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Istnieje ryzyko, że rządzący,

uwiedzeni mitycznym
wyobrażeniem o sukcesach
działalności gospodarczej
państwa w II RP, uznają, że trzeba

powielić takie rozwiązanie. Taka
strategia mogłaby spowolnić
postęp cywilizacyjny kraju

B

rak świadomości, że okres II Rzeczypospolitej był gospodarczą porażką, niezrozumienie przyczyn
tego stanu rzeczy, a także mity
związane z efektami działalności państwa w tym okresie mogą mieć
poważne konsekwencje dla nas i dla naszych dzieci. Istnieje ryzyko, że w wyniku nierozważnych decyzji politycznych
i gospodarczych niektóre zjawiska, które
były kluczowymi przyczynami regresu gospodarczego w okresie międzywojennym,
zostaną w bliższej lub dalszej przyszłości w Polsce odtworzone i zahamują nasz
wzrost gospodarczy. Dlatego w 100-lecie
odzyskania niepodległości i powstania
II Rzeczypospolitej warto przyjrzeć się
doświadczeniom Polski międzywojennej
i zastanowić, jakie lekcje wynikają z nich
dla naszych strategicznych decyzji gospodarczych dzisiaj i w przyszłości.

II RP – okres stagnacji gospodarczej
Polska międzywojenna może poszczycić
się wybitnymi przedsięwzięciami gospodarczymi, w szczególności związanymi
z osobami Władysława Grabskiego – autora
reformy walutowej z 1924 r., i Eugeniusza
Kwiatkowskiego – twórcy portu w Gdy-

ni i Centralnego Okręgu Przemysłowego.
W II Rzeczypospolitej powstały od podstaw
nowe branże przemysłu, a w niektórych
dziedzinach polskie rozwiązania należały
do czołówki światowej. Jednocześnie jednak w szczytowym okresie rozwoju gospodarczego Polski międzywojennej, w 1938 r.,
produkcja wielu kluczowych wyrobów
przemysłowych była znacznie niższa niż
na tym samym obszarze w 1913 r. – ostatnim przed wybuchem I wojny światowej.
Całkowita produkcja polskiego przemysłu dopiero tuż przed wybuchem II wojny
światowej przekroczyła poziom uzyskiwany na tym samym obszarze w 1913 r.
Różnica wyniosła jednak zaledwie 5 proc.,
podczas gdy w 18 największych krajach europejskich tempo wzrostu sięgnęło 41 proc.
Zmiany wartości produkcji przemysłowej
w kraju nad Wisłą nie nadążały więc za
przyrostem liczby ludności. W efekcie produkcja przemysłowa na głowę mieszkańca
w 1938 r. była o prawie 10 proc. niższa od
wartości z 1913 r.
Warto zadać pytanie, dlaczego dwudziestolecie międzywojenne okazało się okresem gospodarczej stagnacji i pogorszenia
ekonomicznej pozycji Polski w Europie?
Nie wyjaśniają tego ani zniszczenia wo-
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