankierów emitowanie na kilku wielkich giełdach a nie na jednej, 
choćby najpotężniejszej jest oczywiście bardziej pożądane, bo zapewnia większy popyt za 
obligacjami sprzedawanemi przez banki. Jest także korzystniejsze na przyszłość, albowiem 
tym sposobem uzyskujemy zainteresowanie się Polską, kilku wielkich ośrodków  
finansowych, a nie jednego. Innemi słowy rozszerza się możność sprzedawania także i innych
polskich papierów na kilka targów pieniężnych.

Jeszcze nie rozstrzygnięta ewentualność emisji na kilku giełdach jest szczególnie 
niepokojącą dla p. Grabskiego. Widzi w niej widmo zaciągnięcia pożyczki politycznie 
upokarzającej i tem widmem straszy naszą opinję publiczną. Należy zatem bliżej rozważyć 
„polityczne” argumenta” p. Grabskiego. Posłużę się w tym celu rewelacjami o niewypłacaniu 
drugiej transzy pożyczki Dillona, zawartemi w artykule podpisanym pełnem imieniem i 



nazwiskiem p. Władysława Grabskiego, a ogłoszonym w „Drogach Naprawy” z 15-go 
kwietnia b. r.

Były premjer i minister skarbu przyznaje, że pożyczka Dillona była wysoko 
oprocentowaną, a rozłożenie jej na dwie transze uważa za jej główną wadę. Ale miała wielką 
rozstrzygającą zaletę: była niepolityczną, podczas gdy obecnie rokowania mają być rzekomo 
bardziej polityczne, niż finansowe. Należy zwracać się tylko do kapitału niezorganizowanego,
bo niezorganizowany jest niepolityczny, a zorganizowany jest polityczny, przyczem – o dziwo
– ma jednolitą linję polityczną, wrogą dla Polski. Kapitału zorganizowanego, politycznie 
przychylnego dla polski niema w artykułach p. Grabskiego. Bajkę wierutną o kapitale 
zorganizowanym i niezorganizowanym, politycznym i niepolitycznym powtarza ciągle w 
kółko p. Grabski, ale nie trudzi się ani zdefinjowaniem tych zjawisk i pojęć, o których pisze, 
ani dostarczeniem jakiegokolwiek choćby cienia dowodu na prawdziwość swych twierdzeń

Z jego mętnych wywodów jedno jest tylko jasnem, a mianowicie to, że Dillon 
finansowo był twardy, ale był ideałem bankiera niezorganizowanego i niepolitycznego.I tu 
znowu stwierdzić mi wypada fenomenalny rozdźwięk między słowemi, a czynami naszego 
byłego premiera.

Na czymże właściwie polegał ów charakter niepolityczny owego niezorganizowanego 
bankiera? P. Dillon był i jest znany na giełdzie w New-Yorku jako bankier Niemiec. Emitował
prawie wszystkie pożyczki niemieckie w przeciwstawieniu do banków, z któremi obecnie 
rząd rokuje, a które unikają emitowania pożyczek niemieckich. P. Dillon ma specjalnego 
przedstawiciela w Berlinie, który kieruje wszystkiemi jego europejskiemi interesami. 
Natomiast banki amerykańskie obecnie zabiegające o udzielenie Polsce pożyczki obrały 
Paryż za siedzibę swych głównych reprezentacyj europejskich. Zapewne p. Grabski dopatrzył 
się niepolityczności Dillona w jego gotowości emitowania pożyczek polskich i niemieckich.

Czyż jednak ów niepolityczny bankier nie próbował godzić Polski z Niemcami? 
Odpowiem na to interesujące pytanie słowami p. Grabskiego: „firma ta nie dała nam drugiej 
raty w 1925 roku, wymawiając się tem, że wobec wojny celnej Niemiec z Polską nie może 
liczyć na ulokowanie papierów polskich wśród publiczności amerykańskiej”. Dillon 
powiedział, że gotów jest dać drugą ratę z chwilą zawarcia traktatu handlowego.

Raz jeszcze przychodzi mi stwierdzić, że zmieniły się stosunki od chwili ustąpienia p. 
Grabskiego. Nie wszystkie. Wojna celna z Niemcami trwa nadal, ale teraz nikt nie uzależnia 
udzielenia pożyczki od jej zakończenia. Bankier Polski z czasów p. Grabskiego wskazywał na
szkodliwość wojny celnej z Niemcami. Bankierzy obecnego rządu nie wtrącają się do naszych
rokowań o traktat handlowy z Niemcami. Są gotowi dać pożyczkę bez względu na to, czy 
zawrzemy traktat czy nie. W toku rokowań o pożyczkę ani w Warszawie ani w New-Yorku o 
stanie rokowań nigdy mowy nie było. To nie przeszkadza chlubić się p. Grabskiemu tem, że 
on wysoko trzymał sztandar godności państwa i jego potęgi, że jego następcy obniżyli lot. P. 
Grabski doprawdy przecenia naiwność i brak zmysłu krytycznego naszego społeczeństwa.

Przytoczona notatka p. Grabskiego nasuwa ciekawe refleksje. jedno z dwojga. Albo p. 
Grabski oświadczenie Dillona w sprawie traktatu handlowego rzucił do kosza, aczkolwiek 
zawarcie traktatu byłoby umożliwiło podtrzymywanie złotego i pozostawienie przy władzy p. 
Grabskiego – heroizm tem bardziej zasługujący na uznanie, że p. Grabski, który tak lubi 
popisywać się swą niezłomnością w obronie interesów państwa, - o dziwo – w przytoczonym 
artykule nie chwali się swym heroizmem, albo p. Grabski, ówczesny premjer, pobiegł do 
ministerstwa spraw zagranicznych, żądając ustępstw na rzecz Niemiec, które okazały się 
bezskutecznemi, bo Niemcy czując słabość przeciwnika przeciągnęły strunę. Odpowiedź na te
pytania byłaby bardzo ciekawa dla oceny osoby p. Grabskiego  i dla oceny problemu 
łączności miedzy polityką kredytową, handlową i mocarstwową państwa.

Pan Grabski dzieli pożyczki na polityczne i niepolityczne. Śmiem zaproponować inny 
podział. Czyż nie wierniej oddaje rzeczywistość, czyż jej nie wyjaśnia lepiej powiedzenie, że 



są pożyczki polityczne, które wzmacniają mocarstwowe stanowisko państwa na wewnątrz i 
na zewnątrz oraz anti – polityczne, które je osłabiają? P. Grabski zawierał pożyczki anti – 
polityczne, a teraz gniewa się, na obecny rząd, który chce zawrzeć pożyczkę polityczną.

Zarzucał p. Grabski, że pożyczka ograniczy suwerenność państwa, doprowadzi do 
kontroli nad budżetem i Bankiem Polskim, że zatem zawierać będzie warunki poniżające. Już 
definitywnie i autorytarnie wyjaśniono, że są to zwykłe, częste, a całkiem bezzasadne plotki 
na niczem nie oparte. Pozostaje kwestja observera czy też advisera, który nie jest 
wykluczonem, że zjedzie do Polski na kilkanaście miesięcy na wypadek dojścia do skutku 
pożyczki. Radziliśmy się Younga i Kemmerera. Nie widzę ani powodu ani korzyści 
przerywania współpracy z zagranicą. Umowa o tytoniową pożyczkę włoską przewiduje 
observera, zapewne zdaniem p. Grabskiego niepolitycznego w przeciwstawieniu do 
politycznego, na którego zanosi się obecnie – w jakże wysokim stopniu mistyczne 
interpretowanie słów i pojęć ułatwia replikę! Dlaczego obecnie kwestja observera czy 
advisera stanęła na porządku dziennym?

Chodzi głównie o to, ażeby przez krótki przeciąg wybitny cudzoziemiec, Amerykanin,
obeznany ze stosunkami polskiemi dzięki pobytowi na miejscu, a osobiście niezaangażowany,
ani w polityce, ani w interesach, bezstronnie informował zagranicę o rozwoju naszej 
finansowej i ekonomicznej sytuacji, gwoli zwiększenia tym sposobem zaufania zagranicy do 
racjonalności naszej gospodarki. Dlaczego to jest potrzebne? Zapomina ciągle p. Grabski, że 
to on nawarzył piwa, które rząd obecny musi wypić. Zagranica jeszcze nie zapomniała o 
spadku złotego w roku 1925.

Cale rokowania pożyczkowe wynikły nieodpartą siłą rzeczy z dwóch głównych 
przesłanek, które zaistniały przed dojściem do władzy obecnego rządu. Mam na myśli spadek 
złotego i zaproszenie prof. Kemmerera. Zasługą rządu obecnego jest to, ze chce i umie 
przeszkodzić załamaniu konjunktury gospodarczej, w czem się jego poprzednicy nie 
wyznawali.

Skończyłem z polityczną stroną pożyczki. Pozostaje mi jeszcze do omówienia jej 
charakter kluczowy. Posługuję się szczęsliwem, bo jasnem i scisłem wyrażeniem p. wice-
prezesa Banku Polskiego. Młynarskiego. Rokowania z Dillonem skończyły się 
niewypłaceniem drugiej transzy. Program obecny polega na uzyskaniu większej, 
jednorazowej pożyczki, której warunki wytworzyłby atmosferę zaufania na targach 
pieniężnych świata do Polski, wyrażającego się w stałym dopływie zagranicznego kapitału w 
najrozmaitszych formach do naszej gospodarki prywatnej i publicznej. Pożyczka obecna ma 
stać się kluczem do późniejszych, ma być zawiązkiem szybkiego odrodzenia ekonomicznego 
społeczeństwa, ma umożliwić przedewszystkiem rozszerzenie naszej sieci kolejowej i 
drogowej, oraz ożywić ruch budowlany. Oczywista rzecz, że wielkość i warunki pożyczki 
muszą być dostosowane do osiągnięcia tego celu. Właśnie dlatego położono nacisk na jej 
charakter stabilizacyjny, boć zaufanie do trwale korzystnego układu i rozwoju stosunków w 
Polsce uwarunkowane jest przedewszystkiem przekonaniem o bezwzględnem zabezpieczeniu 
polskiej waluty.

Rząd nasz dąży do uzyskania większej pożyczki stabilizacyjno – inwestycyjnej w 
trafnem przekonaniu, że tylko tą drogą Polska może  wzmocnić się szybko ekonomicznie, a 
co zatem idzie militarnie – wojsko przecie kosztuje – i mocarstwowo, a po innej drodze 
krocząc Polska może tylko wegetować, choćby nawet udało się mozolnie uniknąć spadku 
złotego w najbliższej przyszłości. Problem nie tkwi w tem, ażeby przetrwać, nawet nie w tem,
ażeby doprowadzić do powolnego rozwoju sił drzemiących w narodzie. Musimy się liczyć z 
szybkością postępu innych społeczeństw, a zwłaszcza naszych najbliższych sąsiadów na 
Zachodzie. Niemal świat cały idzie olbrzemiemi krokami naprzód, zasilając się nadmiarem 
kapitałów nagromadzonych w Stanach, które rozlewają się po świecie szerokim  strumieniem,
jak dotąd niemal całkowicie omijającym Polskę. Tylko przez użyźnienie naszej gleby tą 



nadwyżką zasobów amerykańskich możemy doprowadzić do tego, ażeby nasze tempo 
rozwoju stało się szybsze niż niemieckie, jeżeli tego nie zrobimy odstęp miedzy siłą zbiorową
polskiego społeczeństwa, a niemieckiego będzie rosnąć zamiast maleć.

Jeżeli teraz nie potrafimy dołączyć się do przodujących społeczeństw przez wejście w 
krąg ich stałego finansowego promieniowania – przecie Stany Zjednoczone będą na pewne 
przez przeciąg najbliższych pięciu lat wypożyczać z roku na rok wzrastające sumy kapitałów, 
procent będzie spadał, inwestycje będą coraz większe na szerokim świecie – nie zdołamy 
rozbudować polskiego zaścianku w wielkie mocarstwo. Wielkość walorów polskich 
politycznych, gospodarczych, moralnych i intelektualnych za ćwierć wieku, za lat 50 będzie 
odpowiadała sile fundamentów, które teraz ugruntujemy.

Jesień 1925 roku zaciążyła kamiennym brzemieniem nad losami politycznymi i 
ekonomicznemi całego naszego społeczeństwa, ale nie w jednakiej mierze. Spadek waluty 
polskiej, przezeń wywołana ucieczka kapitałów i zwyżka stopy procentowej odbiła się 
najtrafniej na najbiedniejszych. Ucierpiały najwięcej szare masy ludu pracującego, 
robotników i włościan, którzy na swych barkach dźwigają splendor Rzeczypospolitej, 
albowiem ich niskie płace jeszcze się obniżyły. Przecie spadek waluty, zwyżka procentu 
zawsze i wszędzie obniżają płace nieuniknionym porządkiem rzeczy. Trudno zatem 
wyobrazić sobie bardziej anti – demokratyczną politykę, jak ta, którą stosował ówczesny 
polski rząd w r. 1925.

Obecni kierownicy naszej nawy państwowej chcą rządzić na zasadzie programu 
prawdziwie demokratycznego, któryby zapewnił ludowi i urzędnikom racjonalnie obmyślaną 
zwyżkę płac istotną, a nie nominalną. Zrozumieli, że trwale podwyższać płace może tylko 
wzmożeniem oszczędności czyli kapitałów wewnętrznych i skierowaniem zewnętrznych do 
Polski.

P. Grabski jeden ze swych licznych artykułów zatytułował: „Czy początek nowej ery?”
Nie czytał tego artykułu jeden z pierwszych przedsiębiorców świata, wybitny francuski mąż 
stanu p. Loucheur, ale udzielił odpowiedzi na to pytanie, nasuwające się każdemu, kto śledzi 
rozwój wypadków. Odpowiedział dziś już sławnym dytyrambem na cześć naszej obecnej 
sztuki rządzenia: „Le baptéme d'or la Pologne”. Zdaniem p. Loucheura Polska jest na drodze 
odniesienia zwycięstwa najdonioślejszego w jej dziejach nowoczesnych od czasu „cudu nad 
Wisłą”. P. Loucheur zrozumiał, jak dalece ewentualnie zaciągnięcie pożyczki wzmocni 
wpływ sojuszu polsko – francuskiego na przebieg wypadków i jak wzmocni stanowisko 
Polski wobec Niemiec. P. Loucheur widzi wyraźnie, że „Pauperyzacja Polski Współczesnej” 
poczyna stawać się przeszłością. U nas znaleźli się ludzie, uważający się za powołanych do 
dawania rad politycznych rządowi, którzy nie widzą jasnej rzeczywistości; a może nie chcą 
jej widzieć.

P. Grabski przeciwstawił się polityce kredytowej rządu. Rząd gra w otwarte karty. 
Niechże społeczeństwo i sejm wybiorą między jesienią 1925 roku p. Władysława Grabskiego,
a wiosną 1927 roku Pierwszego Marszałka Polski.

Adam Krzyżanowski „Dwa programy finansowe (jesień 1925 i wiosna 1927)”, odbitka z 
„Czasu” w Krakowie, z dnia 27 i 28 kwietnia 1927 r.


